TECHNISCHE FICHE

CODUMÉ MPAC
Rookgasventilatoren
MPAC Huishoudelijke versie voor
open haarden
De MPAC rookgasventilator is de ideale oplossing voor een
slechtwerkende afvoerschouw van een open haard.
Het ontwerp van dit toestel verzekert een eenvoudige plaatsing
(plug & play) en heeft geen impact op architectonisch gebied
dankzij het discreet design.
Sturing inbegrepen.
> Dakventilator bestemt voor het verwijderen van rook komende
uit huishoudelijke afvoerschouwen en open haarden.
> Toegelaten luchttemperatuur : 200 °C bij constante werking.
> Kan gebruikt worden als ventilator wanneer de schoorsteen
niet gebruikt wordt.
> Perfecte integratie in de residentiële zones dankzij zijn
discreet design.
> Standaard uitvoering in gelakt staal (en op bestelling : koper,
aluminium of inox uitvoering).
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ONTWORPEN VOOR EENVOUDIGE
PLAATSING
• Plug-In Versie: Men dient slechts de elektrische
voedingskabel te verbinden met de externe
verbindingsdoos. De verbindingsdoos is voorzien van
een stroomonderbrekingsschakelaar, te gebruiken in
geval van onderhoud, voor de veiligheid.
• Geleverd met bevestigingsringen die toelaten om de
MPAC in dakmontage te plaatsen, indien nodig met
spankabels te bevestigen.
• Materiaal gemaakt uit robuust staalplaat dat in de
oven geëpoxeerd werd, met bijkomende roestvrije
bouten.
• Rooster ter bescherming van vogels.
• Turbine met zelfreinigende achterwaarts gebogen
schoepen.
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• Asynchrone motor met kogellagers, zelfgeventileerd.
• Bevestigingssokkel meegeleverd.
• 230 V – 50 Hz – CE – CEI Norm EN 60335-2-80
• Elektronische snelheidsregelaar + On/Off geleverd met de
MPAC ventilator.
• Externe IPX5 verbindingsdoos met metalen flexibel.
Vuurbestendige kabel.
• WAARSCHUWING : De ventilator dient noodzakelijkerwijze
te werken bij het gebruik van de schoorsteen.

