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OPIS PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

CECHY URZĄDZENIA

• Średnica przyłączeniowa: 100 mm
• Wydajność: 75 m3/h
• Nowoczesne, eleganckie wzornictwo
• Łożyska kulkowe
• Możliwość montażu na ścianie lub suficie
• Zintegrowana klapa zwrotna
• Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa
• Estetyczny, szklany panel przedni
• W dwóch wariantach kolorystycznych: biały (W), czarny (B)

Wentylatory łazienkowe ENSO charakteryzują się unikalną 
konstrukcją i estetycznym wzornictwem. 
Panel przedni jest wykonany z trwałego szkła hartowanego, 
natomiast obudowa wraz z króćcem z odpornego na uderzenia 
i promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS.
Wentylator wyposażony jest w łożyska kulkowe, dzięki którym 
charakteryzuje się długą żywotnością, wyższą wydajnością 
i możliwością montażu w dowolnej pozycji (na ścianie 
lub suficie). Model ten wyposażony został w wyświetlacz 
aktualnej wartości temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, 
zlokalizowany na panelu przednim.
Wentylator przeznaczony jest do ciągłej wentylacji ogólnej 
(przez 24 godziny), wyposażony w opóźnienie czasowe (zakres 
regulacji 0 do 15 minut), czujnik wilgotności względnej (zakres 
regulacji 40-90%) oraz dwubiegowy silnik.
Dzięki zastosowaniu dwubiegowego silnika możliwa jest praca 
ciągła urządzenia na niskim biegu.

Wysoki bieg zostaje załączony automatycznie przy wzroście 
wilgotności w pomieszczeniu lub np. poprzez wyłącznik 
światła. Po obniżeniu zawartości wilgoci w pomieszczeniu 
lub wyłączeniu światła wentylator będzie nadal pracował 
na wysokim biegu przez taki okres, jaki wynosiła nastawa  
opóźnienia czasowego. 
Wyposażony w klapę zwrotną wykonaną z elastycznego 
tworzywa, która zapobiega zjawisku cofania się powietrza 
z kanałów wentylacyjnych do pomieszczenia.
Przeznaczone są do wentylacji łazienek, toalet, kuchni, małych 
biur i sklepów.
Dostępne kolory: biały (wersja W), czarny (wersja B).
Wentylator napędzany jest przez jednofazowy silnik elektryczny 
(220-240V, 50 Hz).
Silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne oraz 
stopień ochrony IPX4.

Wyświetlacz aktualnej wartości temperatury i wilgotności w
pomieszczeniu.

Wentylator wyposażony w klapę zwrotną.



Typ Bieg  
wentylatora

Wydajność
V max

[m3/h]

Moc 
Pnom

[W]

Zasilanie 
Un/f

[V/Hz]

Ciśnienie 
akustyczne

[dB(A)]

Waga
m

[kg]

Timer 
regulowany

Higrostat  
regulowany

Wyświetlacz 
temperatury  
i wilgotności

ENSO 100 HYGRO
L 60 7

220-240/50 33 0,84 TAK TAK TAK
H 75 8

Typ A [mm] B [mm] ØC [mm] D [mm] E [mm]

ENSO 100 HYGRO 140 160 97 38 100
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