
Осьові вентилятори  
для витяжної вентиляції  

з продуктивністю 
до 85 м3/год

Застосування

• Постійна чи періодична витяжна вентиля-
ція санвузлів, душових, кухонь та інших побу-
тових приміщень.

• Для монтажу у вентиляційні шахти або 
з'єднання з повітропроводами.

• Переміщення малої та середньої величи-
ни потоку повітря на невеликі відстані при ма-
лому опорі вентиляційної системи.

• Для монтажу з повітропроводами Ø 100 мм.

Конструкція

• Сучасний дизайн та естетичний зовнішній 
вигляд.

• Корпус та крильчатка виконані з високоя-
кісного АБС-пластику, стійкого до ультрафіо-
лету.

• Конструкція крильчатки дозволяє підви-
щити ефективність вентилятора та збільшити 
термін експлуатації мотора.

• Захисна сітка від комах.

• Ступінь захисту – IP34.

Мотор

• Призначений для безперервної роботи і 
не вимагає обслуговування.

• Обладнаний захистом від перегрівання.

Модифікації та опції

Сімпл В – обладнаний шнурковим 
вимикачем.

Сімпл Т – обладнаний регульова-
ним таймером. Час спрацьовування 
– від 2 до 30 хвилин.

Сімпл ТH – обладнаний 
регульованим таймером 
(час спрацьовування – від 

2 до 30 хвилин) і реле вологості (поріг спра-
цьовування – 60-90 %). 

Керування 
Ручне:

• за допомогою кімнатного вимикача освіт-
лення. Вимикач не входить до комплекту по-
ставки, замовляється окремо.

• За допомогою вбудованого шнуркового 
вимикача „В“. У разі стельового монтажу вен-
тилятора опція не використовується.

• Регулювання швидкості може здійснюва-
тися за допомогою тиристорного регулятора 
(див. „Електричні аксесуари“). Вентилятори 
можуть підключатися одразу по декілька оди-
ниць до одного регулювального пристрою. 
Регулятори швидкості не можна підключати 
до вентиляторів із модифікаціями Т та ТН.

Автоматичне:

• за допомогою електронного блоку керу-
вання БУ-1-60 (див. „Електричні аксесуа-
ри“). Блок керування поставляється окремо.

• За допомогою таймера „Т“ (вбудований 
регульований таймер затримки вимикан-
ня дозволяє вентиляторові працювати впро-
довж 2-30 хвилин після його зупинення ви-
микачем).

• За допомогою датчика вологості й тайме-
ра „ТН“ (якщо вологість у приміщенні пере-
вищить поріг спрацьовування у діапазоні від 
60 % до 90 %, вентилятор автоматично уві-
мкнеться та продовжить роботу доти, доки 
вологість не опуститься нижче встановленого 
значення; далі вентилятор відпрацьовує час, 
встановлений на таймері, і вимикається).

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

• У разі віддаленого розміщення вентиля-
ційної шахти можливе використання гнучких 
повітропроводів. Приєднання повітропрово-
ду до вихідного фланця вентилятора здійс-
нюється за допомогою хомута.

• Кріпиться до стіни за допомогою шурупів.

• Може використовуватися для стельового 
монтажу.

Серія
ВЕНТС Сімпл

ОСЬОВІ НАСТІННІ ТА СТЕЛЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ

Аксесуари

Решітки та ковпаки Регулятори Хомути
Зворотні 
клапаниПовітропроводи



Аеродинамічні характеристики

Приклад монтажу

Габаритні розміри

Модель Частота, Гц Напруга, В Споживана 
потужність, Вт Струм, А Частота  

обертання, хв-1

Максимальна  
витрата  

повітря, м3/год

Рівень звукового  
тиску на відст. 

3 м, дБА

Маса, 
кг

ВЕНТС 100 Сімпл 50/60 220-240 14 0,09 2400 85 34 0,58

Технічні характеристики

Сертифікати

Вентилятори відповідають вимогам нормативних документів із безпеки та електромагнітної сумісності.
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ВЕНТС 100 Сімпл Модель
Розміри, мм

Ø D B L L1

ВЕНТС 100 Сімпл 99,5 150 83 15


