LIMODOR LF/M egycsöves elszívóventilátor
Általános jellemzők
A Limodor LF/M helyi elszívóventilátor sokoldalú
felhasználhatóságával, nagyon könnyű, időtakarékos
felszerelhetőségével és különlegesen alacsony zajszintjével
tűnik ki. A ventilátorbetéthez tartozó rugós takarókeret
szerszám nélkül szerelhető és áthidal akár 80 mm beépítési
mélység különbséget is.
A készülék falba süllyesztett és az LF/M-AP átalakító
szettel kiegészítve falon kivüli kivitelben kapható
a köv. teljesítményű ventilátor egységekkel:
60, 100, 60/40, 100/40 m3/h. A ventilátoregység
szállítható időrelével vagy időrelé nélkül.
A ventilátorház jobb és baloldalán ill. alsó részén áttörhető csatlakozások
találhatók egy második helyiség vagy egy WC csésze elszívásához.
A ventilátorház bal felső vagy hátsó csatlakozócsonkkal szállítható és tűzvédelmi
bevonattal (F90), valamint a kifúvócsonkban elhelyezett tűzvédelmi
csappantyúval is kapható.
A felhasználó az előlap színösszeállítását a készülékhez mellékelt színes műanyag
betétekkel egyedileg alakíthatja.

Alkalmazás
A Limodor LF/M ventilátorok fürdőszoba, WC és konyha elszívására alkalmasak,
falba vagy mennyezetbe építhetők. Tűzvédelmi házzal, ill. tűzvédelmi csappantyúval
a fokozattan tűzveszélyes (F90) helyeken is használhatóak.

Műszaki adatok
Motor:

kondenzátormotor
230 V ~ 0,09 A, 11 W 60 m3/h-nál
230 V ~ 0,11 A, 24 W 100 m3/h-nál

Ventilátorbetét:

nyomáskülönbség 60 m3/h-nál 133 Pa
nyomáskülönbség 100 m3/h-nál 61 Pa

Készülék előlap:

műanyagból készül (Luran) és a ventilátorbetét része

Ventilátorház:

műanyagból készül (Luran) áttörhető csatlakozásokkal
egy második elszívási hely csatlakoztatásához

Visszacsapószelep:

a ventilátorházba van beépítve, szerszám nélkül könnyen átcserélhető
légtömörség 50 Pa-nál 1 l/h alatt

Kifúvócsonk:

D= 80/75 mm bal felső (standard kiv.) vagy hátsó (spec. kiv.)

Hangnyomásszint:

süllyesztett kivitel:
falon kivüli kivitel:

Beépítési lehetőségek:

függőlegesen (oldalfalra) és vízszintesen (mennyezetre) is lehetéséges

32 dB(A) 60 m3/h-nál, 38 dB(A) 100 m3/h-nál
37 dB(A) 60 m3/h-nál, 47 dB(A) 100 m3/h-nál
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LIMODOR elszívó ventilátor

Jelleggörbék
0,5 m

LIMODOR LF/M - falon kívüli kivitel

80 mm átmérõjû 90°-ban meghajlított flexibilis alumínium csõvel
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Légmennyiség V m /h-ban

0,5 m

LIMODOR LF/M - süllyesztett kivitel

80 mm átmérõjû 90°-ban meghajlított flexibilis alumínium csõvel
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Légmennyiség V m /h-ban
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LIMODOR elszívó ventilátor

Felépítés és méretek

Kifúvócsonk

Csavar nélküli gyorscsatlakozó
Ventilátoregység

Ventilátorház

Visszacsapó csappantyú

Szûrõ

Elõlap

Motorelektronika
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LIMODOR elszívó ventilátor
Tartozékok
Falon kívüli házburkolat
Átfordító elem

LF/M-AP

FW

a ventilátorházat
falon kívülire
átalakító garnitúra

szûrõbetétes elem
második helyiség
elszívásához (igény
esetén visszacsapószeleppel ill. tûzvédelmi bevonattal)

Szerelõcsavarok

Sablon / szerelési útmutató

MB

WC 50/40/30

szerelõkonzol

WC csatlakozó
(a kívánt ármérõre levágható)

Az FW szûrõbetétes elem csatlakoztatása és méretei
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LIMODOR elszívó ventilátor
A Limodor LF/M ventilátor beépítése

Könnyûszerkezetes fal/mennyezet
A beépítés az LF/M-MS szerelési szett segítségével történik

a

A gyorsrögzítõket rátolni
a ventilátorház sarkaira

A csavarokat a
lemezvastagság + 5 mm
mélységig becsavarni

A ventilátorházat a
kivágott falszerkezetbe
betenni

Téglafal
A ventilátorház befalazása elõtt minden szükséges csatlakozást el kell készíteni (kifúvó légcsatorna,
elektromos csatlakozás, esetleg második helyiség csatlakozás).
FIGYELEM:
a készülékhez mellékelt kartonlapnak (P) a készülék komplettírozásáig
a
ventilátorházban kell lennie.
A ventilátorház nem
állhat ki a falból
(ET) = max. 0 mm

P

a

ET

P = kartonlap
a = vakolat
b = falfestés
c = csempézés

c

P
(b)

Csak a fenti munkák
elvégzése után szabad a
kartonlapot eltávolítani.

A készülék komplettírozása
A ventilátorház beépítése után eltávolítható a kartonlap és a készülék komplettírozható.

A ventilátroegységet betolni a
ventilátorházba

Beletenni a szûrõt

Az elõlapot rányomni
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LIMODOR elszívó ventilátor
LIMODOR-LF/M ventilátorok és tartozékaik nettó árjegyzéke
nettó árak *

Ventilátorbetét
3

LF/M 60 (60 m /h): Egycsöves (strang) ventilátor
3
LF/M 100 (100 m /h): Egycsöves (strang) ventilátor
3
LF/M 60/40 (60/40 m /h): 2 fokozatú egycsöves (strang) ventilátor
LF/M 100/40 (100/40 m 3/h): 2 fokozatú egycsöves (strang) ventilátor

34.428,-Ft.+áfa
34.428,-Ft.+áfa
40.835,-Ft.+áfa
40.835,-Ft.+áfa

Ventilátorház
LF/M-R (süllyesztett vagy falon kívüli kivitel hátsó kifúvócsonkkal)

5.700,-Ft.+áfa

LF/M-UP (süllyesztett kivitel bal felsõ kifúvócsonkkal)

5.700,-Ft.+áfa

Tartozékok
LF/M-AR Burkolat a süllyesztett ház falon kívülire alakításához

2.622,-Ft.+áfa

LFWO Szűrőbetétes elem második helyiség elszívásához
szabályozó nélkül

5.335,-Ft.+áfa

LFWR Szűrőbetétes elem második helyiség elszívásához
szabályozóval

6.612,-Ft.+áfa

C-NR Állítható idõrelé be és kikapcsoláskésleltetéssel

14.136,-Ft.+áfa

C-NR/7 Időrelé fix 7 perc kikapcsoláskésleltetéssel

8.550,-Ft.+áfa

100 / 80 mm szűkítő idom a ventilátor csatlakoztatásához (műanyag)
HY-5 állítható páratartalom érzékelő-kapcsoló (20-80 % rel. párat. között áll.)
WAY-100 műanyag túlnyomás kibocsátó zsalu, fehér (D 100 mm, mozgó lamellás)

995-Ft.+áfa
20.000,-Ft.+áfa
865,-Ft.+áfa

AEA-778 típusú szúnyoghálóval ellátott fix zsalu (D 100 mm)

2.730,-Ft.+áfa

AIRD130-4WH teleszkópos fali átvezető cső D 100 mm, L=25-50 cm

1.154,-Ft.+áfa

Pl. ventilátor szett összeállításához:
LF/M 100/40 ventilátorbetét + LF/M-R ventilátorház + LF/M-AR burkolat
AIRD 130-4WH cső+ 100/80 szűkítő + HY-5 párat. érz. + AEA-778 fix zsalu

49.157,-Ft.*
24.879,-Ft.*
74.036,-Ft.*

Amennyiben a termékkel kapcsolatban felkeltettük érdeklődését,
kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségeken:
* : A feltüntetett árak nettóban értendőek, a 20 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák
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