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Práva na změny vyhrazena.

 LO-CARBON SOLO PLUS  nástěnný radiální
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Charakteristika
• Moderní diskrétní design
• Velmi tichý provoz
• DC motor
• Elektrické krytí IPX4
• Funkce Boost
• Možnost trvalého odtahu - 2 rychlosti (volba při 

instalaci) zadní nebo horní vývod (volba při in-
stalaci)

• Instalace na omítku i pod omítku
• Instalace na stěnu i na strop
• Možnost opožděného startu
• Zpětná klapka
• Vhodný pro toalety a koupelny
• Úspora energie až 70 %
• Dlouhá životnost
• 5 let záruka na motor
• Šetrné k životnímu prostředí

Podmínky Provozu
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním zák ladním 
prostředí s okolní teplotou od -5 °C do +40 °C, pro 
dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, vý-
parů chemikálií a dalších znečištění. Dále je nutné 
zajistit, aby ventilátor nenamrzal, nestékal do  něj 
a  neusazoval se v  něm kondenzát vody z  potrubí. 
Elektrické krytí motoru ventilátoru je IPX4.
ventilátor není vhodný pro spínání tlačítkem. 
viz. schéma zapojení.

Použití
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke  svým pa-
rametrům předurčen k  použití pro potrubní 
rozvody větších délek s  vyšší tlakovou ztrátou. 
Nedoporučuje se přímá montáž do  podhledů 
a konstrukcí, které mohou rezonovat.

konstrukCe
Skříň je vyrobena z ABS plastu bílé barvy. Motor je 
vybaven kuličkovými ložisky. Napájení 230 V/50 Hz.

instalaCe
Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo ver-
tikální poloze.

Provedení
lo-CarBon solo Plus t – provedení s časo-
vým doběhem (1–30 min)
lo-CarBon solo Plus tm – provedení s časo-
vým doběhem (1–30 min) a čidlem PIR

Příklad značení
mv427482B – LO-CARBON SOLO PLUS T
mv427484B – LO-CARBON SOLO PLUS TM

rozměry
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Typ
Rozměry [mm]

A B C D ∅E F G H I J

LO-CARBON SOLO PLUS 261 221 107 55 98 61 64 37 115 70

Typ
Objemový průtok

max/stř/min
[m3/h]

Příkon
max/stř/min

[W]

Akustický tlak*
[dB(A)]

Hmotnost 
[kg]

LO-CARBON SOLO PLUS 90/68/42 8,4/5,3/3,2 35,5/33/26 2,2
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Provedení s časovým doběhem

ekologie

Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační. Vždy je nutno upřednostnit schéma zapojení uvedené na výrobku.

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru


