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4 WARIANTY

ER-A 
wersja standard

ER-AK 
wersja komfort wersja z czujnikiem 

wilgotności

ER-AH ER-AB
wersja z czujnikiem 
ruchu
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NOWOCZESNY DESIGN 
Pasująca do każdego wnętrza elegancka, 
płaska pokrywa daje możliwość obrotu 
o kąt +/- 5°, co kompensuje potencjalne
nierówności jej osadzenia.
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dla budownictwa mieszkaniowego
NOWOCZESNA TECHOLOGIA OPRACOWANA PRZEZ MAICO
Jednorurowy system wentylacji ER z energooszczędnymi silnikami EC ma 
zastosowanie w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i użytkowych. 
Przeznaczony jest do pomieszczeń o wysokim stopniu wilgotności. Niezawodnie 
transportuje zużyte i wilgotne powietrze na zewnątrz, zapewniając użytkownikom 
komfort i dobre samopoczucie.

DOGODNE ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE W POŁĄCZENIU Z ELEGANCKIM 
WZORNICTWEM Wszystkie komponenty składające się na system ER EC spełniają oczekiwania 
jakościowe i eksploatacyjne wymagane przez polskie normy stosowane w budownictwie 
mieszkaniowym.
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Zalety technologii EC:

- elektronicznie komutowany silnik na prąd
zmienny

- sprawność powyżej 90%

- obniżone koszty zużycia energii nawet o 70%

- silnik nie wymaga konserwacji

- trwały i niezawodny

- cicha praca



ER-AK 
WERSJA KOMFORT
·  Sterowanie z modułem czasowym
· Załączenie pełnej wydajności przy ustawieniu opóźnienia włączenia
ok 0/30/60/90/120 sek. i i ustawieniu czasu wybiegu ok 0/3/6/15/24/30 min.

· Praca interwałowa 0/1/2/4/6/12, wentylacja przez okres 10 min.

ER-AH 
WERSJA Z CZUJNIKIEM WILGOTNOŚCI

· Sterowanie z czujnikiem wilgotności
· Załączanie pełnej wydajności przy ustawieniu opóźnienia włączenia
ok 0/30/60/90/120 sek. i i ustawieniu czasu wybiegu ok 0/3/6/15/24/30 min.

·  Praca interwałowa 0/1/2/4/6/12, wentylacja przez okres 10 min.
·  Automatyczne załączanie wentylatora w przypadku zawilgocenia pomieszczenia

ER-AB 
WERSJA Z CZUJNIKIEM WILGOTNOŚCI
·  Sterowanie z czujnikiem ruchu
· Załączanie pełnej wydajności przy ustawieniu opóźnienia włączenia
ok 0/30/60/90/120 sek. i i ustawieniu czasu wybiegu ok 0/3/6/15/24/30 min. 

· Praca interwałowa 0/1/2/4/6/12, wentylacja przez okres 10 min.
· Załączanie wyższego biegu przez czujnik ruchu  (zasięg 5 m).

Udogodnienie dla osób
niepełnosprawnych

Udogodnienie dla osób
niepełnosprawnych

NIEZWYKLE WSZECHSTRONNY 
dzięki jednostce sterującej w osłonie 

Rozwiązania zaproponowane przez MAICO pozwalają na pracę ciągłą wentylatora z wydajnością podstawową 30 m3/h. Dzięki dodatkowemu 
włącznikowi możliwe jest przełączanie na pełną wydajność 60 m3/h. Wersja komfort i z czujnikiem wilgotności albo z czujnikiem ruchu pozwala 
na ustawienie opóźnienia włączenia i czasu wybiegu. Poprzez zmianę osłony można bez problemu zamontować inną jednostkę sterującą, 
dokonując wyboru pomiędzy czterema poniższymi wariantami:

FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA 
dla uzyskania większej efektywności 

ER-A 
WERSJA STANDARD

· Pełne obciążenie przy opóźnieniu włączenia ok 60 sek. i ustawienie
czasu wybiegu ok 15 min.

Złącza wtykowe umożliwiają szybki montaż 
w obudowie bez użycia narzędzi.

Wysoki spręż gwarantuje sprawną wentylację 
wszystkich pomieszczeń.

Wersja ER-AH wyposażona jest w automatyczny,  
inteligentny czujnik ruchu.

Oszczędna, ciągła praca wentylatora.

Przy wersji ER-AK, ER-AH i ER-AB można 
wybierać między pięcioma zakresami przepływu 
powietrza:
Podstawowa wydajność: 20/30/40 m3/h
Pełna wydajność: 60 względnie 100 m3/h

Przy wersji ER-A: 

Podstawowa wydajność: 30 m3/h
Pełna wydajność: 60 m3/h

Energooszczędny silnik EC z obustronnie 
zamkniętymi łożyskami kulkowymi posiada 
termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Dzięki obniżeniu liczby obrotów wentylatory są 
funkcjonalne i jednocześnie ciche.
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PROSTA W MONTAŻU: 
nowa obudowa podtynkowa ER EC

JEDNA OBUDOWA - WIELE KORZYŚCI

Złącza wtykowe umożliwiają szybki 
montaż wentylatora na "klik".

Szczelna obudowa posiada stopień ochrony IP X5
 i może być instalowana w kabinie prysznicowej 
lub nad wanną.

Płytka obudowa pozwala na 
wygodny montaż przy ograniczonej 
przestrzeni.

Obudowa podtynkowa została wykonana 
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
i może być umieszczona w szybie 
wentylacyjnym, w ścianie lub podwieszanym 
suficie.

Dodatkowe miejsce do wyciągu powietrza 
z muszli klozetowej.

ER EC - SYSTEM PRZEGRÓD STROPOWYCH 
Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ
System grodzi montowany jest w stropach 
pomiędzy kondygnacjami stref przeciwpożarowych.

Kabel zasilający prowadzony jest z boku lub
 z tyłu obudowy przez odpowiedni otwór.

Obudowę można bezpiecznie zamontować do 
powierzchni dzięki specjalnym rowkom mocującym.

Możliwość umieszczenia króćca wylotowego z 
automatyczną klapą zwrotną z tyłu obudowy.

Króciec wylotowy jest niezwykle elastyczny. 
Pozwala na obrót obudowy w prawo lub lewo 
o kąt 90°, co zapewnia perfekcyjne przyłączenie
do kanału (DN 75/ DN 80).
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Artykuł Nr kat. Wykonanie Unom fnom Prędkość 
obrotów 2)

Wydajność
 powietrza

Pobór
mocy

TMax przy 
IMax

Poziom ciśn.

akustycznego

Poziom ciśnienia
akustycznegoLWA7

Klasa
filtra

Stopień
ochrony

Kabel
zasilający

Hz 1/min m³/h W °C dB(A) dB(A) IP mm²

50 800/1250 1) 30/60 1) 3/6 1) 40 26/36 1) 30/40 1) G2 X5 4 x 1,5

V  
Właściwości ER EC

ER EC 0084.0360 
Osłony dla wkładu wentylatora ER EC

ER-A 0084.0361 Standard 230 50 800/1.250 30/60 3/6 40 26/361) 30/40 G2 X5 4 x 1,5

ER-AK 0084.0362 Komfort 
sterow. timerem

230 50 500/800/1.050/
1.250/1.800

20/30/40/
60/100

2/3/4/6/
14

40 22/26/31/
36/451)

26/30/35/
40/49

G2 X5 4 x 1,5

ER-AH 0084.0363  Z czujnikiem wilg.
sterow. timerem 

230 50 500/800/1.050/
1.250/1.800

20/30/40/
60/100

2/3/4/6/
14

40 22/26/31/
36/451)

26/30/35/
40/49

G2 X5 4 x 1,5

ER-AB 0084.0364 z czujnikiem ruchu 
sterow. timerem 

230 50 500/800/1.050/
1.250/1.800

20/30/40/
60/100

2/3/4/6/
14

40 22/26/31/
36/451)

26/30/35/
40/49

G2 X5 5 x 1,5

Obudowa do montażu podtynkowego

ER-GH 0084.0350 Materiał: wysokiej wytrzymałości tworzywo sztuczne

1) Równoważna powierzchnia absorpcji AL = 10 m2

2) Nie można kontrolować prędkości 

WYMIARY [mm]

CHARAKTERYSTYKA

A  Nastawy fabryczne dla stopnia wydajności podstawowej i nominalnej w 
połączeniu z osłoną ER-A 
B  Alternatywne nastawy dla stopnia wydajności podstawowej i nominalnej w 
połączeniu z osłonami ER-AK/..-AH/..-AB

WYMIARY [mm]

Art.-Nr.

0018.0010

0093.0928

AKCESORIA
Artykuł

Uchwyt montażowy UPM 60 /100
do obudowy podtynowej

Króciec odsysający ER-AS
do wyciągu powietrza z muszli klozetowej

zestaw gumy gąbczastej ER-MO
do izolacji akustycznej obudów 
podtynkowych

0092.0361

Dane Techniczne
ZASTOSOWANIE:
Łazienki, WC, pomieszczenia kuchenne i inne z wysokim poziomem wilgotności

· Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe

· Budownictwo użyteczności publicznej

· Budownictwo hotelowe

Jednorurowy system wentylacji ER EC do decentralnego wyciągu powietrza składa się 
z obudowy podtynkowej z możliwością przebudowy, wkładu wentylatora i osłony 
w czterech wersjach.   
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