Xpelair Premier DX180, DX200 a CF20
100 mm radiálne ventilátory

DX180

DX200

V skratke

Vlastnosti

DX 180 Premier a DX 200 Premier
•
•
•

•

radiálny ventilátor z termoplastu ABS
integrovaná spätná klapka
možné elektrické pripojenie na samostatný
vypínač alebo vypínač osvetlenia (ventilátor sa rozbehne akonáhle sa rozsvieti)

CF 20 Premier
•
•
•
•

radiálny ventilátor z termoplastu ABS
snímač vlhkosti - plnoautomatický režim
regulácie a potláčania kondenzácie
integrovaná spätná klapka
možné elektrické pripojenie na samostatný
vypínač (ručný/automatický režim)

•

Použitie:
•

kúpeľne, toalety, WC, kuchyne, úžitkové
miestnosti

MOS, XRH, DT20B, XPIRA, COS

Spôsob ovládania:
•

•

tiahlo, časový dobeh, snímač vlhkosti

diaľkový spínač (nie je súčasťou dodávky)
tiahlo
nastaviteľný časový dobeh (30s až 20 min)
snímač vlhkosti (50-90% RH)
časové oddialenie zapnutia (2 min)
rýchlosti
min. stále otáčky „Trickle“ režim
prietok vzduchu (m3/h)

hladina akust. tlaku(dB(A)/3m)

príkon
hmotnosť
krytie motora IP
objednávkové číslo (Item No.)
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Radiálne ventilátory radu Premier
dosahujúce dostatočné vzduchové
výkony so zodpovedajúcim vyšším
statickým tlakom sú určené hlavne pre
domáce využitie napr. v kúpeľniach,
sprchách, na WC a iných pracovných
miestnostiach, kde sa vyžaduje odvod
vzduchu cez dlhšie potrubie. Rovnako
sú vhodné aj na komerčné využitie,
a to napr. v hotelových izbách, na
verejných toaletách.
Všetky
modely
sú
vyrobené
z
termoplastu ABS. Lesklý biely kryt
ventilátorov Premier, skladajúci sa z
dvoch častí, umožňuje jednoduchú
skrytú alebo povrchovú montáž.
Odnímateľný predný kryt a obežné
koleso ventilátora umožňujú jednoduchý
servis a údržbu ventilátora.

Regulátory a ovládače:
•

CF20

Ventilátory
sú
dimenzované
pre
jednofázové napätie 220-240V/50Hz.
Motory sú úplne uzatvorené a
bezúdržbové,
so
samomazacími
ložiskami a tepelnou poistkou.

DX180

DX180T

•

•

DX180H

•

Všetky
modely
majú
zabudovanú vzduchom
ovládanú spätnú klapku
s pripojením na kruhové
potrubie s priemerom
100 mm (zadná strana
ventilátora vľavo hore pri
pohľade spredu).

•

Súčasťou
dodávky
ventilátora
je
montážne príslušenstvo pre rôzne typy
montáže.

•

Rad CF20 je navyše dodávaný s
výtlakovou žalúziou šedej farby.

•

Niektoré modely majú taktiež svetelný
indikátor činnosti (okrem DX180/T a
DX200).

•

Typy DX200 a CF20 majú krytie IPX5,
zatiaľ čo modely DX180 majú IPX4.

•

Ventilátory sú schválené skúšobňou
BEAB.

DX200

DX200T

•

•

CF20
•

•
•

boost
rýchl. 3
rýchl. 2
rýchl. 1
trickle
boost
rýchl. 3
rýchl. 2
rýchl. 1
trickle
(W)
(kg)

•

1

1

1

2

94
49
26
2.0
IPX4
308070

94
49
26
2.0
IPX4
308072

94
49
26
2.0
IPX4
308071

108
50
50
32
34
1.75
IPX5
307607

•
4
•
108
79
50
36
50
42
32
26
34
1.75
IPX5
307608

5
•
108
102
79
50
36
50
48
42
32
26
34
1.75
IPX5
307643
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CF20T
•
•
•
•
•
5
•
108
102
79
50
36
50
48
42
32
26
34
1.75
IPX5
307644

Modely

Rozmery

Charakteristika

Premier DX180

DX 180

• 1-rýchlostný radiálny ventilátor (94 m3/h)
• ovládaný vzdialeným spínačom ON/OFF
(nie je súčasťou dodávky ventilátora)
100

Premier DX 180 T

• 1-rýchlostný radiálny ventilátor (94 m3/h)
• vstavaný pevný časový dobeh (20min.)
• ovládaný vzdialeným spínačom ON/OFF (nie
je súčasťou dodávky) - po vypnutí dobieha
v režime pevného čas. dobehu

Premier DX 180 H

• 1-rýchlostný radiálny ventilátor (94 m3/h)
• možnosť ovládania vzdialeným spínačom *
(nie je súčasťou dodávky ventilátora)
• snímač vlhkosti nastaviteľný na 50-90% RH
(relatívnej vlhkosti)

Premier DX200
Vzduchový výkon v m3/h
100

100

DX180

DX 200
Statický tlak v Pa

Premier DX 200

• 2-rýchlostný (108/50 m3/h) radiálny ventilátor
(priame nasvorkovanie pri montáži) - vysoké
otáčky (LH) / nízke otáčky (LL) resp.
použitím prepínača otáčok COS
• ovládaný vzdialeným spínačom ON/OFF
(nie je súčasťou dodávky ventilátora)

Statický tlak v Pa

Premier DX 180

Premier CF20

Premier DX 200 T

100

Vzduchový výkon v m3/h

rýchl. 2
rýchl. 1

DX 200 T / CF 20
Montážny otvor + pripoj. potrubia

Statický tlak v Pa

• 4-rýchlostný (108/79/50/36 m3/h) radiálny
ventilátor - voľba rýchlosti s prispôsobením
podľa veľkosti miestnosti - pomocou
prepínača (1-2-3) vo vnútri ventilátora
• ovládaný vzdialeným spínačom ON/OFF
(nie je súčasťou dodávky ventilátora) - po
vypnutí dobieha v režime nastaveného
časového dobehu
• nastaviteľný časový dobeh (30s – 20min.)
• “QuickVisit“ - časové oddialenie zapnutia
(2min.) pomocou prepínača vo vnútri
ventilátora
• “trickle” režim - minimálne permanentné
otáčky ventilátora aj po vypnutí - nastavenie
pomocou prepínača vo vnútri ventilátora
• 5-rýchlostný (108/102/79/50/36 m3/h) radiálny
ventilátor - voľba rýchlosti s prispôsobením
podľa veľkosti miestnosti - prepínač (1-2-3)
vo vnútri ventilátora
• možnosť ovládania vzdialeným spínačom *
(nie je súčasťou dodávky ventilátora)
• nastaviteľný snímač vlhkosti 50-90% RH
• “trickle” režim - min. permanentné
otáčky ventilátora aj po vypnutí nastavenie pomocou prepínača vo vnútri
ventilátora
• prechod z “trickle” režimu na manuálne
ovládanie pomocou tiahla
• vonkajšia stenová žalúzia (súčasť dodávky)

Premier CF 20 T

všetky prvky ako pri CF20 a plus:
• nastaviteľný časový dobeh (30s – 20min.)
• “QuickVisit“ - časové oddialenie zapnutia
(2min.) pomocou prepínača vo vnútri
ventilátora

Poznámka:
Pripojenie na kruhové potrubie s priemerom
100 mm (zadná strana ventilátora vľavo hore
pri pohľade spredu).

* Napojenie cez ON/OFF vypínač (nie
je súčasťou dodávky) alebo cez vypínač
osvetlenia ( platí pre DX180H,CF20/T).
• keď je spínač zapnutý, ventilátor beží v
otáčkach na reguláciu a kontrolu kondenzácie
• keď je spínač vypnutý, ventilátor odsáva
v plnoautomatickom režime regulácie a
potláčania kondenzácie, pri prekročení
nastavenej hodnoty RH%

Vzduchový výkon v m3/h

rýchl. 3
rýchl. 2
rýchl. 1

Boost
Trickle

Príslušenstvo (výber)
DT20B

• časový dobeh - nastaviteľný v rozsahu
2-20min
(vhodný pre DX180, DX200)

COS

• prepínač rýchlostí otáčok Vysoké/Nízke
(určený pre DX200)

MOS

• prepínač rýchlostí otáčok Vysoké/Nízke
• prepínač režimu ON/OFF a Trickle

Príklady montáže

(určený pre DX200 v prípade použitia v kombinácii
so snímačom vlhkosti XRH)

XRH

• snímač vlhkosti - nastaviteľný v rozsahu
50-90% RH (relatívnej vlhkosti)
(vhodný pre DX180 a DX200)

XPIRA

• pasívny infračervený snímač pohybu s
časovým dobehom
(vhodný pre DX180 a DX200)

povrchová montáž na
stenu

podpovrchová (zapustená)
montáž na stenu

povrchová montáž do
podhľadu

montáž do okna

203 x 233mm (ø117mm)
pripoj. potrubie ø100mm

ø117mm
pripoj. potrubie ø100mm

ø120mm
pripoj. potrubie ø100mm

Montážny otvor:
ø117mm
pripoj. potrubie ø100mm

Odporúčané príslušenstvo:
GMK - okenná sada

elektrické príslušenstvo
VZT príslušenstvo
schémy zapojenia
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Xpelair Premier DX180, DX200 a CF20 - radiálne ventilátory

Premier CF 20

Xpelair regulátory a ovládače
Elektrické príslušenstvo pre ventilátory Xpelair

XRH - snímač vlhkosti
•

Vhodný pre ventilátory:
DX100, DX180 Premier, DX200 Premier,
DX400 Premier, CMF, GX6, GX9, GX12,
WX6, WX9, WX12

•

Napätie/frekvencia ........ 220 - 240V / 50Hz
Prúd ........................................................... 2A
Rozmery š x v x h ................ 160 x 86 x 45mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ....................... 307676

LVH - nastaviteľný snímač vlhkosti

•

Povrchová alebo zapustená montáž

•

12V (SELV)

•

•

automatické zapnutie ventilátora pri
prekročení nastavenej hodnoty relatívnej
vlhkosti

Vhodný pre ventilátory:
LV100 , LVDX200 Premier, LVCF20 Premier

•

Napätie/frekvencia ................................. 12V
Prúd ........................................................... 2A
Rozmery š x v x h ................ 160 x 86 x 45mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ........ 21863AW (Xpelair)

•

Vhodný pre ventilátory:
DX100, DX180 Premier, DX200 Premier,
DX400 Premier, DX100, CMF a LV100

•

Napätie/frekvencia ........ 220 - 240V / 50Hz
Prúd ........................................................ 2,5A
Rozmery š x v x h ................ 100 x 86 x 45mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ....................... 307663

•

Vhodný pre ventilátory:
DX100, DX180 Premier, DX200 Premier,
DX400 Premier, CMF a GX6

•

Napätie/frekvencia ........ 220 - 240V / 50Hz
Prúd ........................................................ 0,5A
Rozmery š x v ............................. 86 x 86mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ....................... 307904

XRH - nastaviteľný snímač vlhkosti
•

automatické zapnutie ventilátora pri
prekročení nastavenej hodnoty relatívnej
vlhkosti

•

Automatické vypnutie ventilátora pri poklese
relatívnej vlhkosti pod nastavenú úroveň

•

Zapnutie a vypnutie tiahlom (šnúrkou)

•

LED kontrolka chodu ventilátora

•

Povrchová alebo zapustená montáž

LVH - snímač vlhkosti (12V)

•

Automatické vypnutie ventilátora pri poklese
relatívnej vlhkosti pod nastavenú úroveň

•

Zapnutie a vypnutie tiahlom (šnúrkou)

•

LED kontrolka chodu ventilátora

DT20B - časový dobeh
DT20B - nastaviteľný časový dobeh
•

Možnosť zapojenia s ventilátorom do
svetelného okruhu vo vetranej miestnosti

•

Zapnutie ventilátora po vypnutí svetla
(v prípade zapojenia do svetelného okruhu)

•

Nastavenie časového dobehu 2 - 20 minut

•

LED kontrolka chodu ventilátora

•

Povrchová alebo zapustená montáž

XPIRA - snímač pohybu
XPIRA - pasívny infračervený snímač
pohybu s časovým dobehom
•

Interiérová inštalácia

•

Automaticky zapína ventilátor po
zaregistrovaní pohybu vo vetranej
miestnosti *

•

Integrovaný časový dobeh (20 min) *
* aktivuje ventilátor pohybom osôb, ideálny pre verejné priestory, vstavaný časový dobeh zabraňujúci
neželanému opätovnému spúšťaniu
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COS - prepínač otáčok
COS - prepínač otáčok
•

Prepínač - nízke / vysoké otáčky

•

Vhodný pre ventilátory:
Premier DX200, LVDX200, LVDX200T,
DX400, DX400RS

•

Napätie/frekvencia ........ 220 - 240V / 50Hz
Prúd ........................................................ 10A
Rozmery š x v ............................. 86 x 86mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ....................... 307900

•

Vhodný pre ventilátory:
Premier DX200, DX400
Premier DX400RS (v kombinácii s XRH)

MOS - prepínač
MOS - prepínač
•

1.) prepínač - nízke / vysoké otáčky
2.) vypínač - ON / OFF (Zapn./Vypn.) *
* v prípade zapojenia snímača vlhkosti XRH s
ventilátorom DX400RS pracuje switch 2 vo funkcii
prepínača medzi manuálnym a automatickým
režimom.
V manuálnom režime
je ventilátor zapnutý
(kontrolka svieti) a v automatickom režime
bude ventilátor v činnosti iba ak bude aktivovaný
humidistatom XRH. V tomto prípade je vypnutie
ventilátora možné iba pri použití ďalšieho vypínača
(nie je súčasťou dodávky).

(pri CF40RSTD je súčasťou dodávky)

•

Napätie/frekvencia ........ 220 - 240V / 50Hz
Prúd ........................................................ 10A
Rozmery š x v ............................. 86 x 86mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ....................... 307901

TBS - prepínač otáčok
•

1.) prepínač - manuálne ovládanie
/ automatický režim
(podľa vlhkosti)

•

Vhodný pre ventilátory:
GX6HT2

•

Napätie/frekvencia ........ 220 - 240V / 50Hz
Prúd ........................................................ 10A
Rozmery š x v ............................. 86 x 86mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ....................... 307902

•

Vhodný pre ventilátory:
GX9 - GX12, WX9 - WX12

•

Napätie/frekvencia ........ 220 - 240V / 50Hz
Prúd ........................................................ 0,4A
Rozmery š x v x h ................ 210 x 86 x 41mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ....................... 307653

•

Vhodný pre ventilátory:
GX9 - GX12, WX9 - WX12

2.) prepínač - nízke / vysoké otáčky

FR22/30 - regulátor
FR22/30 - regulátor
•

1.) vypínač - ON / OFF (Zapn./Vypn.)
2.) prepínač - nízke / vysoké otáčky
3.) prepínač - prívod / odvod vzduchu

•

Povrchová alebo zapustená montáž

EC6H - regulátor
EC6H - regulátor
•

1.) vypínač - ON / OFF (Zapn./Vypn.)

Je možné ovládať až štyri ventilátory veľkosti 12,
alebo šesť ventilátorov veľkosti 9

2.) plynulá regulácia otáčok
3.) prepínač - prívod / odvod vzduchu
•

LED kontrolka chodu ventilátora

•

Povrchová alebo zapustená montáž

•

Napätie/frekvencia ........ 220 - 240V / 50Hz
Prúd ........................................................ 1,5A
Rozmery š x v x h ................ 160 x 86 x 41mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ....................... 307652

•

Napätie/frekvencia ........ 220 - 240V / 50Hz
Prúd ........................................................
2A
Rozmery š x v x h ................ 210 x 86 x 41mm
max. teplota okolia ....................... do 40°C
obj. číslo (Item No.) ....................... 307903

AQS - snímač kvality vzduchu
AQS - snímač kvality ovzdušia
•

Plne automatické ovládanie

•

Detekcia cigaretového dymu, pachu
z kuchyne a toaliet

•

Aktivácia ventilátora, keď je prekročená
nastavená hodnota hladiny znečisteného
vzduchu

•

Integrovaný časový dobeh (3-30 min)

•

LED kontrolka chodu ventilátora

•

Povrchová alebo zapustená montáž
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Xpelair regulátory a ovládače - Elektrické príslušenstvo pre ventilátory Xpelair

TBS - prepínač

Vzduchotechnické príslušenstvo
Základné príslušenstvo pre ventilátory Xpelair

Všeobecné príslušenstvo pre ventilátory s priemerom pripojenia d100mm (120 a 150mm)
BDS - spätná klapka

CFWG - stenová mriežka

•

•

•

BDS

•

BVK

plastová dvojkrídlová spätná klapka
s pružinou
veľkosti:
5927
5928
5929

BDS 100
BDS 120
BDS 150

Vhodná pre ventilátory
BF100/120/150, DX100, XX100

•

plastová mriežka pre prívod alebo odvod
vzduchu, vhodná do vonk. prostredia.
Čierna alebo biela farba.
veľkosti:
307914
307923
307922
307925

•

•

VK10
•

XCT

plastová mriežka + 350 mm flexo potrubie
pre prívod alebo odvod vzduchu, vhodná
do vonkajšieho prostredia. Šedá farba.
veľkosti:
5965
5966
5967

BVK 100
BVK 120
BVK 150

•
•

CFWG 150

•

VK - plastová žalúzia
•

plastová žalúzia do vonkajšieho prostredia
zabraňuje spätnému prúdeniu vzduchu v
prípade vypnutia ventilátora. Šedá farba.

•

veľkosti:
5636
VK 10
152 x 152mm
5638
VK 12
187 x 187mm
5605
VK 15
178 x 178mm
(iné rozmery na vyžiadanie)

Vhodná pre ventilátory
BF100/120/150, DX100, XX100

XCT - zachytávač kondenzátu

•

zachytávač kondenzátu DN 100, montáž do
vertikálneho potrubia, napojenie na hadicu.
veľkosti:
307924

čierna
biela
čierna
biela

Vhodná pre ventilátory
BF100/150, DX100, XX100

BVK - stenová súprava
•

CFWG 100G
CFWG 100W
CFWG 150G
CFWG 150W

Vhodná pre ventilátory BF 100/120/150,
DX 100, XX 100

XCT 100

Vhodná pre ventilátory
BF 100, DX 100, XX 100

CFWG 100

Príslušenstvo pre ventilátory DX180, DX200, CF20 Premier (DX400 Premier)
GMK - sada pre montáž do okna

PDXGF - filter

•

sada uľahčujúca montáž ventilátorov do
okna

•

filter proti mastnote zabraňuje zanášaniu sa
obežného kolesa

•

hrúbka skla 4 - 28mm

•

materiál: čierny samozhášajúci polyester

•

Vhodný pre ventilátory:
Premier DX180, DX200, CF20

•

Vhodný pre ventilátory:
Premier DX200, CF20

VC10 - ochranný kryt

GMK

PDXGF

•

ochranný kryt vzduchovodu d100mmm do
vonkajšieho prostredia (priemer vonkajšej
hlavice d200mm)

•

materiál: PVC (šedá farba)

•

Vhodný pre ventilátory:
Premier DX180, DX200, DX400

VC10
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Príslušenstvo pre ventilátory DX100, LV100
DXDG - sada pre dvojité okná
•

sada umožňuje montáž ventilátorov DX100
a LV100 do okna s dvojitý / trojitým sklom

•

hrúbka: 6 - 46mm

•

Vhodný pre ventilátory:
Premier DX100, LV100

DXDG

Príslušenstvo pre ventilátory SL100, SL150
SLWK - stenová súprava

SLGK - okenná súprava

•

stenový set - teleskopické plastové potrubie
dĺžky 215-380mm + vonkajšia mriežka

•

okenný set - vnútorný kryt + vonkajšia
mriežka

veľkosti:

•

pred montážou sa musí demontovať spätná
klapka!

•

SLWK 100
SLWK 150

*
*

SL100
SL150

•

veľkosti:
SLGK 100
SLGK 150

*
*

SL100
SL150

WK - stenová súprava

GXDW

•

súprava na preklenutie dutých stien
oceľová vložka a lišty dĺžky 508mm
dodávajú sa v dĺžkach 200 a 280mm

•

•

veľkosti:
307672
307671
307915
307673
307670
307916

WK

WK 6/8
WK 6/11
WK 9/8
WK 9/11
WK 12/8
WK 12/11

•
GX6
GX6
GX9
GX9
GX12
GX12

WK - stenová súprava
•

GXL

•

súprava na preklenutie dutých stien
oceľová vložka a lišty dĺžky 508mm
dodávajú sa v dĺžkach 300 a 450mm
veľkosti:
307926
307927

GXDW

WK 6/300
WK 6/450

GX6, WX6
GX6, WX6

súprava pre dvojité krídlové okná (32102mm) určené pre ventilátory radu GX
veľkosti:
307665
307666
307664

GXDW 6
GXDW 9
GXDW 12

GX6
GX9
GX12

PG - ochranná mriežka
•

vonkajšia ochranná oceľová mriežka na
stenu pre ventilátory GX - ochrana proti
vandalizmu

•

povrchová montáž, skrutky a hmoždinky súčasť dodávky

•

veľkosti:
307917
307918
307919
307928

PG 6
PG 9
PG 12
PGW 12

GX6
GX9
GX12
WX12

GXL - upevňovacie lišty
•

•

upevňovacie lišty dĺžky 508mm
veľkosti:
51035

GXL

GX6-12, WX6-12

Potrebné množstvo:
GX6 - 2ks, GX9 - 3ks, GX12 - 4ks

PG

Príslušenstvo
DM - dverová mriežka
•

•

plastová dverová mriežka vhodná pre
dvere min. hrúbky 35 mm, dodáva sa v
bielej a hnedej farbe
veľkosti:
307853
307854

DM453x89B
DM453x89W

hnedá farba
biela farba
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Vzduchotechnické príslušenstvo - základné príslušenstvo pre ventilátory Xpelair

Príslušenstvo pre ventilátory GX 6-12, WX 6-12

Schémy zapojenia
Základné schémy elektrického zapojenia

DX180 Premier

DX200 Premier, DX200T Premier

* Svetlo - osvetlenie priestoru (v prípade potreby)
QM1
- vzdialený spínač (nie je v dodávke ventilátora)
FA1
- istenie prívodného vedenia (nie je v dodávke ventilátora)
Upozornenie:
Technické zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.
Schému zapojenia je nutné skontrolovať so schémou dodanou so
zariadením. V prípade nezrovnalostí kontaktujte firmu Systemair.
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CF 20 Premier, CF 20T Premier

Schémy zapojenia - základné schémy elektrického zapojenia

LVDX 200 Premier, LVDX 200T Premier, LVCF 20 Premier, LVCF 20T Premier
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