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Ocenění 
Ventilátorům iCON byla udělena prestižní cena Red Dot Design
Award, která představuje jedno z nejvyšších mezinárodně
uznávaných ocenění za design. Čestné uznání za nejlepší 
exponát, které tyto ventilátory následně získaly 
v elitní soutěži pořádané v rámci mezinárodního
veletrhu Aqua–therm Praha, jen potvrdilo jejich 
výjimečnost a kvalitu.

Moduly 
Všechny modely je možné osadit doplňkovými moduly, které společně 
ze základním ventilátorem vytvoří komfortnější řešení větrání daného prostoru.
Mezi základní moduly patří stále používaný provázkový PCM (tahový) a moduly
časové. Modul TM (časový doběh) zajistí dovětrání místnosti; modul DTM má
tutéž funkci, jen je navíc vybaven časovým náběhem (zpožděné spuštění 
ventilátoru). Další nabízené moduly již umožňují automatický chod ventilátoru
za určitých podmínek. Např. modul HTM spustí ventilátor při dosažení určité
vlhkosti v místnosti. Ventilátor je pak v chodu dokud vlhkost neklesne pod
nastavenou hodnotu. Infra moduly reagují na pohyb osob v místnosti. Modul
PRTM má nastavitelný časový doběh. Modul PRHTM má navíc i vlhkostní čidlo.

Nikdy předtím jste neviděli
takový design. Nikdy předtím 
nebyla instalace snadnější.

Bezpečný a ekonomickýKuchyně a spižírnyToalety a koupelny

 Kruhový, moderní a nenápadný na stěně
nebo stropu
 Jedinečný třílistý uzávěr* zabraňuje 
zpětnému proudění (pachy), současně 
napomáhá snížit hluk

 Rozsahy řady iCON jsou: 68 m3/hod,
118 m3/hod nebo 260 m3/hod 
 Vysoká variabilita nabízených modulů
v kombinaci s ventilátory iCON 
 Nízký příkon od 9,2W (iCON 15) znamená
dlouhodobou úsporu Vaší energie
 Měrný příkon ventilátoru (SFP) modelu

    iCON15 je pouhých 0,49 W/l/s 
  Ve shodě s posledními stavebními normami 
 Provedení 12 VDC do zóny 1 včetně 
transformátoru

  Snadné čištění, ohleduplný 
i k životnímu prostředí, 
snadno recyklovatelný
 3 roky záruka

*Chráněno patentem

  TECHNICKÁ DATA
                                                                       iCON 15                         iCON 30                       iCON 60

Obj.č.                                                        72190                              72001                            72002

Max. průtok (m3/hod)                                           68                                        118                                     260

Max.tlak (Pa)                                                        32                                         80                                      135

Akustický tlak dB(A) ve 3 m                             29,7                                     34,5                                   44,5

Oběžné kolo                                                    Axiální Kombinace axiální / radiální  

Montáž                                                         Zapuštěná Zapuštěná nebo s krycí přírubou

Hmotnost (kg)                                                    0,74                                      1,11                                    1,97

Výstup (průměr v mm)                                           100                             100 nebo 150                            150

Příkon (W)                                                            9,2                                        30                                       75

Standardní napájení                                                                          230 V/ 1P/ 50 Hz

Max. teplota okolí (°C)                                                40                                         40                                       30

Krytí                                                           , , IPX4                   , , IPX4               , , IPX4

 d není zdaleka všechno

ICON SELV 12 VDC
Ventilátory iCON jsou nabízeny i s 12V stejnosměrným motorem (verze SELV).
Model iCON15 SELV (obj.č.72191) a model iCON30 SELV (obj.č.72192) lze
montovat ve shodě s předpisy IEE (určení vlhkostních zón) do zóny 1 a vyšší.  
I k těmto modelům jsou nabízeny ovládací moduly: PCS, PCTS, DTS a PRTS. 
Další informace si vyžádejte u svého prodejce.

Ventilátorů
pro stylové větrání
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Zvolte ventilátor, iCON 15, iCON 30, iCON 60, 
doplňte modul, libovolný modul k libovolnému
ventilátoru.

Jeho vzhled není zdaleka všechno

Proč zvolit iCON?
Nikdy předtím jste neviděli takový design!

Jeho vzhled je hezčí, je tišší a ve srovnání 

s jinými ventilátory má snazší montáž. 

Jeho tenký profil s třílistým uzávěrem z něj

dělá stylový doplněk. Unikátní třílistý uzávěr

(patent Airflow) zaručuje téměř neslyšitelné

otvírání a zavírání ventilátoru. Uzávěr současně

napomáhá snížit hluk, eliminuje teplotní úniky

a účinně zamezuje zpětnému pronikání zápachu

z potrubí. Ventilátory iCON lze namontovat 

na stěnu i na strop.

Rozsah
Volba ze tří velikostí iCON Vám umožňuje vybrat právě tu velikost, která přesně
odpovídá velikosti místnosti a požadavkům na výměnu vzduchu. iCON 15 je
kruhový a hladký axiální ventilátor. ICON 30 a iCON 60 využívající kombinaci
axiálního a radiálního oběžného kola. Nejsou sice tak kompaktní, ale zato
jsou extrémně tiché a tlakově výkonné. 

iCON 60 je největší z řady iCON. Opět je 
možná instalace na stěnu i strop.  
Výkonem je vhodný pro domácí kuchyně
a obytné společné místnosti.

iCON 15 je ideální pro toalety, sprchové kouty
a koupelny. Zapuštěný přímo do zdi nebo stropu
působí nenápadně a přesto velmi stylově zvláště
v malých prostorech.

iCON 15

iCON 30

iCON 60

Přátelský pro dodavatele. Rychlá a jednoduchá instalace. Minimální sklad při maximálním výběru. 

iCON 30 je velmi tichý, ale výkonný  model. 
Je možné jej instalovat na stěnu i na strop, 
a to pro oba způsoby montáže (zapuštěná 
nebo s krycí přírubou). Je vhodný pro větší 
toalety a koupelny.

Pružné konzole

usnadňují montáž

na nerovné povrchy

Zaměnitelné moduly

"Snap–in" rychle

a jednoduše připojíte

        ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

        S KRYCÍ PŘÍRUBOU

        STROPNÍ MONTÁŽ

Vložte modul Připevněte čelní kryt

Připojte elektrické vodiče

Vyvrtejte otvor do stěny

   ROZMĚRY (mm)

Zapuštěná montáž
iCON 15

S krycí přírubou (P)
iCON 30 & iCON 60

Zapuštěná montáž (Z)
iCON 30 & iCON 60

  OZNAČENÍ    MODUL            POPIS FUNKCE

                   Bez modulu      Ventilátor je spuštěn externím vypínačem (volitelný).

  PCM               Provázkový       Tahový on/off vypínač

  TM                  Časový              Nastavitelný časový spínač (od 1 do 45 min.),
                                                       ovládání externím vypínačem např. od světla

  DTM               Časový              nastavitelný časový spínač (od 1 do 45 min.), 
                          s náběhem        náběh 2 min., tahový on/off vypínač

   HTM               Vlhkostní*          Nastavitelný vlhkostní snímač  (40%...90% r.v.),
                                                     nastavitelný časový spínač a provázkový vypínač

   PRTM              Infra                   Pasivní infra aktivace s nastavitelným časovým 
                                                     spínačem

   PRHTM           Infra                   Pasivní infra aktivace s nastavitelnou vlhkostí
                                                     a s nastavitelným časovým spínačem

Velikost

280 x 55 mm

Potrubí

do 9 m

Příkon

75 W

Napájení

230 V

Max. průtok

260 m3/hod

Max. tlak

135 Pa

Velikost

225 x 43 mm

Potrubí

do 9 m

Příkon

30 W

Napájení

230 V

Max. průtok

118 m3/hod

Max. tlak

80 Pa

Velikost

197 x 40 mm

Potrubí

do 4 m

Příkon

9,2 W

Napájení

230 V

Max. průtok

68 m3/hod

Max. tlak

32 Pa

* vlhkostní senzor patří mezi základní kapacitní vlhostní čidla, která neumožňují přesné spínání
stejně jako rychlou reakci na změnu vlhkosti a nelze jej zaměňovat za prvek regulace

Variabilní moduly Modul                          A              B              C              D              E              F             G             H             I

iCON15                    197       108,5      68,5        100          40            -             -             -            -

iCON30(Z)               225         144         101          97           43           51           20           30         148

iCON30(P)               225         144          92            97            -             -             -            29           -

iCON60(Z)               280         165         110         148          55           38           20           52         177

iCON60(P)               280         165          80          148           -             -             -            46           -

A A A A

B
C

D D I D

C CE E

B
F G H H

B

(Z) – zapuštěná montáž, (P) – montáž s krycí přírubou
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