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Konštantný tlak: vhodné pre 
dopytom riadené odsávacie 
mriežky.

Robustný dizajn.

Nízka spotreba energie: len 10W*.

Spoľahlivý a efektívny motor, 
vyrobený v Nemecku.

Jednoduchá inštalácia: nízky  
a kompaktný, priamo inštalovateľný 
v obytnom priestore.

* @ 100 m3/h (Premium verzia)

V5S
Celo-domový ventilátor – 5/6 miestností

Robustný, efektívny a cenovo dostupný ventilátor

Nový V5S ventilátor môže vetrať kompletne celý dom alebo byt: k dispozícii je 6 bočných vstupov 
pre pripojenie niekoľkých  odsávacích mriežok umiestnených v mokrých miestnostiach. Vďaka 
konštantnému tlaku je tento ventilátor vhodný pre dopytom riadené odsávacie mriežky. V5S dopĺňa 
existujúci rad Aereco ventilátorov (V2A, V4A, a VAM), s porovnateľnými vlastnosťami, ako sú plochý 
dizajn (pre inštaláciu v skrinke alebo v podhľade), robustná konštrukcia a ľahká údržba vďaka 
odnímateľnému krytu. Naviac, veľké šasi optimalizuje výkon a spotrebu energie motora. Môže 
byť inštalovaný v mokrých miestnostiach, alebo v zateplenom podkroví, na podlahe, na strope 
alebo na stene. V5S existuje v dvoch verziách: s EC-motorm (V5S “Premium” – obr. 1) alebo 
asynchrónny motor (V5S “Reference” - obr. 2 a 3).

Optimalizovaný pre dopytom riadené vetranie

Vďaka špeciickej konštrukcii obežného kolesa a súboru cievok, je tlak udržiavaný na konštantnej 
úrovni umožňujúc moduláciu prietoku vzduchu pripojením dopytom regulovaných odsávacích 
mriežok.

Robustný a dlhodobo spoľahlivý

Motor vyrobený popredným výrobcom v Nemecku a robustná konštrukcia (plastový box vystužený 
silnými rebrami) zaručujú životnosť a spoľahlivosť V5S ventilátora, ťažiac z dlhodobých skúseností 
Aereca v oblasti vetracích systémov. 
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V5S Reference V5S Premium

39 39

Úroveň akustického tlaku Lp @ 2 m v dB(A)

Tlak v Pa Výkon v W

Prietok vzduchu v m3/h

 štandard*dostupné príslušenstvo : ø80, ø100 and ø125 mm

450

210450

38

37

Ventilátory

V5S Reference V5S Premium

Štandardné označenie V5S1130 V5S1131

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu @ 100 Pa m3/h 280 260

Max. tlak Pa 140 110

Akustika

Akustický tlak Lp (r = 2 m) [prietok v m3/h] dB(A) 41 [150] ; 42 [250] <39

Elektrika

Napájanie 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

Typ motora AC (asynchrónny jednofázový s kondenzátorom) EC (elektronický komutačný)

Spotreba energie [prietok v m3/h] W 26 [100] ; 57 [maximum] 10 [100] ; 55 [maximum]

Max. prúd A 0.4 A 0,4 A

Termovypínač 135°C

IP krytie IP30 IP30

Charakteristika

Hmotnosť (netto) kg 6.5 7.2

Farba šedý (svetlo a tmavo) svetlo hnedá

Materiál (hlavná časť) Vysoko stlačený polystyrén Polypropylén

Inštalácia

Max. dostupných vstupných prípojok* 6 6

Max. pripojiteľných ods. mriežok (kapacita) 5 alebo 6 5 alebo 6

Pripájacie hrdlá mm vstup: Ø100 ;  výstup: Ø125 vstup: Ø100 ;  výstup: Ø125

Montáž stena / strop / podlaha / chránené miesto (atika, atď.) stena / strop / podlaha / chránené miesto (atika, atď.)

Údržba

Filter - -

Čistenie otvárateľný kryt (4 skrutky) otvárateľný kryt (4 skrutky)

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso

Rýchlosť RPM 1 450 – 1 350 RPM 1 170 – 1 270 RPM

Iné funkcie

12 VAC výstup pre pripojenie ods. mriežok -

Rozmery v mmCharakteristika prietoku vzduchu
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