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C-NR
opóźnienie czasowe z regulowanym czasem zwłoki  
załączenia w przedziale od 0,5 do 2 minut oraz wyłączenia  
w przedziale od 2 do 30 minut

C-NR/3
opóźnienie czasowe dla modeli III-biegowych. 
Regulowany czas zwłoki załączenia oraz wyłączenia  
dla biegu wysokiego i  średniego

C-NR/7
opóźnienie czasowe z nastawionym na stałe czasem 
zwłoki wyłączenia 7 minut

CNR/TZ
stanowi rozszerzenie C-NR3 o moduł sterowania  
centralnego

C-FR2
czujnik wilgotności względnej wyciąganego powietrza, 
do współpracy z opóźnieniem typu C-NR, czujnik działa 
automatycznie w oparciu o wartość wilgotności względnej  
zawartej w powietrzu (automatyka rozróżnia porę 
letnią i zimową), wzrost zawartości wilgoci powoduje 
załączenie pełnego obciążenia wentylatora, urządzenie 
pozostaje włączone aż do momentu osiągnięcia obniżki 
zawartości wilgoci, regulator wyposażony jest w funkcję 
sleep – wyłączenie czujnika na okres 24 godzin

C-IV
programator czasowy/moduł pracy interwałowej, 
do współpracy z opóźnieniem typu C-NR, możliwość 
nastawy czasu pracy w przedziale od 10 do 60 minut 
w odstępach co 1 do 12 godzin

C-BM
czujnik ruchu/obecności, do współpracy z opóźnieniem  
typu C-NR, czujnik montowany jest bezpośrednio  
na panelu przednim, po wykryciu ruchu w pomieszczeniu 
automatycznie załącza pełne obciążenie wentylatora

FSS
moduł kontroli zdalnej urządzenia za pomocą fal radiowych,  
do współpracy z opóźnieniem typu C-NR, w wyposażeniu  
nadajnik do montażu natynkowego w puszce,  
oraz odbiornik

WS 50/40/30
wlot powietrza dla podłączenia do przewodu spłuczki 
dla wyciągu bezpośrednio znad muszli klozetowej, np. 
wyciąg z łazienki i toalety poprzez jedno urządzenie typu 
LF/M 100, nadaje się do wszystkich rodzajów obudów

LV1
ramka dystansowa, do stosowania wraz z obudowami 
podtynkowymi w przypadku konieczności zakrycia zbyt 
dużej krawędzi pomiędzy obudową a powierzchnią 
montażu

AP
zestaw do montażu natynkowego, w skład zestawu 
wchodzi osłona natynkowa obudowy standardowej 
z wylotem skierowanym do tyłu, oraz adapter do tylnego 
wywiewu

LF/M-S
adapter do bocznego wywiewu (wywiew do góry),  
pozwala na konwersję obudowy z wylotem skierowanym 
do tyłu do wersji standardowej z wylotem skierowanym 
do góry

WAK
wyciąg z dodatkowego pomieszczenia, kratka wyciągowa  
wyposażona w filtr trwały, do współpracy z urządzeniem 
typu LF/M 100, podłączenie DN 75 z wylotem skierowanym  
do tyłu lub do góry, opcjonalnie może występować 
w wersji z możliwością regulacji strumienia powietrza 
lub bez

AS 75
wlot powietrza dla podłączenia drugiego pomieszczenia, 
np. wyciąg z łazienki i toalety poprzez jedno urządzenie  
typu LF/M 100, nadaje się do wszystkich rodzajów  
obudów

MB
uchwyt montażowy, przeznaczony do stosowania dla 
wszystkich aplikacji podtynkowych, przy podłączeniu 
z siecią przewodów wentylacyjnych, do trwałego mon-
tażu obudów podtynkowych zarówno przy instalacji 
ściennej jak i w suficie

MS
zestaw do montażu podtynkowego dla lekkich konstruk-
cji zabudowanych w ścianie lub na suficie w powierzchni 
z płyt gipsowo-kartonowych

LF/M-R
adapter do tylnego wywiewu, pozwala na konwersję 
standardowej wersji obudowy do wersji z wylotem  
skierowanym do tyłu

akcesoria


