TYLŪS IR ENERGIJĄ TAUPANTYS AŠINIAI VENTILIATORIAI

DOMO.S

Naudojimas
Modernus dizainas ir estetiška išvaizda.
Korpusas ir sparnuotė padaryti iš aukštos
kokybės, tvirto ABC plastiko, atsparaus UV
poveikiui
Sparnuotės konstrukcija padidina ventiliatoriaus
efektyvumą ir eksplotavimo laikotarpį
Speciali ventiliatoriaus ir variklio konstrukcija
užtikrina tylų veikimą
Apsauginis tinklelis nuo vabzdžių
Apsaugos klasė IP34

Tylūs

DOMO.S VTH aprūpintas laidiniu
išjungėju, reguliuojamu laikmačiu (suveikimo laikas nuo 2 iki 30
minučių) ir drėgmės jutikliu (reagavimo diapazonas nuo 60 - 90 %).

Valdymas
Rankinis:
Ventiliatorius valdomas patalpų apšvietimo
jungikliu, kurio pristatymo komplekte nėra.
Ventiliatorius valdomas įmontuotu laidiniu
jungilkliu V. Ši modifikacija netaikoma,
ventiliatorių montuojant palubėj.
Greitis gali būti reguliuojamas tiristoriniu reguliatoriumi (ž. elektriniuose prieduose). Prie
vieno reguliavimo prietaiso gali būti prijungta
po keletą ventiliatorių.

Variklis
Patikimas variklis su minimaliu elektros energijos sunaudojimu 5,5 W (100 mm diametrui)
Skirtas nuolatiniam naudojimui ir nereikalauja
priežiūros

Tylūs ir energiją taupantys ašiniai
ventiliatoriai, kurių galia iki 240 m³/h
- skirti ištraukimo ventiliacijai

Naudojimas
San. mazgų, dušų, virtuvių ir kitų buitinių
patalpų pastoviai ar periodiškai ištraukiamajai ventiliacijai
Ventiliacijai patalpų su aukštesniais
reikalavimais triukšmingumui.
Montuojami ventiliacinėse šachtose
arba prijungiami prie ortakių
Montuojami su 100, 125 ar 150 mm
diametro ortakiais

Aprūpintas apsauga nuo perkaitimo

Automatinis:

Modeliai
DOMO.S K - Ventiliatorius su atbuliniu
vožtuvu, kad apsaugotu nuo atgalinio
srauto
DOMO.S L - Variklio su rutuliniais guoliais - ilgesnis eksplotavimo laikotarpis
(apie 40 tūkst. darbo valandų) ir ventiliatorius montuojamas bet kuriuo kampu. Nereikalaujantys priežiūros guoliai sutepti tepalu su atsarga
visam eksplotavimo laikotarpiui
DOMO.S T - aprūpintas reguliuojamu
laikmačiu. Suveikimo laikas nuo 2 iki 30
min.
DOMO.S TH - aprūpintas
reguliuojamu laikmačiu (suveikimo laikas nuo 2 iki 30
minučių) ir drėgmės jutikliu (reagavimo diapazonas nuo 60 - 90%).
DOMO.S V - aprūpintas laidiniu
išjungėju.
DOMO.S VT - aprūpintas
laidiniu išjungėju ir reguliuojamu laikmačiu (suveikimo laikas nuo 2 iki 30 minučių)

Elektroniniu valdymo bloku BU-1-60 (žiūrėkit Elektriniuse Prieduose). Valdymo
prietaisas tiekiamas atskirai.
Laikmačiu T (įmontuotas išjungimo užlaikymo reguliuojamas laikmatis leidžia ventiliatoriui dirbti nuo 2 iki 30 minučių po išjungimo).
Drėgmės jutikliu ir laikmačiu TH (jei drėgmės lygis patalpoje peržengia nustatytą
daviklyje diapazoną nuo 60 - 90 %, automatiškai įsijungia ventiliatorius ir dirba tol,
kol drėgmės lygis patalpoje grįžta prie
normalaus lygio; toliau ventiliatorius dirba
tiek laiko, kiek nustatyta laikmatyje ir tada
išsijungia).

Montavimas
Ventiliatorius montuojamas tiesiai į ventiliacinės šachtos angą.
Jei ventiliacinė šachta yra per toli, rekomenduojama naudoti lanksčius ortakius. Lankstūs ortakiai prie ventiliatoriaus prijungimo
flanšo pritvirtinami su apkaba.
Prie sienos tvirtinami su varžtais.
Gali būti montuojami palubėje.

Priedai
Ortakiai

Grotelės ir gaubtai

Atbulinis
vožtuvas

Greičio reguliatoriai
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Apkabos

Aerodinaminės charakteristikos
DOMO.S125

DOMO.S150
Slėgis,

Slėgis,

Slėgis,

DOMO.S100

Oro srautas, [m³/h]

Oro srautas, [m³/h]

Oro srautas, [m³/h]

Techniniai duomenys
Modelis

Įtampa [V]
prie 50 Hz

Energijos
suvartojimas [W]

Srovė [A]

Maksimalus oro
srautas [m³/h]

Garso slėgio
lygis 3 m.
[dB(A)]

DOMO.S100
DOMO.S125
DOMO.S150

Gabaritai
Modelis

Matmenys [mm]

DOMO.S100
DOMO.S125
DOMO.S150

Montavimo pavyzdžiai

Sertifikatai
Ventiliatoriai atitinka saugumo ir elektromagnetinio suderinamumo normatyvinius reikalavimus.
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Svoris [kg]

