
116-01-13 A változtatás jogát fenntartjuk!

www.airvent.hu

EcoAir Design

Az Ecoair Design 100 mm csatlakozóméretű 
háztartási ventilátor falra vagy mennyezetre 
szerelhető és különböző rendeltetésű 
szobák vagy fürdőszobák folyamatos, 
állandó légmennyiségű szellőztetésére 
alkalmas húzózsinóros fokozott légszállítás 
opcióval.
Az állandó légmennyiség 15, 22, 30, 36, 45
vagy 54 m3/h értékre állítható a készülék
áramköri kártyáján található DIP kapcsolóval.
DC motorral van felszerelve, amely egy
rezgéscsillapító blokkra van elhelyezve, így
a ventilátor nagyon halk működésű. 
Kivételes a légszállítási teljesítménye, stílusos 
a megjelenése és nagyon alacsony az 
energiafelhasználása, amely jelentősen 
csökkenti a működési költségeket.

4 típusváltozattal kapható:
EcoAir DESIGN S: A készülék a beállított 
állandó légmennyiséggel üzemel és a 
fokozott légszállítás külső kapcsolóval 
működtethető.
EcoAir DESIGN T: ugyanúgy működik, mint 
az S típus, 1 és 30 perc között állítható 
időkapcsolóval kiegészítve.
EcoAir DESIGN H: fokozott légszállítás 
kapcsolható külső higrosztáttal vagy külső 
kapcsolóval, mindkettő álíltható időkapcso-
lóval.
EcoAir DESIGN M: ugyanúgy működik, mint 
a H típus, csak a fokozott légszállítás külső 
kapcsoló helyett húzózsinórral történik.
EcoAir DESIGN ECOWATT:
230V-50/60Hz. IPX4 védettség - Class II 
szigetelési osztály.

Alacsony feszültségű fürdőszobai ventilá-
tor (SELV)
Az extra biztonságért, az EcoAIR kapható
alacsony feszültségű (17V) változatban, 
amelyet egy a készülékkel együtt szállított 
17VDC biztonsági szigetelő tápegységgel 
lehet felszerelni távol a fröccsenő víztől és a
készüléket használó felhasználótól. Ráadásul 
a standard EcoAir 17V, mely fokozott 
légszállítása külső kapcsolóval működtethe-
tő, ugyanúgy a három típusváltozatban 
kapható, mint a 230V változat: EcoAIR 17V 
időkapcsoló funkcióval, páratartalom 
érzékelő funkció időkapcsolóval vagy 
húzózsinóros változat időkapcsolóval és 
páratartalom érzékelővel.

EcoAIR DESIGN 17VDC + CT-17/18
ECOWATT szett
EcoAIR DESIGN: 17VDC, IP57 védettség, III. 
szigetelési osztály. CT-17/18: 230V-50/60Hz,
IPX4 védettség, II. szigetelési osztály.
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Műszaki adatok

Típus Állandó légmennyiség Felvett teljesítmény
(W)

SFP* 
3(W/m /s)

Hangnyomásszint
(dB(A))**

Tömeg
(kg)

3(m /h) l/s Minimum Maximum min. max.

ECOAIR DESIGN
ECOWATT

15 4 1,5 4,6 360 <20 <20

0,57

22 6 1,8 4,7 290 <20 22

30 9 2,2 5,1 260 <20 25

36 10 2,7 5,5 270 21 27

45 13 3,5 6,0 310 25 30

54 15 4,3 6,8 360 30 32

Maximum légmennyiség - fokozott légszállítás kapcsoló használatával

65 18 4,3 7,2 410 32

* SAP Q szabvány szerint (2,5 m hosszú 100 mm átmérőjű körkeresztmetszetű csővel, 2 db 90° könyökkel és GR-100 ráccsal a nyomóoldalon - max. 20 Pa).
** A készüléktől 4 m-re mérve, szabad területi viszonyok között. A maximum hangnyomásszint 40 Pa-nál van megadva.

Különböző stílus 
különböző színű 
csíkokkal
A cserélhető különböző 
színű csíkokkal eltérő 
megjelenésű készüléket 
kapunk. 4 szín, amely a 
helyiség színéhez 
illeszthető: kék, piros, 
zöld, sárga.

Különböző színű csíkokkal különböző stílus.

Rezgéscsillapító blokk
A motor egy 
rezgéscsillapító blokkra 
van építve, mely 
megakadályozza a rezgés- 
és zajátvitelt.

Falra vagy 
mennyezetre 
szerelhető.

Centrifugális előrehajló 
lapátozású járókerék
Centrifugális előrehajló 
lapátozású járókerék 
rendkívül alacsony 
zajszinttel.
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Típusváltozatok
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DC motor • • • •
Állandó légmennyiség • • • •
F okozott légszállítás k ülső k apcsolóval • •
F okozott légszállítás á llítható higrosztáttal • •

•

• •
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ECOAIR DESIGN ECOWATT 

Nyomás ( P a) - L égmennyis ég ( Q) - E nergiafogyas ztás ( P abs )

•Állítható időkapcsoló (1 és 30 perc közötti tartományban)
fokozott légszállítással

F okozott légszállítás b eépített húzózs inórral


