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          Aventus 
                              odtahový ventilátor 

           
 
 
Odtahový ventilátor je určený pro odvětrávání koupelen, toalet a technických místností, které 
jsou umístěny uvnitř budovy a nemají okna. 
Odtahový ventilátor Aventus lze umístit do zdi, na zeď, do podhledu i do větrací šachty, jeho instalace je 
dovolena i v ochranné třídě 1–2 v koupelnách a na toaletách.  Obsahuje prachový filtr. Možnost 
napojení dvou místností. K dostání v různých variantách: zapuštěný do zdi nebo uchycený na zeď, 
varianta Slim se zástavbovou hloubkou 83 mm, protipožární varianta. Možnost výběru dle průtoku 
vzduchu: 100 m3/h, 60 m3/h nebo dvoustupňová varianta 30/60 m3/h. Další výběr možný z variant s 
nebo bez vlhkostního čidla. Ve všech variantách časové zpoždění a 
časový doběh. Varianta Aventus 30/60 určená i pro dlouhodobý provoz 
s minimální spotřebou elektrické energie. Vhodná kombinace 
s podtlakovým odvětrávacím systémem aV100 ALD (Plus).  

 
Technický list 

Rozměr Aventus UP / Aventus UP Slim   255 x 255 x 105 / 245 x 245 x 83 mm 

Rozměr Aventus UP protipožární / Aventus AP  255 x 255 x 95 / 260 x 260 x 130 mm 

Váha        590 g  

Tlaková diference      118 Pa (při 60 m3/h)     

Maximální průtok vzduchu Aventus 60 / 30/60 / 100 60 / 60 / 100 m3/h    

Minimální průtok vzduchu Aventus 60 / 30/60 / 100 0 / 30 / 0 m3/h     

Spotřeba energie Aventus 60 / 30/60 / 100  min. 7,2 max. 19,5 / max. 19,5 W / max. 24,4    

Provozní napětí       230 / 50 V AC/Hz  

Provozní teplota      - 5 až + 30 °C  

Zpoždění zapnutí – varianta N / NF    nastavitelná 3 s – 2,5 min / přednastavená 1 min 

Časový doběh – varianta N / NF     nastavitelná 3 – 30 min / přednastavená 7 min 

Hladina akustického tlaku (hlučnost)   30 dB při 30 m3/h / 38 dB při 60 m3/h / 46 dB při 30 m3/h 

Třída ochrany      II 

Ochrana       IPX5 

Ochranná elektrická zóna     mimo ochranné zóny 0  

 

 záruka 5 let  

 jednoduše geniální větrání       
Made in Germany 
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