
 

VENTS MODERN AUTO 

ВЕНТС МОДЕРН АУТО 
ДИЗАЙН: 

 Модерен дизайн и естетическа визия. 

 Корпуса и перката на вентилатора са произведени от висококачествена 

и UV устойчива пластмаса. 

 Преден панел от органично стъкло. 

 Вентилатора и мотора са специално проектирани за по безшумна 

работа. 

 Дизайна на перката увеличава ефективността на мотора и удължава 

неговия живот. 

 Клас на защита IP 24. 

МОТОР: 

 Надежден мотор с ниско електро потребление. 

 Проектиран за постоянна работа с минимални изисквания за поддръжка. 

 Със защита от прегряване. 

КОНТРОЛ: 

РЪЧЕН 

 От ключа за осветление ( не е включен от комплекта) 

 Контролер на скоростта с тиристор – контролира скоростта на 

вентилатора (не е включен в комплекта), ( виж системи за контрол на 

вентилатори). 

АВТОМАТИЧЕН 

 Контрол на скоростта  с блок за управление BU-1-60 ( виж системи за 

контрол на вентилатори), необходима е отделна поръчка. 

МОНТАЖ: 

 Вентилатора може да се монтира директно във вентилационна шахта. 

 Монтаж във гъвкав въздуховод е препоръчителен в случай на отдалечен 

от вентилационната шахта монтаж. Вентилатора се свързва със въздуховод 

чрез скоби. 

 Монтаж чрез дюбели. 

 Възможен е монтаж на таван. 

 

 

 

 

АЕРО ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксиален декоративен вентилатор за 
извеждаща вентилация с автоматични 
жалузи и капацитет до 345 m3/h 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Постоянна или периодична 
извеждаща вентилация на 
различни помещения (баня, 
кухня и други сервизни 
помещения.) 

 Монтаж във вентилационна 
шахта или кръгъл въздуховод. 

 Съвместим с въздуховоди с 
диаметър 100 и 125 мм. 

 
Вентилатора е изключен – жалузите са 

затворени.

 
Вентилатора е включен – жалузите са 

отворени. 

 



 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: 

МОДЕЛ 
Напрежение 
[V] при 50 Hz 

Консумация 
на ток [W] 

Ток 

[А] 

Обороти в 
минута 

RPM [min -1] 

Въздушен 
капацитет 

[m3/h] 

Ниво на шум 
от 3м 

[dB(A)] 

Тегло 

[kg] 

VENTS 100 Modern Auto 220-240 18 
0,08

5 
2300 98 34 0,85 

VENTS 125 Modern Auto 220-240 22 0,1 2400 185 35 1,00 

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ: 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРЕН МОНТАЖ: 

 

Вентилатора отговаря на следните сертификати за безопасност: 

 

Модел 

Размери [mm] 

0 D B H L L1 

VENTS 100 Modern Auto 99,5 196 196 117 60 
VENTS 125 Modern Auto 125 220 220 124 65 


