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Аеродинамічні характеристики
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ВЕНТС 125 ІФП

Осьові вентилятори  
для витяжної вентиляції  

з продуктивністю  
до 80 м3/год

Застосування
• Постійна або періодична витяжна венти-
ляція санвузлів, душових, кухонь та інших по-
бутових приміщень.

• Для монтажу у вентиляційні шахти або 
з’єднання з повітропроводами Ø 125 мм.

• Переміщення малої або середньої вели-
чини потоку повітря на невеликі відстані при 
малому опорі вентиляційної системи.

Конструкція
• Сучасний дизайн і естетичний вигляд.

• Корпус та крильчатка виконані з високоя-
кісного та міцного АБС пластика, стійкого до 
ультрафіолету.

• Вентилятор постачається з безпечним 
двигуном низької напруги 12 В (трансформа-
торний блок живлення 220 / 12 В входить до 
комплекту постачання).

• Надійний двигун на кулькопідшипниках 
з мінімальним енергоспоживанням до 5 Вт.

• Ступінь захисту IP 24.

Мотор
• Надійний двигун з низьким енергоспожи-
ванням.

• Призначений для безперервної роботи і 
не вимагає обслуговування.

• Обладнаний захистом від перегрівання на 
72 години.

Керування
Ручне:

• Керування вентилятором відбувається за 
допомогою кімнатного вимикача освітлення. 

• Вимикач не входить до комплекту поста-
чання.

Автоматичне:

• За допомогою електронного блоку керу-
вання БУ-1-60 (див. Електричні аксесуари).

• Блок керування постачається окремо.

Монтажні особливості
• Вентилятор встановлюється безпосеред-
ньо у проріз вентиляційної шахти.

• При віддаленому розміщенні вентиля-
ційної шахти можливе використання гнучких 
повітропроводів.

• Приєднання повітропроводу до вихідного 
фланця вентилятора здійснюється за допом-
огою хомута.

• Кріпиться до стіни за допомогою шурупів.

• Може використовуватися для стельового 
монтажу.
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 Габаритні розміри

Модель Напруга,  
В / 50 Гц

Споживана 
потужність, Вт Струм, А Частота обер-

тання, хв. -1

Максималь-
на витрата пові-

тря, м3/год

Рівень  
звукового тиску на  
відстані 3 м, дБ(А)

Вага,  
кг IP

ВЕНТС 125 ІФП 220 5 0,048 2285 80 35 0,5 IP24

Технічні характеристики

Модель
Розміри, мм

Ø D B L L1

ВЕНТС 125 ІФП 125 186 59 15

ОсьООсьОс овіовіові вевеентинтинтинт лятлятляторириори 
длядля вивитяжтяжноїної вевентинтиляцляціїії
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Аксесуари

Решітки і ковпаки Регулятори Хомути
Зворотні 
клапаниПовітропроводи


