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AirRoxy - kompletny
wentylator dRim DTS 100 z
opóźnionym startem z
panelem z aluminium
szczotkowanego
Cena

121,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AIR-01-063 + 01-168

Kod producenta

01-063 + 01-168

Rozmiar

100 mm

Funkcja

opóźniony włącznik czasowy

Materiał

aluminium

Kolor

szary

Opis produktu
Wentylator
Seria wentylatorów dRim została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Nowatorskie
rozwiązanie techniczne w postaci turbiny o zmiennej geometrii łopat pozwala uzyskać duży wydatek powietrza przy niskim
poziomie hałasu. Budowa modułowa oraz unifikacja produkcji pozwalają na dowolne modyfikowanie sterowników
elektronicznych. Materiał ABS użyty do wykonania obudowy wentylatora posiada właściwości antystatyczne zapobiegające
osiadaniu kurzu oraz stabilizatory UV zapewniające śnieżnobiały kolor wentylatora przez wiele lat.

Możliwość personalizacji
Wentylator dRim dzięki swoim wymiennym panelom wpasuję się do każdego pomieszczenia. Do wyboru są panele w około 15
kolorach, szklane i polimerowe.

Idealny do toalety
Wentylator posiada funkcję opóźnionego startu (5, lub 10 minut) oraz regulację czasu pracy w zakresie od 3 do 23 minut.
Zaleca się podłączenie pod obieg ze światłem.

Łożyska kulkowe
Zastosowanie łożysk kulkowych zapewnia chichą, długą i bezawaryjną pracę na lata.
Dane techniczne:
Kod: 01-063
Wersja: DTS - opóźniony włącznik czasowy
Opóżnienie startu: 5 lub 10 miniut
Czas pracy: od 3 do 23 minut
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Łożyska: kulkowe
Średnica podłączenia: 100 mm
Wydatek powietrza: 93 m3/h
Ciśnienie akustyczne 1 m od urządzenia: 28 dB
Ciśnienie akustyczne 3 m od urządzenia: 29 dB
Zasilanie: 230 V, 50 hZ
Moc silnika: 8 W
Obroty na minutę: 2400±200
Wymiar A: 120 mm
Wymiar B: 89 mm
Wymiar C: 100 mm
Wymiar D: 69 mm
Stopień ochrony: IP X 2

Panel
Panel do wentylatorów i kratek dRim wykonany został z najwyższą starannością i zachowaniem walorów estetycznych.

Łatwość montażu
Rozwiązanie konstrukcyjne daje możliwość szybkiego zdjęcia podczas czyszczenia.

Kompatybilność
Panel pasuje do wszystkich wariantów wentylatorów oraz kratek dRim.
Dane techniczne:
Kod: 01-168
Kolor: aluminium szczotkowane
Materiał: Aluminium
Wymiary: 175 x 175 mm
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