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Specifikace

Nový typ Eclipse je kruhový kuchyňský 
nebo koupelnový ventilátor speciálně 
navržený pro použití v obytných prostorech. 
Vkusně navržené nové kuchyně a koupelny 
ovlivňují a mění i trh s produkty doplňující 
tyto interiéry. Více a více lidí věnuje čas a 
pozornost nejrůznějším detailům jejich 
bydlení.

Lednička, odsavač a myčka s leštěným 
ocelovým povrchem je modním provedením 
kuchyňského interiéru. V koupelně je 
požadavek na chromovaný nebo zlatý 
povrch baterií, zrcadel a ostatního 
příslušenství. Nyní se nabízí sortiment 
ventilátorů a příslušenství se speciálním 
zpracováním barevného povrchu tzv. ‘mix 
and match’ v jednom balení.

 100mm
 Komplet

150mm
Komplet

Typy

Eclipse 100 X
Jednorychlostní 100 mm 
koupelnový/záchodový ventilátor se zpětnou 
klapkou.

Eclipse 100 XP
Jednorychlostní 100 mm 
koupelnový/záchodový ventilátor se 
šňůrkovým spínáním a se zpětnou klapkou.

Eclipse 100 XT
Jednorychlostní 100 mm 
koupelnový/záchodový ventilátor s 
nastavitelným vestavěným časovým 
doběhem (až do 30 min.) a se zpětnou 
klapkou. 

Eclipse 150 X
Jednorychlostní 150 mm kuchyňský 
ventilátor se zpětnou klapkou.

Eclipse 150 XP
Jednorychlostní 150 mm 
koupelnový/záchodový ventilátor se 
šňůrkovým spínáním a se zpětnou klapkou.

‘Mix and Match’

Typy 100mm jsou standardně v bílém 
provedení rámečku a žaluzie, ale součástí 
balení je i chromovaný rámeček, 
chromovaná a modrá zaměnitelná žaluzie.

Typy 150mm jsou standardně v bílém 
provedení rámečku a žaluzie, ale součástí 
balení je i leštěný ocelový rámeček, leštěná 
ocelová a modrá zaměnitelná žaluzie.

Vykon

Materiál a barva
Skříň ventilátoru - bílý plast 

Motor
Motor s kondenzátorem.
Kuličková ložiska
Třída izolace B

Ventilátory
Plastové axiální oběžné kolo 

Napětí
230V 50Hz
Eclipse 100 15W
Eclipse 150 22W

Hladina hluku 
Eclipse 100 @ 3m 34dB(A)
Eclipse 150 @ 3m 44dB(A)

Upozornění: Podtlakové, či přetlakové větrání 
není vhodné pro prostory s otevřenými 
spalovacími spotřebiči.

Provedení

Ventilátory jsou vybaveny kuličkovými 
ložisky motoru pro instalaci v jakékoliv 
poloze. 

Termopojistka je standardní součástí na 
motoru.

● Zaměnitelné barevné provedení

● Vestavěná zpětná klapka

● Nástěnná/podstropní instalace

● Moderní design

● 100 mm a 150 mm velikost

● Vestavěný spínač

KOUPELNOVÝ / KUCHYŇSKÝ 
ODTAHOVÝ VENTILÁTOR

Typ A B C D
Eclipse 100 157 99 107 19
Eclipse 150 201 144 123 19

ECLIPSE
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Instalace

Ventilátor Eclipse má kruhový vodící 
nástavec o průměru 100 mm (Eclipse 
100) / 144 mm (Eclipse 150).

Ventilátor se může montovat na stěnu 
pomocí teleskopické soupravy k dispozici 
jako příslušenství (vyžaduje otvor o 
průměru 115 mm a 152 mm). Provedení 
umožňuje pohodlný přístup k připojovacím 
kabelům, jež mohou být na stěně nebo 
zapuštěny.

Motor ventilátorů je jednofázový 
s kondenzátorem a ložisky s tukovou 
náplní na celou dobu životnosti, které 
nevyžadují žádnou údržbu a dovolují 
instalaci ventilátoru v jakémkoli úhlu. 
Izolace je třídy B. Spotřebič s dvojitou 
izolací. 

A -   mřížka
B -  venkovní rámeček
C – kabelová průchodka
D – základní kryt
E – úchyt zpětné klapky
F – rychloupínací svorka

Údržba

Ventilátor Eclipse se udržuje v čistotě 
otřením prachu.
V prašném prostředí je vhodné po delší 
době užívání otřít i oběžné kolo a vnitřní 
časti ventilátoru při jeho odpojení od 
napájení. 

Elektrické připojení

Příslušenství

100 mm stěnový nástavec
Bílé nebo hnědé provedení

150 mm stěnový nástavec
Bílé nebo hnědé provedení

Izolátor

Světelný 
spínač

Stropní spojení

Izolátor

Lampa 
(volitelně)

VENTILÁTOR

Tažná šňůra (je-li 
použitelné)

Eclipse XT

VENTILÁTOR

220-240 V 50 Hz

Eclipse X/XP
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