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БИТОВИ АСПИРАТОРИ СЕРИЯ ММ-2
Битовия аспиратор серия ММ 2 е съставен от два вентилатора,
които са с по 50 m /h дебит всеки.
Предназначен е за продължителна или прекъсната вентилация на
малки и средни битови, санитарни и търговски помещения.
Монтира се на стена, таван, вътрешни и външни стени, както
и на прозорец.
В аспиратора са вградени два безшумни електродвигателя с
търкалящи, двойнокапсуловани лагери, които гарантират
30 000 часа безотказна работа на апарата при монтаж в хоризонтално или вертикално положение. Едностранно корпусa на
аспиратора представлява розетна щора, възпрепядстваща
навлизането на студен въздух и насекоми при неработещ апарат.
Степента на защита IP 32 позволява аспиратора да работи
при висока влажност и в агресивни среди.

с датчик за светлина
и таймер
Вентилаторът със светлинно реле и таймер се включва при
осветяване на помещението, а вградения таймер осигурява
работа още 5 минути след като помещението се затъмни.

Битовите аспиратори серия MM-W се
предлагат в четири модификаци:

базов
с таймер
Вентилаторът с таймер се включва от
електрическия ключ за осветление на
помещението, а вградения таймер
осигурява работа още 5 мин. след
изключване на ключа.
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Всички аспиратори могат да бъдат произведени с
честота 60 Hz, като останалите характеристики не
биха се променили съществено.

с датчик за влага
и таймер
Вентилаторът с датчик за влажност и таймер
се включва:
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а) във всеки случай когато влагата в помещението надвиши
70 %, като вградения таймер осигурява още 5 мин. работа
след понижаване влажността до стойности под 70 %.
б) от електрическия ключ за осветление на помещението,
като при стойности на влагата под 70 %, вградения таймер
осигурява работа 5 мин. след изключване на ключа.
Възможнен е варинат на аспиратор с датчик за влага,
светлинно реле и таймер. При този вариант светлинното
реле замества действието на електрическия ключ.
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