Tikra akių vilionė!

Vėdinimas pagal poreikį

„ECA 100 ipro“ žavi ne tik
savo išskirtine technologija,
bet ir ekstravagantišku
dizainu. Grakščios linijos ir
sklandus perėjimas nuo vieno
elemento prie kito sukuria
nesenstančią eleganciją.
Uždaro dangtelio sferinė forma
suteikia optinio išskirtinumo.
Dėl savo patrauklių savybių
„ECA 100 ipro“ puikiausiai
tinka kiekvienoje gyvenamojoje aplinkoje.

Pirmą kartą vartotojas turi
galimybę naudodamas du
mygtukus nustatyti įjungimo
atidėjimą ir išjungimo
atidėjimą. Šviesos diodas
nurodo, koks laiko tarpas
buvo pasirinktas. Nepaprastai
lengva ir praktiška!

Atstovas Lietuvoje:
Taikos pr. 141, LT-51132, Kaunas
Tel. +370 686 86826
El. Paštas: info@maicovent.lt
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Galimi techniniai pakeitimai

Individualumas turi paklausą –
„ECA 100 ipro“ padeda to siekti

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Steinbeisstraße 20
78056 Villingen-Schwenningen/Germany
Phone +49 7720 694 227 · sales@maico.de
www.maico-ventilatoren.com

Veikia labai tyliai
VENTILATOREN

„ECA 100 ipro“ –
visų savybių standartas

Skirtas maksimaliems
vartotojų poreikiams –
maksimaliai universalus

Geram matomumui vonioje –
visiškai automatinė 2 lygių
drėgmės kontrolė

„ECA 100 ipro“ suteikia galimybę rinktis iš 4 keturių darbo
programų, kurias montuotojas gali sureguliuoti, be to,
yra 2 (dviejų) pajėgumo lygių, priklausomai nuo modelio
(1 lygis: 78 m³/h, 2 lygis: 92 m³/h). Tokių būdu, eksploatuojama
įranga nepriekaištingai veikia prie įvairiausių sąlygų!
Komforto režimas
Pvz., vonioje
Tyliai veikia esant vonioje
Intensyviai vėdina naudojant išjungimo atidėjimą

Taupymo režimas
Pvz., sandėliuke
Nuolat veikia tyliai ir taupiai

Mažų patalpų ventiliatorius „ECA 100
ipro“ išsiskiria pažangiomis inovacijomis,
nustatančiomis naujus standartus:
y
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y
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galima rinktis iš 4 darbo režimų;
priklausomai nuo serijos, yra 2 pajėgumo lygiai;
naudotojas gali pats nustatyti įjungimo atidėjimą
ir išjungimo atidėjimo laiką;
veikia taupiau nei energiją taupančios lemputės;
gausybė valdymo galimybių;
pažangi 2 lygių drėgmės valdymo sistema.

Nakties režimas
Pvz., viešbučio kambaryje
Intensyviai vėdina esant patalpoje
Tyliai veikia išjungimo atidėjimo laiku

Intensyvusis režimas
Pvz., priešpirtyse, didelės drėgmės patalpose
Nuolatinis intensyvus vėdinimas

Pažangioje 2 lygių „ECA 100 ipro H“ drėgmės valdymo
sistemoje nereikia nurodyti jokių norminių verčių, kaip
tai yra įprasta su kitais įrenginiais.
Sistema su jutikliais pati įvertina patalpos drėgmės lygio
padidėjimą.
Tuo atveju, jei drėgmės lygis per tam tikrą laiką padidėja
daugiau nei 5 %, ventiliatorius įsijungia ir veikia 1 lygiu.
Šis drėgmės kiekis priskiriamas atskaitos reikšmei. Jei
drėgmės kiekis didėja toliau, „ECA 100 ipro H“ automatiškai
persijungia į 2 lygį. Jei atskaitos reikšmė vėl sumažėja,
ventiliatorius persijungia į išjungimo atidėjimo režimą.
Privalumai:
Naujoji technologija padeda išvengti tokių trikdžių
kokių, pvz., gali sukelti dėl oro sąlygų padidėjusi drėgmė!

Daugiau informacijos: www.maico-ventilatoren.com
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