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Осьовий вентилятор
з низьким рівнем шуму та 

енергоспоживання для витяжної 
вентиляції з продуктивністю 

до 85 м3/год

Застосування

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

• Вентиляція приміщень з високими вимо-
гами до рівня шуму.

• Для монтажу у вентиляційних шахтах або 
з’єднання з повітропроводами Ø 100 мм.

Конструкція

• Сучасний дизайн та естетичний зовніш-
ній вигляд.

• Корпус, крильчатка та лицьова панель ви-
конані з високоякісного та міцного АБС-плас-
тику, стійкого до ультрафіолету.

• Спеціальна аеродинамічна форма 
крильчатки змішаного типу забезпечує  ви-
соку продуктивність з низьким рівнем шуму.

• Вентилятор оснащений зворотним клапа-
ном спеціальної конструкції для запобігання 
зворотному потоку та можливим тепловтра-
там при непрацюючому вентиляторі.

• Вихідний патрубок вентилятора оснаще-
но спеціальними випрямлячами потоку пові-
тря, які знижуюь турбулентність, збільшують 
напір повітря та сприяють зниженню рівня 
шуму.

Двигун

• Надійний двигун із низьким енергоспо-
живаням.

• Призначений для безперервної роботи й 
не потребує обслуговування.

• Оснащений захистом від перегрівання.

Модификації та опції

Вейв Л – двигун оснащено підшип-
никами кочення для збільшення 
строку служби (близько 40 000 ро-

бочих годин) та встановлення вентилятора під 
будь-яким кутом. Підшипники не потребують 
обслуговування та мають запас мастильно-
го матеріалу, достатній для всього строку екс-
плуатації.

Вейв Т – обладнаний регульованим 
таймером затримки вимкнення.

Вейв Т1 – оснащений регульованим 
таймером затримки увімкнення (від 
10 секунд до 2 хвилин) та регульова-

ним таймером затримки вимкнення (від 2 до 
30 хвилин).

Вейв ТН – обладнаний ре-
гульованим таймером (час 
спрацьовування – від 2 до 

30 хвилин) та датчиком вологості (поріг спра-
цьовування –  60–90 %).

Вейв В – обладнаний шнурковим 
вимикачем.

Вейв ВТ – обладнаний 
шнурковим вимикачем та 
регульованим таймером 

(час спрацьовування – від 2 до 30 хвилин).

Вейв ВТН – об-
ладнаний шнур-
ковим вимикачем, 

регульованим таймером (час спрацьовуван-
ня – від 2 до 30 хвилин) та датчиком вологості 
(поріг спрацьовування –  60–90 %).

Монтажні особливості

• Вентилятор встановлюється безпосеред-
ньо в отвір шахти.

• При віддаленому розміщенні вентиляці-
йної 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.

Керування 

Ручне:

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

• Вентилятор керується шляхом вбудовано-
го шнуркового вимикача «В». При стельово-
му монтажі вентилятора опція не використо-
вується.

Автоматичне:

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

• За допомогою таймера «Т» (вбудований 
регульований таймер затримки вимкнення 
дозволяє вентилятору працювати впродовж 
2–30 хвилин після зупинення його вимика-
чем).

• За допомогою таймера «Т1» (при вмикан-
ні зовнішнього вимикача запускається таймер 
затримки вмикання від 10 секунд до 2 хвилин, 
при цьому вентилятор вимкнений. Після ви-
микання зовнішнього вимикача вентилятор 
продовжує роботу протягом часу, заданого 
таймером затримки відключення, від 2 до 30 
хвилин).

• За допомогою датчика вологості і тайме-
ра «ТН» (якщо вологість у приміщенні пе-
ревищить встановлене на датчику значення  
60–90 %, вентилятор автоматично увімкнеть-
ся і продовжить роботу доти, доки вологість 
не нормалізується; потім вентилятор відпра-
цьовує час, встановлений  на таймері, та ви-
микається).

Серія
ВЕНТС Вейв

Aксесуари

Решітки й ковпаки Регулятори Хомути
Зворотні
 клапаниПовітропроводи
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Технічні характеристики

Аеродинамічні характеристики Габаритні розміри

Модель
Розміри, мм

Ø D B L L1

ВЕНТС 100 Вейв 99 160 79 38

90

Продуктивність, м3/год
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ВЕНТС 100 Вейв

IP 44

Сертифікати

Вентилятори відповідають вимогам нормативних документів з безпеки та електромагнітної сумісності.

Приклад монтажу

Модель
Частота,

Гц
Напруга,  

В 

Споживана 
потужність,  

Вт

Струм,  
А 

Частота
обертання,  

хв-1

Максималь-
на витрата 

повітря,  
м3/год

Рівень звуково-
го тиску на від-
стані 3 м, дБ(A)

Вага,  
кг

IP

ВЕНТС 100 Вейв 50 230 7,5 0,05 2000 85 25 0,51 44
ВЕНТС 100 Вейв (230/60) 60 230 7,5 0,05 2000 85 25 0,51 44


