
Інноваційний витяжний
 побутовий вентилятор з 

автоматичною заслінкою, низьким 
рівнем шуму та енергоспоживання

Застосування

• Інноваційний витяжний вентилятор у 
стильному дизайні з новим рівнем комфорту 
для санвузлів, душових, кухонь та інших по-
бутових приміщень.

• Максимальна витрата повітря в поєднан-
ні з низьким рівнем шуму гарантує ідеальний 
мікроклімат.

• 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 100 мм.

Конструкція

• Корпус та крильчатка виготовлені з міцно-
го високоякісного пластику, стійкого до уль-
трафіолету.

• Сучасний дизайн вентилятора дозво-
ляє гармонічно вписати його до будь-якого 
інтер’єру приміщень.

• Спеціальна аеродинамічна форма криль-
чатки змішаного типу забезпечує велику ви-
трату повітря та низький рівень шуму.

• Вкорочений патрубок дозволяє встанови-
ти вентилятор до вентиляційної шахти або 
приєднати до повітропроводу Ø 100 мм.

• Вихідний патрубок вентилятора оснаще-
но спеціальними випрямлячами потоку по-
вітря, які знижують турбулентність, збіль-
шують напір повітря та сприяють зниженню 
рівня шуму.

• Вентиляторний блок легко виймається з 
корпусу для чищення.

• Високий рівень захисту від води робить 
вентилятор ідеальним рішенням для венти-
ляції ванної кімнати. Електронні компоненти 
вентилятора закриваються спеціальними гер-
метичними заглушками.

• Вентилятор оснащено термоактуатором, 
який забезпечує плавне відкривання та за-
кривання лицьової панелі, яка запобігає зво-
ротній тязі.

Двигун

• Надійний двигун на кулькопідшипниках із 
мінімальним енергоспоживанням.

• Підшипники не потребують технічного об-
слуговування й містять достатню кількість ма-
стила для всього строку служби двигуна 
(близько 40 000 годин безперервної роботи).

• Двигун встановлено на гумових віброга-
сильних вставках для поглинання вібрацій та 
забезпечення безшумної роботи вентилятора.

• Двигун оснащено захистом від перегрі-
вання.

Модифікації та опції 

ВЕНТС 100 СТАЙЛ T – оснащений 
регульованими таймерами затрим-
ки увімкнення (0 або 1 хвилина), 

вимкнення (від 2 до 30 хвилин) та інтерваль-
ним таймером (увімкнення вентилятора кож-
ні 0, 6, 12 або 24 години).

ВЕНТС 100 СТАЙЛ ТН - 
оснащений регульованим 
таймером затримки  вимк-

нення (від 2 до 30 хвилин) і датчиком воло-
гості (поріг спрацьовування – 60-90 %).

Керування

• Вентилятор керується за допомогою кім-
натного вимикача освітлення. Вимикач до 
комплекту поставки не входить.

Серія  
Вентс Стайл

Особливості конструкції

Лицьова панель

Аеродинамічна 
крильчатка

Корпус із блоками 
керування

Вентиляторний 
вузол

25
дБ(А)

97  
м3/год

9 Вт

Аксесуари

Решітки та ковпаки Регулятори ХомутиПовітропроводи

Безшумний



Модель 100 Стайл 100 Стайл 
(220-240В/60Гц)

Напруга, В/50 Гц 220-240
Частота, Гц 50 60
Споживана потужність, Вт 9
Частота обертання, хв-1 2160
Струм, А 0,059

Максимальна витра-
та повітря, м3/год 97

Максимальна витра-
та повітря, л/с 27

SFP, Вт/л/с 0,33

Рівень звукового тиску 
на відстані 3 м, дБ (А) 25

Маса, кг 0,55
IP 44

Технічні характеристики

Приклад монтажу

Аеродинамічні характеристики
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Габаритні розміри

Модель
Габаритні розміри, мм

a b c Ød e

Вентс 100 Стайл 175 221 77 99 39

Сертифікати

Вентилятори відповідають вимогам нормативних документів із безпеки та електромагнітної сумісності.


