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RADIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY 

VORT PRESS LL 
S VÝFUKOM DO POTRUBIA 

Odsávacie ventilátory vhodné pre 
odsávanie stredných a ve kých
miestností v bytoch, kancelá-
riách, vrátane miestností s vyso-
kou relatívnou vlhkos ou.
Ventilátory s pripojením na potrubie 
ø 100mm, dostupné vo verzii štan-
dard alebo s asovým spína om
(timer). 
Inteligentný asový rozbeh: ventilá-
tor sa zapne až 40 sekúnd             
po zapnutí svetla, ím sa predchá-
dza jeho zbyto ným zapnutiam; po  
vypnutí svetla ventilátor pracuje 

alej na nízkych otá kach predna-
stavenú dobu (od 30 sekúnd až po                    
30 minút). 

Montáž na stenu alebo strop. 
Dvojotá kový motor. 
Dvojité opláštenie motora ventiláto-
ra a mäkké gumové tesnenie na 
tlmenie vibrácií pre tichú prevádzku. 
Silikónová spätná klapka pre zabrá-
nenie spätného prúdenia vzduchu, 
ak ventilátor nie je v prevádzke. 
Všetky modely majú krytie IPX4 
(ochrana proti striekajúcej vode). 
Zariadenie nemusí by  uzemnené, 
má dvojitú izoláciu. 
Možnos  regulácie otá ok pre        
modely štandard.  

Rozmery (mm) 

Tlakovo - výkonové krivky

KTL-V-VPD-VORT_PRESS-0608-02-SK 

Vort Press 110 LL  

Vzduchový výkon 

Vý
tla

k 

Príklady montáže

 A B C øD E 

Vort Press 110 LL 202 147 30 97 73 

Vort Press 220 LL 275 140 28 97 73 

1. Montáž do potrubia. 
2. Nástenná alebo stropná montáž. 
3. Použitie v kúpe ni. 

Vort Press 220 LL  

Vzduchový výkon 

Vý
tla

k 

Technické parametre

El. 
napájanie 
V~50 Hz  

El. príkon 
[W]  

Prúd 
[A]    [Ot/min]   

Vzduchový výkon Výtlak Ak. tlak  
Lp (3m)  
[dB (A)]  [kg]  Krytie 

IP  [m3/h] [l/s] [Pa] 

Štandard Timer min max min  max min max min max min max min max min max 

Vort Press 110 LL 11967 11968 220-240 12 24 0,07 0,22 925 1760 55 110 15,3 30,6 98 157 30 41 1,95 X4 

Vort Press 220 LL 11977 11978 220-240 35 68 0,24 0,3 1200 2060 120 220 33,3 61,1 314 324 43 55 2,3 X4 

Kód   Max. 
teplota 

[°C]  

40

40

Príslušenstvo

C1,5 regulátor otá ok 
SCNRB regulátor otá ok - zapustená montáž 
Sada SCB - sada pre zapustenú montáž 
GFI pevná mriežka  
GGR gravita ná mriežka 

max 
min 

1 2 3

Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovate né. Motor              
s tienenými pólmi a s tepelnou poistkou, má gu ô kové ložiská z nekorodujúcej ocele (LL - garancia 30 000 hodín bezporu-
chovej prevádzky).  

Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšob ou, o potvrdzuje štítok kvality a osved enie IMQ. 
Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 ( as  2: príslušné požiadavky pre ventilátory).  
Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE. 

www.vortice.sk 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


