
Diagonální ventilátor do potrubí. Propra-
covaná konstrukce umož uje dosažení
vysokých výkonových parametr  s rela-
tivn  nízkou hladinou hluku a nízkou
spot ebou energie. Sk í  ventilátoru je
vyrobena z polypropylenu, zatímco
ob žné kolo je vyrobeno z plastu ABS.
Speciální konektory usnad ují montáž a
demontáž za ízení a jeho údržbu. Za-
ízení lze instalovat vodorovn  i svisle.

Ventilátor ICM je navržen pro p epravu
vzduchu s nízkým stupn m zne išt ní.
Ideáln  se hodí pro p ívod i odsávání
vzduchu v obytných budovách, ve-
ejných službách, kancelá ích, ob-

chodech. Ventilátory lze také použít pro
odsávání kuchy ských digesto í, použití
tukových filtr .

Dvourychlostní jednofázový motor
230V, 50Hz.  Ovládání pomocí nap -
ové regulace. Stupe  krytí IP 44, t ída

izolace B. Motor je vybaven odolnými
kuli kovými ložisky a tepelnou
ochranou proti p etížení.

Maximální teplota odsávaného/p ivád -
ného vzduchu nesmí p ekro it 60°C!

Konstrukce

Použití

Technická data

Elektromotor

Pracovní teploty

P epína  otá ek

Regulátor otá ek
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Akustická

data*

P ipojovací manžeta

Dynamicky vyvážené
diagonální ob žné
kolo

El. p ipojení v krabi -
ce na plášti motoru

Vyšší ú innost zajiš-
ují speciální difuzory

umíst né za rotorem

Robustní montážní
základna pro upevn -
ní ventilátoru

P íslušenství

* Hladina hluku měřená v místnosti ze vzdálenosti 3 m

Váha



Výkres

Rozm ry (mm)

Výkonové k ivky



Výkonové k ivky

HRS-01 přepínač otáček

Příslušenství

Přepínač nízké /vysoké otáčky pro dvourychlostní
jednofázové motory

HRS-01
Napětí: 230 V
Max. proud: 10 A
Váha: 0,1 kg

HRX regulátor otáček
Tyristorový regulátor otáček pro plynulou změnu
výkonu ventilátor. Montáž regulátoru možná na/
pod omítku.

HRX 2,5
Napětí: 230 V
Max. proud: 2,5 A
Váha: 0,32 kg

HRX 1,0
Napětí: 230 V
Max. proud: 1,0 A
Váha: 0,32 kg




