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X-MART
Elegancia – to, čo dávno hľadáte...

Popis:
•Axiálny ventilátor s výnimočným dizajnom
•Aerodynamický tvar odťahovej časti zabezpečuje veľmi 
dobré prúdenie vzduchu a veľmi tichý chod
•Spätná klapka je súčasťou dodávky
•Pre priemery potrubia 100, 120, a150 mm
•Klzné ložisko s tukovou náplňou pre celú dobu
životnosti

Výhody:
•Elegantný vzhľad – ladí s kúpeľňovými prvkami
•Ľahko odnímateľný čelný panel - jednoduché čistenie
•Možnosť jednoduchej inštalácie bez použitia skrutiek

Dizajn:
•Exkluzívny (INOX)  - s panelom z nerezovej ocele
•Klasický – v bielej farbe



Prevedenia:
•STANDARD - zapína aj vypína sa spínačom č.1 (jednopólový); a to buď
samostatne, alebo súčasne so svietidlom
•TIMER – má zabudovaný vlastný časový spínač, nastaviteľný od 3 do 15 min.,
zapína sa tlačidlovým ovládačom 1/0; a to buď samostatne, alebo súčasne so
svietidlom. Po uplynutí nastavenej doby sám vypne.
•HYGRO – má zabudovaný automatický snímač vlhkosti s časovým spínačom.
Zapína aj vypína sám. Je možné aj ručné zapínanie, potrebné sú 3 vodiče.
Vhodný pre vlhké priestory , napr. knižnice, sklady (nie kúpeľne – snímač
vlhkosti by sa často aktivoval).
Zapojenie ventilátora do spoločného obvodu s nekompenzovaným svietidlom
môže mať za následok poškodenie elektroniky ventilátora! Používajte len
kompenzované svietidlá (s kondenzátorom), alebo svietidlá s elektronickým
predradníkom!

* mdp – maximálna dĺžka potrubia

Montáž:
•Univerzálna poloha – do steny či do stropu
•2 možnosti upevnenia– QUICK FIX GRIP bez potreby vŕtania, alebo na
hmoždinky (sú súčasťou dodávky)
•Dobre prístupná svorkovnica – po odňatí čelného panela a odklopení krytu
svorkovnice
•Pri prevedeniach TIMER a HYGRO sú ovládacie prvky pod krytom svorkovnice

Voliteľné príslušenstvo:
•Vonkajšia mriežka so spádovou (gravitačnou) žalúziou, alebo pevná
•Set pre montáž do okna

Do steny

Do stropu

Do okna

QUICK FIX GRIP



Tlakové krivky
a výbava

Tlakové krivky udávajú
závislosť sacieho výkonu na
tlakových stratách potrubia
(priamo úmerných dĺžke
potrubia).
Napr. model X-MART 10
poskytuje výkon 98m3/h
pri dĺžke potrubia 3m.

Maximálna dĺžka potrubia
pre daný priemer je
uvedená aj v tabuľke pri
každom modeli.

Tabuľka výbavy (vpravo)
prehľadne popisuje, ktorý
model spĺňa danú funkciu.



Kvalifikovaný predajca vo Vašom okolí:
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