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Matterhorn 1000
!"#HNICKÁ DATA

Využití:    Ionizační systém Matterhorn 1000 je určen k montáži do přívodního potrubí 
nebo vzduchotechnického zařízení topného, chladicího nebo ventilačního systému. 
Jednotka je určena k provozu, pouze pokud je k dispozici proud vzduchu, proto by 
mělo být napájení ionizační jednotky blokováno s provozem ventilátoru nebo 
ovládaným tlakovým spínačem vzduchu. Velikost a počet ionizačních systémů závisí 
na průtoku vzduchu, velikosti prostoru a závažnosti znečištění a pachů. Ionizaci lze 
upravit pomocí pětistupňového knoflíku. Standardní systémy mají stupeň krytí IP54.
Volitelně: Tlakový spínač; montážní konzole;časovač; dálkový ovládací panel

Technická data
 Základní informace:

Elektro:

Ionizační trubice:

Rozměry:

Atesty:

Vzduchová kapacita až 4.150 m3/h

Tlaková ztráta viz obr. 1

Materiál 
Ohnivzdorné, vysoce nárazové ABS (Underwriters Laboratories Inc. čeká na 

hodnocení pléna podle UL 1995, 867; spis č. 313742. Certifikace Energy Star.)

Hmotnost

Max . provozní teplota

Napětí 220 V

93°C

Frekvence 50 Hz

Příkon 6 W

El. spotřeba 37 mA

Pojistka 1.0 A FST skleněná 5mm x 20mm

Připojení kabelu Elektrický kabel 3x podle příslušných norem 

Materiál Mono-core kompozit

Max počet až dvě trubice

   

Životnost trubice

Kompatibilní s trubicemi délky 

2 roky nebo 17,600 h

C, D, E, & F

Podívejte se na obr. 2 pro více informací222 x 215 x 100 mm

Obrázek 1

Obrázek 2

2,7 lg

       
     

          
 

Rozměry výřezu do potrubí
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Matterhorn 1000
!"#HNICKÁ DATA

Využití:    Ionizační systém Matterhorn 1000 je určen k montáži do přívodního potrubí 
nebo vzduchotechnického zařízení topného, chladicího nebo ventilačního systému. 
Jednotka je určena k provozu, pouze pokud je k dispozici proud vzduchu, proto by 
mělo být napájení ionizační jednotky blokováno s provozem ventilátoru nebo 
ovládaným tlakovým spínačem vzduchu. Velikost a počet ionizačních systémů závisí 
na průtoku vzduchu, velikosti prostoru a závažnosti znečištění a pachů. Ionizaci lze 
upravit pomocí pětistupňového knoflíku. Standardní systémy mají stupeň krytí IP54.
Volitelně: Tlakový spínač; montážní konzole;časovač; dálkový ovládací panel

Technická data
 Základní informace:

Elektro:

Ionizační trubice:

Rozměry:

Atesty:

Vzduchová kapacita až 4.150 m3/h

Tlaková ztráta viz obr. 1

Materiál 
Ohnivzdorné, vysoce nárazové ABS (Underwriters Laboratories Inc. čeká na 

hodnocení pléna podle UL 1995, 867; spis č. 313742. Certifikace Energy Star.)

Hmotnost

Max . provozní teplota

Napětí 220 V

93°C

Frekvence 50 Hz

Příkon 6 W

El. spotřeba 37 mA

Pojistka 1.0 A FST skleněná 5mm x 20mm

Připojení kabelu Elektrický kabel 3x podle příslušných norem 

Materiál Mono-core kompozit

Max počet až dvě trubice

   

Životnost trubice

Kompatibilní s trubicemi délky 

2 roky nebo 17,600 h

C, D, E, & F

Podívejte se na obr. 2 pro více informací222 x 215 x 100 mm

Obrázek 1

Obrázek 2

2,7 lg
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Matterhorn 1000
!"#HNICKÁ DATA

Využití:    Ionizační systém Matterhorn 1000 je určen k montáži do přívodního potrubí 
nebo vzduchotechnického zařízení topného, chladicího nebo ventilačního systému. 
Jednotka je určena k provozu, pouze pokud je k dispozici proud vzduchu, proto by 
mělo být napájení ionizační jednotky blokováno s provozem ventilátoru nebo 
ovládaným tlakovým spínačem vzduchu. Velikost a počet ionizačních systémů závisí 
na průtoku vzduchu, velikosti prostoru a závažnosti znečištění a pachů. Ionizaci lze 
upravit pomocí pětistupňového knoflíku. Standardní systémy mají stupeň krytí IP54.
Volitelně: Tlakový spínač; montážní konzole;časovač; dálkový ovládací panel

Technická data
 Základní informace:

Elektro:

Ionizační trubice:

Rozměry:

Atesty:

Vzduchová kapacita až 4.150 m3/h

Tlaková ztráta viz obr. 1

Materiál 
Ohnivzdorné, vysoce nárazové ABS (Underwriters Laboratories Inc. čeká na 

hodnocení pléna podle UL 1995, 867; spis č. 313742. Certifikace Energy Star.)

Hmotnost

Max . provozní teplota

Napětí 220 V

93°C

Frekvence 50 Hz

Příkon 6 W

El. spotřeba 37 mA

Pojistka 1.0 A FST skleněná 5mm x 20mm

Připojení kabelu Elektrický kabel 3x podle příslušných norem 

Materiál Mono-core kompozit

Max počet až dvě trubice

   

Životnost trubice

Kompatibilní s trubicemi délky 

2 roky nebo 17,600 h

C, D, E, & F

Podívejte se na obr. 2 pro více informací222 x 215 x 100 mm

Obrázek 1

Obrázek 2

2,7 lg
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Matterhorn 1000
!"#HNICKÁ DATA

Využití:    Ionizační systém Matterhorn 1000 je určen k montáži do přívodního potrubí 
nebo vzduchotechnického zařízení topného, chladicího nebo ventilačního systému. 
Jednotka je určena k provozu, pouze pokud je k dispozici proud vzduchu, proto by 
mělo být napájení ionizační jednotky blokováno s provozem ventilátoru nebo 
ovládaným tlakovým spínačem vzduchu. Velikost a počet ionizačních systémů závisí 
na průtoku vzduchu, velikosti prostoru a závažnosti znečištění a pachů. Ionizaci lze 
upravit pomocí pětistupňového knoflíku. Standardní systémy mají stupeň krytí IP54.
Volitelně: Tlakový spínač; montážní konzole;časovač; dálkový ovládací panel

Technická data
 Základní informace:

Elektro:

Ionizační trubice:

Rozměry:

Atesty:

Vzduchová kapacita až 4.150 m3/h

Tlaková ztráta viz obr. 1

Materiál 
Ohnivzdorné, vysoce nárazové ABS (Underwriters Laboratories Inc. čeká na 

hodnocení pléna podle UL 1995, 867; spis č. 313742. Certifikace Energy Star.)

Hmotnost

Max . provozní teplota

Napětí 220 V

93°C

Frekvence 50 Hz

Příkon 6 W

El. spotřeba 37 mA

Pojistka 1.0 A FST skleněná 5mm x 20mm

Připojení kabelu Elektrický kabel 3x podle příslušných norem 

Materiál Mono-core kompozit

Max počet až dvě trubice

   

Životnost trubice

Kompatibilní s trubicemi délky 

2 roky nebo 17,600 h

C, D, E, & F

Podívejte se na obr. 2 pro více informací222 x 215 x 100 mm

Obrázek 1

Obrázek 2

2,7 lg

       
     

          
 

Rozměry výřezu do potrubí
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Matterhorn 1002

6 in

5.5 in

8.
75

 in 8.5 in

4  in

1 in

Rozměry výřezu do potrubí
Obrázek 2

Obrázek 1

!"#HNICKÁ DATA

Využití:
 Ionizační systém Matterhorn 1002 je určen k montáži do přívodního potrubí nebo 
vzduchotechnického zařízení topného, chladicího nebo ventilačního systému. 
Jednotka je určena k provozu, pouze pokud je k dispozici proud vzduchu, proto by 
mělo být napájení ionizační jednotky blokováno s provozem ventilátoru nebo 
ovládaným tlakovým spínačem vzduchu. Velikost a počet ionizačních systémů závisí 
na průtoku vzduchu, velikosti prostoru a závažnosti znečištění a pachů. Ionizaci lze 
upravit pomocí pětistupňového knoflíku. Standardní systémy mají stupeň krytí IP54.
Volitelně: Tlakový spínač; montážní konzole;časovač; dálkový ovládací panel

Technická data
 Základní informace:

Elektro:

Ionizační trubice:

 Rozměry:

Atesty:

Vzduchová kapacita

Tlaková ztráta

Materiál

Hmotnost

Max . provozní teplota

Napětí

Frekvence

Příkon

El. spotřeba

Pojistka

Připojení kabelu

Materiál

Počet

Kompatibilní s trubicemi délky

Životnost trubice

222 x 215 x 100 mm Podívejte se na obr. 2 pro více informací

2 roky nebo 17,600 h

C, D, E, & F

2

Elektrický kabel 3x podle příslušných norem

Mono-core kompozit

1.0 A FST skleněná 5mm x 20mm

37 mA

6 W

50 Hz

 

93°C

220 V

2,7 lg

Ohnivzdorné, vysoce nárazové ABS (Underwriters Laboratories Inc. čeká na 
hodnocení pléna podle UL 1995, 867; spis č. 313742. Certifikace Energy Star.)

viz obr. 1

až 8.300 m3/h

C Typ - 178 mm
D Typ - 241 mm 
E Typ - 356 mm
F Typ - 533 mm
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Mobil : +420 602 312 175 Email: info@bezpecny-vzduch .cz www.bezpecny-vzduch.cz


