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VENTILÁTORY
MURO PLUS
Tlak [Pa]

AXIÁLNÍ NÁSTÌNNÝ VENTILÁTOR
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POU ITÍ

ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE

Tento typ ventilátorù je vzhledem ke svým parametrùm
pøedurèen k pouítí pro kratí vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou pøípadnì k odsávání pøímo
pøes zeï. Do stropu doporuèujeme montovat pouze
ventilátor s kulièkovými loisky a bez samoèinné
aluzie. Nedoporuèuje se pøímá montá do podhledù a
konstrukcí, které mohou rezonovat.

SKØÍÒ
Skøíò je vyrobena z elektricky nevodivého termoplastu
ABS bílé barvy. Pøednostmi plastu ABS jsou mechanická odolnost, barevná stálost a snadná èistitelnost.
Skøíò je pøipravena pro montá na stìnu nebo na strop.

Pøipojovací svorkovnice je umístìna pod pøední sací
møíkou ventilátoru a lze ji jednoduchou demontáí
pojistného roubu zpøístupnit.

HLUK
Hladina hluku (L A) je mìøena ve vzdálenosti 3 m od
sání ventilátoru pøi plném chodu ventilátoru.

SMÌR PRÙTOKU
Smìr prùtoku je od pøední sací møíky k zadnímu
výfukovému hrdlu. (Na obrázku výe oznaèeno
ipkou.)

REGULACE OTÁÈEK

OBÌ NÉ KOLO
Obìné kolo je axiální, vyrobeno z nárazuvzdorného
plastu bílé barvy.

Provádí se elektronickými nebo transformátorovými
regulátory otáèek zmìnou napìtí.

PØÍSLUŠENSTVÍ

MOTOR
Asynchronní s kotvou nakrátko, vybaven kluznými
nebo kulièkovými loisky s tukovou náplní na celou
dobu ivotnosti a tepelnou pojistkou proti pøetíení.
Kluzná loiska nejsou vhodná pro nepøetritý chod
ventilátoru pøi instalaci do stropu. Napájení
230V/50Hz. Krytí IP44. MURO PIR má krytí IP41.
Pracovní teplota maximálnì 40°C.

INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo vertikální poloze. Zadní strana ventilátoru je pøipravena
pro pøímou montá do zdi nebo stropu pomocí 4
roubù, které jsou dodávány spolu s hmodinkami
standardnì ke vem ventilátorùm.

n DO4900WH, DO5900WH, DO6900WH samoèinná venkovní plastová aluzie
n DO4904WH, DO5904WH, DO6904WH - venkovní
plastová møíka
n VK - venkovní pøetlaková aluzie
n Semivac SV - hliníkové flexopotrubí
n PS1000 - infrapasivní spínaè
n 2UM1005 - externí hygrostat
n TER-P - pokojový termostat
n TM.UNI - interní èasový spínaè
n KEP04, KEP04W - externí èasový spínaè
n PULLCORD - tahový spínaè
n RVN - elektronický regulátor otáèek
n RVS - transformátorový regulátor otáèek
n VRS - elektronický regulátor otáèek
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PROVEDENÍ
l Muro Plus - základní provedení ventilátoru
l Muro G Plus - provedení se zpìtnou samoèinnou
aluziovou klapkou
l Muro T Plus - provedení s èasovým dobìhem,
monost spínání na tlaèítko nebo vypínaè, doba
nastavení 2-20 min
l Muro GT Plus - provedení se zpìtnou samoèinnou aluziovou klapkou a èasovým dobìhem,
monost spínání na tlaèítko nebo vypínaè, doba
nastavení 2-20 min
l Muro A Plus - provedení s elektricky ovládanou
aluziovou klapkou, toto provedení pouze u velikosti 100
l Muro AT Plus - provedení s elektricky ovládanou
aluziovou klapkou a èasovým dobìhem, monost
spínání na tlaèítko nebo vypínaè, doba nastavení
2-20 min, toto provedení pouze u velikosti 100
l Muro PIR - provedení s infraèerveným èidlem
a èasovým dobìhem. Ventilátor spíná po vstupu
osob do místnosti. Vypíná po 15 min. po oputìní
místnosti. Toto provedení pouze u velikosti 100.
l Muro G C/C Plus - provedení se zpìtnou klapkou
a kulièkovými loisky.
l Muro GT C/C Plus - provedení se zpìtnou
klapkou, èasovým dobìhem a kulièkovými loisky.
Monost spínání na tlaèítko nebo vypínaè
osvìtlení, doba nastavení 2-20 min.
l Ventilátor lze dodateènì dovybavit èasovým nebo
tahovým spínaèem

?

PØÍKLAD OBJEDNÁNÍ

MURO 100 GT PLUS

provedení
velikost
typ

PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je urèen pro provoz ve vnitøním základním
prostøedí s okolní teplotou od 0 do +40°C, pro dopravu
èistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparù
chemikálií a dalích zneèitìní. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal a nestékal do nìj a
neusazoval se v nìm kondenzát vody z potrubí.
Elektrické krytí motoru ventilátoru je IP 44, MURO PIR
má krytí IP41.
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Objem. prùtok Pøíkon
LA
Hmotnost
[m 3 /h]
[W] [dB(A)]
[Kg]
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Schema zapojení elektroinstalace
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VYP.

Zapojení s èasovým spínaèem na svìtelný okruh
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