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ALIZE AUTO TC/TE

KRATKA WYCIĄGOWA

opis
Kratka wyciągowa ALIZE AUTO o dwóch wydajnościach pracy: podsta-
wowej i zwiększonej. Urządzenie zostało wyposażone w element regu-
lacyjny, który kontroluje ilość powietrza usuwanego przy różnicy ciśnień 
w instalacji wentylacyjnej 50-160 Pa. Wydajność zwiększona (maksy-
malna) uruchamiana jest na żądanie użytkownika na okres 30 minut 
poprzez wbudowany przełącznik sznurkowy (wersja TEMPO CORDON-
-TC) lub zewnętrzny wyłącznik elektryczny (wersja TEMPO ELEC). 
W przypadku wersji z zasilaniem elektrycznym (TE, 1~230V, 50Hz) 
kratkę należy podłączyć w ten sposób, aby napięcie było podawane 
w sposób ciągły. W celu uruchomienia funkcji wydajności zwiększo-
nej, należy stosować wyłącznik elektryczny, który w stanie spoczynku 
powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego, a skutkiem naciśnięcia 
będzie przerwa w obwodzie. Wyłącznik musi być zatem wyposażony w
sprężynę, umożliwiającą zamknięcie obwodu w momencie zwolnienia 
przycisku przez użytkownika (dedykowany przełącznik-BTN). Krat-
ka wykonana jest z polistyrenu w kolorze białym i wyposażona jest 
w zintegrowany króciec przyłączeniowy o średnicy 125 mm z uszczelką 
gumową. Stopień ochrony IPX1, II klasa ochronności (dotyczy kratek
uruchamianych elektrycznie).

montaż
Kratki stałego przepływu mogą być montowane w ścianach i w sufi-
tach. Montaż ścienny nie wymaga stosowania dodatkowych króćców. 
Podczas montażu sufitowego w stropach podwieszanych należy  
posłużyć się adapterem MAN-P 125 mm lub 125/80 mm będącym 
3-zaczepowym kołnierzem z tworzywa sztucznego.

zastosowanie
Efektywny wyciąg powietrza w pomieszczeniach sanitarnych, takich 
jak kuchnie i łazienki oraz w innych pomieszczeniach, w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej.

elementy i wymiary

RYS. 1   wymiary i elementy składowe. 1 - zdejmowana żaluzja wymienna, 2 - obudowa kratki,  
3 - moduł sterujący - przepustnica regulacyjna,  4 - kołnierz z gumową uszczelką (125 mm średnicy), 5 - przełącznik sznurkowy

RYS. 2 RYS. 3 

ALIZE AUTO TC/TE

charakterystyki pracy

Typ Lw en [dB(A)] Dn,e,w (C) [dB]

ALIZE AUTO TC/TE 70 [Pa] 100 [Pa] 130 [Pa] 160 [Pa]

20/75 m3/h 24 29 33 36 55

30/90 m3/h 25 29 35 37 53

45/105 m3/h 31 34 38 39 53

45/120 m3/h 31 34 38 39 53

45/135 m3/h 31 34 38 39 53

dane akustyczne

MAN-P
adapter
str. nr 520

CORD
prowadnica montażowa
str. nr 520

BTN
przełącznik ścienny
str. nr 520

Akcesoria

ALIZE AUTO TC/TE 45/105
ALIZE AUTO TC/TE 45/120
ALIZE AUTO TC/TE 45/135

ALIZE AUTO TC/TE 30/90

ALIZE AUTO TC/TE 20/75


