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V4A PREMIUM
FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT
AKUSZTIKUS VENTILÁTOR 4 HELYISÉGHEZ

Csend és hatékony szellőztetés az egész lakásban

A V4A Premium ventilátor az egész lakás szellőztetésére lett tervezve, amely képes négy légelvezető 
elem csatlakoztatására, legyen az a konyhában, a WC helyiségben vagy akár a fürdőben. Elrejthető 
beépített szekrényben, vagy álmennyezetben, a V4A gondoskodik az Ön komfortjáról és az elvárható 
jó levegő minőségről, mindezt a legkisebb elektromos fogyasztással párosítva.

A ventilátor legyen lakásban vagy családi házban beépítve, könnyű hozzáférhetősége, a felhasználóhoz 
közeli elhelyezése miatt könnyen karbantartható.

Egy hatékony motor

A V4A ECM (Elektronikus Kommutátoros Motor) motorját egy nyomtatott áramkör vezérli, amely a 
fordulatszám szabályozást is végzi. Az állandó fordulatszám és a különleges járókerék teszi lehetővé, 
hogy a ventilátor 100 Pa-on dolgozzon, vagyis a légszállítás csak a négy szabályozott légelvezető sza-
bad keresztmetszetétől függjön. A villamos fogyasztás és a zajkibocsátás minimális szinten marad.

Csendes üzemelésre optimalizálva (1, 2) 

A nagy hatékonyságú EC-Motor rugalmas felfüggesztése és a dupla falú borítás gondoskodik a 
V4A halk működéséről így optimális megoldást jelent akár lakótérbe telepítéshez.

Felhasználóbarát karbantartás

A ventilátor felhasználóhoz közeli elhelyezése, a szerszám nélkül levehető fedele, és a fedél alatt rejlő 
kivehető szűrő nagyon megkönnyíti a karbantartást. 

biztosítható a külső energiaforrás igényű légelvezető típusok energiaellátása.

Halk működés: csak 33 dB(A) *

Alacsony energiafogyasztás: 
3/h-nál

Állandó nyomás: ideális BXC 
légelvezetőkhöz

Könnyű szerelés: kis mérete és 
lapos kialakítása miatt könnyen 
elhelyezhető

Csőcsatlakozás átmérők: 100 vagy 
125 mm, a kifúvó csonk esetén 

Egyszerű karbantartás: évente 
csak szűrőtisztítás, könnyen, 
szerszámok nélkül hozzáférhető
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az intelligens szellőzés

 standard

Típus V4A 336

Léghozam jellemzők

m3/h 210

Max. nyomás Pa 118

Akusztika
3/h-ban] dB(A) 33 [40] ; 35 [160]

Elektronika

Tápfeszültség

Motor EC (Elektromos kommutátoros)

Teljesítmény [léghozam m3/h-ban] W 12.5 [40] ; 22 [160]

Védelem IP30

Jellemzők

Tömeg kg 6.7

Szín és anyag (borítás) szürke / PS

Méretek mm 450 x 450 x 219

Szerelés

Lehetséges csatlakozási helyek száma* 4

Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) 4

Szívócsonk mérete (csőcsatlakozó külön rendelhető) mm ø100 vagy ø125

Kifúvó csonk mérete mm ø125

Telepítés (falra, mennyezetre, padlóra, födémre) Lakótérbe helyezhető  (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) / Fűtetlen, védett helyre (pl. padlástér) csak hőszigetelve

Karbantartás

Szűrő -

Tisztítás szerszám nélkül nyitható fedél, kiszerelhető propeller

Kivehető elektronika  (cserélhető a ventilátor kiszerelése nélkül)

Működés

Direkt hajtású járókerék

Max. fordulatszám 1/min

Egyéb funkciók

V4A PREMIUM Akusztikus ventilátor - 4 helyiséghez

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Hangnyomásszint Lp @ 2 m in dB(A)
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*: Nem tartozék, külön rendelhető:  AVE 056 (Ø 100 mm) csőcsatlakozó,
       AVE 055 (Ø 125 mm) csőcsatlakozó


