PV 170
PV 250
Odhlučnené podtlakové vetranie pre byt,
apartmán, hotelovú izbu, dom a pod.
s dvoma časovými dobehmi

VAŇO spol. s r.o.
PV 170 PV 250

Odhlučnené podtlakové vetranie je komfortnejšou alternatívou, k bežne používaným ventilátorom.
Toto luxusné riešenie, interiérovo nepriznané, plne nahrádza odvetrávanie pomocou interiérovo
viditeľných a hlučných ventilátorov. Zostavný systém PV sa inštaluje nad sadrokartón, najlepšie vo
WC (priestor asi 20 cm), kde je umožnený prístup cez kontrolný otvor. PV 170 je vhodný pre kratšie
potrubné rozvody vzduchu, s výtlakom cez stenu. PV 250 je vhodný na dlhšie potrubné rozvody
s výtlakom napríklad do stupačky. Vetracia zostava svojím hlukom neobťažuje užívateľa tak, ako
ventilátory a je vybavená dvoma časovými spínačmi, čo je veľkou výhodou oproti štandartným
ventilátorom. Jeden spínač funguje ako časový dobeh, napr. po zopnutí svetla alebo tlačítka. Druhý
spínač zopne podľa nastavených hodín, napríklad keď v byte nikto nie je, alebo ráno umožňuje vstup
na toaletu, ktorá je už vyvetraná! Tento stav prostredia nie je možné bežnými ventilátormi dosiahnuť.
Vetraciu zostavu PV 250 je možné dopojiť na odvod z toalety (doporučená zostava je celohliníková).

Vetracia zostava PV 250 (230V,75 W):
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Na centrálnu VZT rúru je byt dopojený cez klapku, ventilátor, tlmič hluku,
potrubie a tanierové ventily
Materiál PV 250

hmotnosť

Ventilátor tlakový G 125-1 (IP44)
Pružná spona pre ventilátor d 125 mm
Objímky s gumou pre upevnenie pod strop d 125 mm

1 ks
2 ks
2 ks

2,7 kg

Tlmič hluku k ventilátoru THK-P 125/500 mm
Držiak pre upevnenie tlmiča pod strop

1 ks
2 ks

5 kg.

Tesná klapka d 125 mm uzatváracia so servopohonom
(klapka nebúcha)

1 ks

1,5 kg

1 ks

1 kg

2 ks

0,6 kg

1 ks
1 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

1 kg

Rozvádzač s istením (4x modul na DIN lište)
Dobeh ventilátora
Hodiny
Tanierové ventily kovové biele d 125 mm
do WC a sprchy
T-kus d 125 – 125 mm
Rúra d 125 mm L 0,5 m
Spojka vonkajšia d 125 mm
Spojka vnútorná d 125 mm
Hadica hliníková ohybná d 125 mm/3m
Tesniaca páska hliníková
SK páska oceľová d 125 mm
Celková hmotnosť PV 250
Rozmer krabice pre dopravu (500 x 700 x 500 mm)
Záruka 2 roky.

0,6 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,1 kg
0,1 kg
13 kg.

Vetracia odhlučnená zostava PV 250 doplnená o dvojzónové odvetrávanie od toalety a sprchy.
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Záruka na výrobok je 2 roky.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobku v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.
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