
 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Продъжителна или периодична извеждаща вентилация на бани, душ кабини, кухни и други 

сервизни помещения. 

 Монтаж към вентилационна шахта или въздуховод. 

 Съвместим със  въздуховоди диаметър от 100, 125  и 150* мм. 

ДИЗАЙН: 

 Модерен дизайн и оригинален външен вид 

 Корпус и перка изработени от високо качествена издръжлива ABS пластмаса, устойчива на UV лъчи. 

 Ръб на предния панел от прозрачен плексиглас с вградено LED светление (зелен, син и червен – в момента се 

предлага само зелен вариант)  

 Дизайна на перката увеличава ефективността и удължава живота на мотора 

 Клас на защита IP 34 

МОТОР: 

 Надежден двигател с ниско електропотребление 

 Проектиран за продължителна работа без да е необходима поддръжка 

 Вградена защита от прегряване. 

УПРАВЛЕНИЕ: 
РЪЧНО 

 Вентилатора се включва от ключа за осветление на помещението (не е включен в комплекта). 

 Вентилатора се включва от вградения ключ „въже“, за модел „V“* . Този вариянт не е подходящ за таванен 

монтаж. 

 Вентилатора се оправлява от тиристорен контролер на скоростта, виж Електрически аксесоари. Няколко 

вентилатора могат да бъдат включени към един контролер. 

АВТОМАТИЧНО 

 Чрез електронния блок за управление BU-1-60. Доставя се при отделна поръчка. 

МОНТАЖ 

 Вентилатора се монтира директно към вентилационната шахта или въздуховода 

 Гъвкавите въздуховоди са препоръчителни в случай че вентилационната шахта е отдалечена от мястото за монтаж. Монтажа към 
въздуховода се осъществява чрез скоба на изхода на вентилатора. 

 Монтажа на стена се извършва чрез дюбели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Не е достъпен в момента за повече информация – 052 953 095 

Извеждащ аксиален                                                                                        
декоративен вентилатор 

с капацитет до 310м³/ч. 



ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Модел Напрежение 
V 

Мощност 
W 

Ток 
A 

Обороти в 

минута  
r.p.m. 

Максимален капацитет 
m³/h 

Ниво на 

шум 
dB(A) 

Тегло kg 

VENTS 100 LD Light 220-240 14 0.085 2300 88 33 0.73 

VENTS 125 LD Light 220-240 16 0.1 2400 167 34 0.89 

VENTS 150 LD Light * 220-240 24 0.13 2400 265 37 1.14 

        

ПРИМЕРЕН МОНТАЖ 

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 
 

РАЗМЕР В ММ 

ØD B L L1 

VENTS 100 LD Light 
99,5 160 126 96 

VENTS 125 LD Light 
125 187 135 101 

VENTS 150 LD Light * 
150 216 154 118 

 

СЕРТИФИКАТИ 
*ВЕНТИЛАТОРА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 *Не е достъпен в момента за повече информация – 052 953 095 


