Systemy naturalnej wentylacji

Przyciski przewietrzania
LT 43-U-PL / LT 84-U/ SLT 42

LT 43-U-PL

LT 84-A

SLT 42-A-SD

Przyciski przewietrzania

LT 84-U-SD

SLT 42-U

LT 84-U

LT 84-U + LT84-U-W + LT 84-R2
SLT 42-U-PL

Informacje o produkcie:
■■ LT 43-U-PL – podtynkowy przycisk przewietrzania,
■■ LT 84-U – podtynkowy przycisk przewietrzania,
również jako kombinacja z przełącznikami automatyki pogodowej,
■■ SLT 42 – przycisk przewietrzania z kluczem
w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym,
■■ LT 84-A – hermetyczny, natynkowy przycisk
przewietrzania do pomieszczeń o dużej wilgotności.
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LT 84-U– LT 84-U: 24 V – przycisk przewietrzania,
w wykonaniu podtynkowym
– funkcje: otwieranie/zatrzymanie/zamykanie przy
pomocy podwójnego przycisku z zestykami
zwiernymi,
– LT 84-U-SD z wbudowaną optyczną sygnalizacją
otwarcia (LED),
– LT 84-U-W: 24 V przycisk przewietrzania,
w wykonaniu podtynkowym,
– funkcje: pogoda/temperatura/załączone-wyłączone.
LT 84-U-V – przycisk przewietrzania, w wykonaniu
podtynkowym, 230 V
– funkcje: otwieranie/zamykanie przy pomocy
podwójnego przycisku z obustronnymi zestykami
zwiernymi,
– zabudowa w puszce podtynkowej 55 mm (nie jest
objęta zakresem dostawy),
– kolor: biały.
SLT 42-U / SLT 42-U-PL – przycisk przewietrzania
z kluczem w wykonaniu podtynkowym
– funkcje: otwieranie/zamykanie za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego, uruchamianego kluczem,
– SLT 42U-SD dodatkowo z optyczną sygnalizacją
otwarcia (LED),
– zabudowa w puszce podtynkowej o głęb. 55 mm,
(puszka podtynkowa i półcylinder nie są objęte
zakresem dostawy).
SLT 42-A – hermetyczny przycisk przewietrzania
z kluczem, w wykonaniu natynkowym do
pomieszczeń o dużej wilgotności
– funkcje: otwieranie/zamykanie (funkcja czuwania) za pośrednictwem jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem,
– stopień ochrony: IP 54, kolor jasnoszary,
– SLT 42A-SD dodatkowo z optyczną sygnalizacją
otwarcia,
– wkładka zamka nie jest objęta zakresem dostawy.

Waga
[kg]

Wymiary
(W×S×G)
[mm]

Uwagi

–

–

Przycisk
przewietrzania
PL

63.701.29 0,15

80×80

–

LT 84-U-SD 63.701.35 0,15

80×80

Ze wskaźnikiem
LED

LT 84-U-W 63.701.31 0,30

150×80

Wyłącznik
automatyki
pogodowej i
przewietrzania

LT 84-U-V 63.701.30 0,30

80×80

Wersja 230 V

SLT 42-U D0.002.55 0,15

80×80

–

SLT 42-U-SD 30.400.50 0,15

80×80

Ze wskaźnikiem
LED

30.400.30 0,45

70×90×65

–

SLT 42-A-SD 30.400.40 0,45

70×90×65

Ze wskaźnikiem
LED

63.701.36 0,20

70×70×45

–

AP-LT-PL D0.002.04 0,10

80×80×35

Pojedyncza
obudowa
natynkowa

Typ

Nr art.

LT 43-U-PL D0.002.36
LT 84-U

SLT 42-A

LT 84-A

AP-LT

63.701.33 0,10

80×80×35

Pojedyncza
obudowa
natynkowa

AP2-LT

63.701.34 0,20

150×80×35

Obudowa
natynkowa
podwójna

LT 84-R2

63.701.32 0,10

150×80

Podwójna
ramka dla
LT-84-U

PHZ 28

70.600.53 0,15

Przyciski przewietrzania

LT 43-U-PL – przycisk przewietrzania, w wykonaniu podtynkowym, możliwe zastosowanie
w systemach na 230 V
– funkcje: otwieranie/zatrzymanie/zamykanie.
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Parametry:

Wkładka zamka, łącznie
z 2 kluczami dla SLT

LT 84-A – przyciski przewietrzania w wykonaniu
natynkowym do pomieszczeń wilgotnych
– funkcje: otwieranie/zatrzymanie/zamykanie za
pomocą podwójnych przycisków z nieryglowanymi
zestykami zwiernymi,
– stopień ochrony: IP 55, kolor: jasnoszary.
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