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Lo-Carbon
VA100®/SELV
Ventiladores axiais para casas de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Em conformidade com a actual regulamentação
para edifícios - documento F e L aprovado

•

Adequado para instalação em paredes, tectos,
pladur e janelas

•

Equipado com obturador motorizado

•

Garantia de 5 anos para o motor

•

Protecção contra circuitos de alimentação de
baixa potência

•

Reduz a pegada de carbono

•

Classificação IPX4 - Classificação IPX7 (SELV)

•

Motor CC eficiente de longa duração

•

Consome até menos 87% de energia

•

Baixos níveis de ruído

•

Selecção de 1 de 2 velocidades na instalação

•

Baixa potência específica para o ventilador

•

Modelos SELV - fornecidos com transformador
remoto

•

Sensor com registo de dados de série em todos
os modelos

Ventilação de longa duração VA100
A gama Vent-Axia Lo-Carbon VA100 melhorada inclui os
motores CC Lo-Carbon de longa duração, que são mais
eficientes do que os convencionais, proporcionando uma
poupança de até 87% de energia.

Obturadores
A gama Vent-Axia Lo-Carbon VA100 está equipada com
um mecanismo de obturação motorizado que não utiliza
qualquer potência adicional, seja em funcionamento ou
desligado.

Instalação
Equipado com protecção integrada contra circuitos de
alimentação de baixa potência, o VA100 é um ventilador
axial de 100 mm adequado para utilização em casas
de banho ou sanitários. O VA100 pode ser instalado de
forma rápida e fácil, com ligação simples em terminais
de uma linha. É adequado para instalação em janelas,
paredes ou pladur/tectos com qualquer ângulo utilizando
os kits disponíveis. O kit telescópico para parede de
100 mm permite a instalação em paredes com espessura
de 225 a 360 mm.
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A gama está em conformidade com os requisitos
da actual regulamentação para edifícios (Reino
Unido) quanto a ventilação em sanitários
(6 l/s) e casas de banho (15 l/s), com um temporizador
de corte de 15 minutos para divisões interiores nos
modelos LT, XT e HTP.

Modelos
DOM
Lo-Carbon VA100/SELV LP
(cordão)
Motor CC de duração ultra longa. Interruptor prioritário
para ligar/desligar através de um cordão, com luz
indicadora. 2 opções de velocidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
LP
443159
53,84
SELV LP
441614
114,52
DOM
Lo-Carbon VA100 XP/SELV
(obturador/cordão)
Motor CC de duração ultra longa. Interruptor prioritário
para ligar/desligar e cordão, com luz indicadora.
2 opções de velocidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
XP
443160
74,17
SELV XP
459049
126,30

DOM
Lo-Carbon VA100/SELV LT
(temporizador)
Temporizador electrónico de corte ajustável (5-30
minutos). Luz indicadora. 2 opções de velocidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
LT
443161
66,52
SELV LT
441615
122,50

DOM
Lo-Carbon VA100/SELV LHTP
(sensor de humidade integrado/cordão)
Completo com controlo de humidade integrado e
modo de controlo prioritário activado pelo cordão. Luz
indicadora que funciona apenas no modo de controlo
prioritário manual. 2 opções de velocidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
LHTP
443163
170,85
SELV LHTP
441616
197,07
DOM
Lo-Carbon VA100/SELV XHTP
(obturador/sensor de humidade integrado/cordão)
Completo com controlo de humidade integrado e
modo de controlo prioritário activado pelo cordão.
Luz indicadora que funciona apenas no modo de
controlo prioritário manual. Classificação IPX4.
2 opções de velocidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
XHTP
443164
182,14
SELV XHTP
436064
209,60

Kit para parede
Diâmetro do orifício de fixação: 105 mm
Ref.ª de stock
254102 (branco)
254100 (castanho)
Kit para janela
Diâmetro do orifício de fixação: 117 mm
Ref.ª de stock
254101

DOM

Valor em £
18,81
18,81
DOM

Valor em £
18,81

DOM
Lo-Carbon VA100/SELV XT
(obturador/temporizador)
Temporizador de corte electrónico integrado ajustável
(5-30 minutos). Luz indicadora. 2 opções de velocidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
XT
443162
98,11
SELV XT
459050
150,06

Telefone: (+44) 1293 441 516

Ventiladores Lo-Carbon
para residências

Dimensões (mm)
Pladur

Parede

Janela
200

A

A

A

DØ

B

Casas de banho/
sanitários

C

E

200

F

G

A

B

C

DØ

E

F

G

155

47

63

98

31

32

76

Transformador SELV (L x A x P) 87 x 87 x 33
Peso: 1 kg

Desempenho
Desempenho de extracção - FID

Ruído dB(A)

SFP (W/l/s)

m3/h

l/s

Watts

a3m

a 0 Pa

Lo-Carbon VA100/SELV LP/XP/LHTP/XHTP/LT/XT

60

17

3,4

32

0,20

Lo-Carbon VA100/SELV LP/XP/LHTP/XHTP/LT/XT

74

21

6,1

36

0,90

Área

Modelos

Sanitários
Casas de
banho

Website: www.vent-axia.com
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Lo-Carbon
Silhouette® 100/SELV
Ventiladores para casas de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Modelos básicos, com temporizador, com
sensor de humidade - opções de instalação

•

Baixo consumo de energia e reduzidos custos
de funcionamento

•

Funcionamento silencioso

•

Obturadores de abertura e fecho total isolamento melhorado

•

Em conformidade com a actual regulamentação
para edifícios - documento F e L aprovado
(Reino Unido)

•

Selecção de 1 de 2 velocidades na instalação

•

Obturadores não transparentes - maior
privacidade

•

Luz azul indicadora de alimentação - aspecto
moderno

•

Motores com rolamentos de esferas para
aplicação vertical ou horizontal

•

Registo exclusivo do sensor de humidade resposta melhorada

•

Garantia de 5 anos para o motor

•

Classificação IPX4 - Classificação IPX7 (SELV)

•

Adequado para instalação em paredes, tectos,
pladur e janelas*

•

Transformador SELV em conformidade com a
norma BS EN 60742

•

Modelos SELV - fornecidos com transformador
remoto

Ventilação Slimline para casa de banho
Com um perfil elegante de apenas 17 mm, o Silhouette
integra-se na superfície da parede para permitir uma
instalação sem obstruções. O Silhouette tem um
desempenho FID de até 24 l/s. O Silhouette pode
ser instalado no tecto ou em pladur e ligado a tubos
apropriados com ligação para o exterior.
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A SELV (extra-baixa tensão de segurança) é concebida
para áreas em que é necessário instalar um ventilador
na zona 1 de uma divisão que contém uma banheira ou
chuveiro fixo, em conformidade com a regulamentação
IEE para ligações eléctricas. O Silhouette SELV pode ser
instalado com segurança na área susceptível de contacto
com água. O ventilador dispõe da classificação IPX7
(Reino Unido), sendo o controlo efectuado através de um
transformador com isolamento de segurança do sistema
eléctrico principal, com saída SELV de 12 V CC, longe de
qualquer área susceptível de contacto com água e fora
do alcance de uma pessoa que utilize uma banheira ou
chuveiro fixo.

Modelos
DOM
Lo-Carbon Silhouette 100B/SELV 100SVB
Ventilador de 100 mm para casas de banho/sanitários,
com luz indicadora e obturador de retorno de ar.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
100B
441624
53,27
SELV 100SVB
441511
103,85

DOM
Lo-Carbon Silhouette 100H SELV
(sensor de humidade)
Ventilador de 100 mm para casas de banho/sanitários
com sensor de humidade automático ajustável, com
capacidade de HR entre 60 e 90%, luz indicadora que
apenas funciona em modo de controlo prioritário manual
e obturador de retorno de ar.

Versão SELV (extra-baixa tensão de segurança).
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
SELV 100SVH
441513
170,43
Kit para parede
Diâmetro do orifício de fixação: 117 mm
Ref.ª de stock
254102 (branco)
254100 (castanho)
Kit para janela
Diâmetro do orifício de fixação: 117 mm
Ref.ª de stock
442947

DOM

Valor em £
18,81
18,81
DOM

Valor em £
20,35

DOM
Lo-Carbon Silhouette 100T/ SELV 100SVT
(temporizador)
Ventilador de 100 mm para casas de banho/sanitários
com temporizador de corte electrónico ajustável
(5-30 minutos), luz indicadora que apenas funciona em
modo de controlo prioritário manual e obturador de
retorno de ar.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
100T
441625
66,57
SELV 100SVT
441512
126,51

Perfil real de 17 mm
DOM
Lo-Carbon Silhouette 100HT
(sensor de humidade/temporizador)
Ventilador de 100 mm para casas de banho/sanitários
com sensor de humidade automático ajustável, com
capacidade de HR entre 60 e 90% e temporizador de
corte, luz indicadora que apenas funciona em modo de
controlo prioritário manual e obturador de retorno de ar.
Contador de horas de funcionamento de série em todos os
ventiladores Lo-Carbon Silhouette com controlo de
humidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
100HT
441626
110,53

Alhetas do obturador para
prevenção de retorno de
ar instaladas no ponto de
descarga

Telefone: (+44) 1293 441 516

Ventiladores Lo-Carbon
para residências

Dimensões (mm)
Pladur

Kit para parede
E

A

BØ

C

D

E

F

160

99

115

132

200

32

Transformador SELV (L x A x P) 87 x 87 x 33
ØB

A

C
D

A

Peso: 0,6 kg

F

E

Curva de desempenho
35

30

2

25

Pressão Pa

20

15

10

1

5

0
0

5

10

15

25

20

35

30

Volume de ar l/s

Guia de desempenho

Desempenho de extracção - FID

Ruído dB(A)

SFP (W/l/s)

Área

Modelo

Ref.ª da curva

m /h

l/s

Watts

a3m

a 0 Pa

Sanitários

Lo-Carbon Silhouette 100 B/T/H/SVB/SVT/SVH

1

60

17

3,4

34

0,20

Casas de
banho

Lo-Carbon Silhouette 100 B/T/H/SVB/SVT/SVH

2

108

30

8,7

38

0,30

3

* Para instalação em janelas, o obturador não pode ser utilizado e deve ser removido

Website: www.vent-axia.com

7

Lo-Carbon
Centra®/SELV
Unidade dMEV
Características e benefícios
•

Em conformidade com os documentos F
e L aprovados da regulamentação para
edifícios (Reino Unido) - sistema 3 - extracção
mecânica contínua

•

Reconhecido na SAP Appendix Q (Reino
Unido)
- baixo SFP na SAP Q

•

Unidade dMEV mais silenciosa disponível

•

Discreto, elegante e com bom gosto

•

Ventilador simples para utilização em todas as
aplicações

•

Classificação IPX4 - Classificação IPX7 (SELV)
(Reino Unido)

•

Dispositivo de detecção de pressão

•

Velocidade normal e extra

•

Motor Lo-Carbon que oferece poupança de
90% de energia e longa duração

•

Garantia de 5 anos para o motor

•

Adequado para instalação em paredes,
tectos, pladur e janelas

•

Modelos SELV - fornecidos com transformador
remoto

•

Modelos SELV adequados para instalação na
"zona 1"

O que é a MEV descentralizada
(dMEV)?
O documento F aprovado da regulamentação para
edifícios apresenta exemplos de quatro métodos
principais de ventilação. A ventilação por extracção
mecânica contínua (sistema 3) pode ser obtida através
da utilização de uma unidade simples de extracção
centralizada, como o Sentinel Multivent, com condutas
que ligam às divisões com canalização (cozinha, casa de
banho, suite e WC), ou através de ventiladores individuais
descentralizados, como o Lo-Carbon Centra, colocados
nestas divisões. Os ventiladores funcionam continuamente
com níveis de ruído praticamente nulos, proporcionando
uma forma de ventilação simples e eficaz.
A SELV (extra-baixa tensão de segurança) é concebida
para áreas em que é possível instalar um ventilador na
zona 1 de uma divisão que contém uma banheira ou
chuveiro fixo. O Lo-Carbon Centra SELV com protecção
contra entrada (IP - Ingress Protected) em conformidade
com a classificação IPX7 (Reino Unido) pode ser instalado
em segurança em áreas susceptíveis de contacto com
água. O transformador em separado pode ser instalado
longe da zona susceptível de contacto com água e fora
do alcance da banheira ou do chuveiro.
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O Lo-Carbon Centra está em conformidade com os
mais recentes requisitos do documento F aprovado
da regulamentação para edifícios no que se refere a
sistemas de ventilação total para edifícios.
A selecção de duas taxas de fluxo normal (6 l/s ou 9
l/s) é efectuada através de um simples "interruptor" no
painel de controlo. Encontram-se disponíveis diferentes
métodos para utilização da velocidade extra a partir de
um simples interruptor independente para o sensor de
CO2 ou de humidade integrado. Para mais informações,
consultar os modelos individuais.
O atraente e discreto estilo
Carbon Centra complementará
qualquer residência, oferecendo
muito silencioso e uma óptima
incómodo do ruído.

do Vent-Axia Loa decoração de
um funcionamento
ventilação, sem o

Lo-Carbon Centra
Reconhecido na SAP Appendix Q, o Lo-Carbon Centra
dispõe de uma potência específica para o ventilador
de apenas 0,18 W/l/s em aplicações encastradas na
parede da cozinha.

Modelos
CAS
Lo-Carbon Centra
Selecção de velocidade automática na instalação. O
sensor de pressão de ar integrado verifica o fluxo de
ar aquando da primeira instalação e também ajuda o
ventilador a compensar a pressão do vento exterior.
Ref.ª de stock
Valor em £
441782
107,52

Lo-Carbon Centra/SELV T DOM
(temporizador)
Ideal para aplicações em casas de banho e sanitários,
esta unidade funciona continuamente na definição de
rotação e a velocidade extra pode ser activada através
do interruptor independente que activa o temporizador
ajustável (5-30 minutos).
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
T
442954
121,85
SELV T
443175
149,49
DOM
Lo-Carbon Centra/SELV TP
(cordão/temporizador)
O modelo TP de funcionamento contínuo para aplicações
de casas de banho/sanitários permite aumentar a
potência através do cordão que activa o temporizador
ajustável (5-30 minutos).
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
TP
447127
136,75
SELV TP
447128
163,79

DOM
Lo-Carbon Centra/SELV HT
(sensor de humidade/temporizador)
O modelo HT de funcionamento contínuo para
aplicações de casas de banho/sanitários permite que a
potência seja aumentada automaticamente pelo sensor
de humidade integrado ou através de um interruptor
independente que activa o temporizador ajustável (530 minutos). Sistema de registo de dados de série em
todos os ventiladores Lo-Carbon Centra com controlo de
humidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
HT
442955
159,29
SELV HT
443176
187,16
DOM
Lo-Carbon Centra/SELV HTP
(sensor de humidade/cordão)
O modelo HTP de funcionamento contínuo para
aplicações de casas de banho/sanitários permite que a
potência seja aumentada automaticamente pelo sensor
de humidade integrado ou através do cordão que activa
o temporizador ajustável (5-30 minutos). Sensor com
registo de dados de série.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
HTP
443045
159,29
SELV HTP
443177
187,16
CAS
Lo-Carbon Centra
(CO2 e humidade)
Funcionamento contínuo, velocidade extra automática
com sensor de humidade e CO2 integrado. Esta é uma
funcionalidade ecológica: detecta alterações bruscas
na % de HR e aumenta imediatamente a potência, ou
procede a um aumento lento e proporcional à % de HR
ou CO2. Sensor com registo de dados de série.
Valor em £
Ref.ª de stock
444672
236,95
GEN

Kit de conversão de 150 mm
Ref.ª de stock
443334

Valor em £
25,01

Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (branco)
254100 (castanho)

Valor em £
18,81
18,81

Kit para janela
Ref.ª de stock
442947

Valor em £
20,34

Kit para tecto
Ref.ª de stock
443800

Valor em £
13,82

DOM

DOM

DOM

Telefone: (+44) 1293 441 516

Ventiladores Lo-Carbon
para residências

2011

WINNER

Vencedores do Prémio Energy Efficiency Initiative de 2011
com a gama de produtos de ventilação contínua Lo-Carbon

Dimensões (mm)
A

B

C

A

DØ

A

B

C

DØ

160

35

115

99

Transformador 87 x 87 x 33 mm (L x A x P)
(apenas modelos SELV)

Guia de desempenho

Desempenho de extracção (l/s)

Modelo
Lo-Carbon Centra/SELV T/TP/HT/HTP

Rotação

Rotação

baixa

alta

6

9

Consumo de energia (Watts)
Rotação

Rotação

Velocidade
extra

baixa

alta

15

1,4

1,6

Ruído dB(A) a 3 m
Rotação

Rotação

Velocidade
extra

baixa

alta

Velocidade
extra

2,4

10,8

15,5

25,2

Desempenho de acordo com a SAP Appendix Q
Apenas sistemas com instalação em canalização rígida
Configuração da unidade

Local

Definição de velocidade do
ventilador

Taxa de fluxo (l/s)

SFP (W/l/s)

Interior (com tubagem)

Cozinha

Alta

13,2

0,32

Interior (com tubagem)

Divisão com canalização

9 l/s

8,4

0,28

Encastrada

Cozinha

Alta

13,5

0,18

Encastrada

Divisão com canalização

9 l/s

8,6

0,20

Apenas sistemas com instalação em canalização flexível ou mista
Configuração da unidade

Local

Definição de velocidade do
ventilador

Taxa de fluxo (l/s)

SFP (W/l/s)

Interior (com tubagem)

Cozinha

Alta

13,2

0,37

Interior (com tubagem)

Divisão com canalização

9 l/s

8,6

0,31

Encastrada

Cozinha

Alta

13,5

0,18

Encastrada

Divisão com canalização

9 l/s

8,6

0,20

Website: www.vent-axia.com
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Lo-Carbon
Solo Plus/SELV
Ventilador centrífugo para casas de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Poupança de até 70% de energia

•

Sem filtro de série - o inovador design do
impulsor faz com que não sejam necessários
filtros

•

Fonte de alimentação Lo-Carbon integrada

•

Em conformidade com a actual
regulamentação para edifícios - documento F e
L aprovado (Reino Unido)

•

Classificação IPX4 - Classificação IPX7 (SELV)

•

Possibilidade de instalação embutida ou sobre
a superfície

•

Tubo adaptador para saída lateral ou posterior

•

O Lo-Carbon Solo Plus SELV é adequado para
instalação sobre ou dentro do alcance de um
chuveiro ou banheira

•

Níveis de ruído extremamente baixos

•

Garantia de 5 anos para o motor

•

Adequado para instalação em paredes, tectos
e pladur

•

Modelos SELV - fornecidos com transformador
remoto

Ventilação de longa duração
A gama Lo-Carbon Solo Plus da Vent-Axia foi
especialmente concebida para aplicações encastradas
nas paredes e canalizações, sendo adequada para
casas de banho interiores, sanitários e outros espaços
pequenos. Com acabamento em branco, o Lo-Carbon
Solo Plus pode ser embutido ou instalado sobre a
superfície, com um tubo adaptador de 100 mm com 2
posições para ligação posterior, ou ligação a um sistema
de tubagem vertical. O potente impulsor centrífugo
permite instalações com tubagem de 100 mm em sistemas
de tubos direitos, ao mesmo tempo que proporciona
15 l/s conforme requerido pela regulamentação para
edifícios - documento F e L aprovado.
Os produtos de funcionamento contínuo, como o Solo
Plus, instalados em todas as áreas com canalização
e uma habitação são classificados como sistemas
de ventilação global e, como tal, apenas necessitam
de fazer circular a quantidade de ar descrita na
tabela 5.1a e 5.1b da regulamentação para edifícios
- documento F aprovado.
O Lo-Carbon Solo Plus dispõe de uma velocidade extra
ajustável que se define na instalação, variando entre
uma configuração de parede ou de tubagem para
funcionamento de velocidade extra/modo de controlo
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prioritário, em conformidade com a regulamentação
para edifícios, assegurando assim o mínimo consumo
de energia e baixos níveis de ruído. Todos os modelos
apresentam uma velocidade opcional para ventilação
de rotação constante (12 l/s), seleccionável aquando
da instalação. Dependendo do modelo, o ventilador
passará do modo de rotação (se seleccionado) para a
velocidade extra através do cordão/interruptor de luz/
sensor de humidade/PIR.
Todos os modelos podem ser instalados em paredes,
pladur ou tectos e podem ser ligados a tubos circulares,
rectangulares ou planos da Vent-Axia. A estrutura em que
se encontram os componentes eléctricos é feita a partir
de um material retardador de chamas.

Ventilador SELV (extra-baixa tensão de
segurança)
O ventilador Lo-Carbon Solo Plus SELV pode ser instalado
de forma segura numa área susceptível de contacto com
água, na medida em que foi concebido para ser instalado
em áreas incluídas ou acima da zona 1, numa divisão
com uma banheira ou chuveiro fixo, em conformidade
com a regulamentação IEE para ligações eléctricas (BS
7671). O ventilador tem a classificação IPX7. O controlo
é efectuado através de um transformador com isolamento
de segurança do sistema eléctrico com saída SELV de
24 V CC, longe de qualquer contacto com água e fora
do alcance de uma pessoa que utilize uma banheira ou
chuveiro fixo. Tensão de alimentação do controlador de
220-240 V / 1 / 50 Hz. Saída para ventilador SELV de
24 V CC.

Modelos
Lo-Carbon Solo Plus/SELV P
(cordão)

DOM

Possibilidade de instalação embutida ou sobre a
superfície. Controlo por cordão. 2 velocidades. Opção
de rotação constante. Velocidade extra ajustável.
Controlador Lo-Carbon incorporado.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
P
427481
131,82
SELV P
427485
139,82
DOM
Lo-Carbon Solo Plus/SELV T
(temporizador)
Possibilidade de instalação embutida ou sobre
a superfície. Controlo pelo interruptor ou luz
da divisão. 2 velocidades. Opção de rotação
constante. Velocidade extra ajustável. Temporizador
de corte ajustável. Retardamento do temporizador.
Controlador Lo-Carbon incorporado.

Modelo
T
SELV T

Ref.ª de stock
427482
427486

Valor em £
151,04
159,79

DOM
Lo-Carbon Solo Plus/SELV HT
(sensor de humidade/temporizador)
Possibilidade de instalação embutida ou sobre a
superfície. Ventilador com controlo de humidade e modo
de controlo prioritário por cordão. Opção de rotação
constante. Velocidade extra ajustável. Temporizador
de corte ajustável. Retardamento do temporizador.
Sensor de humidade ajustável. Controlador Lo-Carbon
incorporado. Contador de horas de funcionamento de
série em todos os ventiladores Silhouette Lo-Carbon Solo
Plus com controlo de humidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
HT
427483
213,04
SELV HT
427487
219,72
DOM
Lo-Carbon Solo Plus/SELV TM
(temporizador/PIR)
Possibilidade de instalação embutida ou sobre a
superfície. Controlo por detector PIR integrado. 2
velocidades. Opção de rotação constante. Velocidade
extra ajustável. Controlador Lo-Carbon incorporado.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
TM
427484
299,60
SELV TM
427488
306,26
SP
Moldura Lo-Carbon Solo Plus
Utilizada com instalação embutida, reduzindo a
necessidade de acabamentos.
Ref.ª de stock
Valor em £
404106
9,99

Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (branco)
254100 (castanho)

DOM

Valor em £
18,81
18,81

Conjunto de filtro (1 por conjunto)
O design do Solo Plus não requer qualquer filtro.
Contudo, se o produto for instalado num ambiente com
muita gordura, é possível proteger o produto através da
instalação de um filtro.
Ref.ª de stock
Valor em £
449265
5,13

Telefone: (+44) 1293 441 516

Ventiladores Lo-Carbon
para residências

Dimensões (mm)
B

D

F

C

H

I

J
A

B

C

D

EØ

263

224

106

55

98

G
E
A

F

G

H

I

J

62

65

98

21

34

Transformador SELV: (L x A x P) 147 x 88 x 50 mm.
Peso: 2,2 kg; Peso SELV: 2,7 kg.
Dimensões do controlador Lo-Carbon SELV:
(L x A x P) 87 x 87 x 33 mm.

Curva de desempenho (modo de tubagem)
120

100

Pressão Pa

80

60

1

Rotação baixa

2

Rotação alta

3

Velocidade extra

3
2

40
1
20

0
0

5

10

15

20

25

Caudal volúmico l/s

Guia de desempenho

Desempenho de extracção - l/s (m3/h)

Modelo

Lo-Carbon Solo Plus/SELV P/T/HT/TM

Velocidade Rotação alta
extra

Rotação
baixa

Consumo de energia - Watts
Velocidade Rotação alta
extra

Rotação
baixa

dB (A) a 3 m
Velocidade Rotação alta
extra

SFP (W/l/s)
Rotação
baixa

Modo de
parede

18 (64,8)

12 (43,2)

8 (28,8)

6

2,9

2,3

33,5

27

23,5

Modo de
tubagem

21 (75,6)

17 (61,2)

11 (39,6)

8,4

5,3

3,2

35,5

33

26

a 0 Pa
0,33
0,40

Testado com 240 V CA a 50 Hz

Website: www.vent-axia.com
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Lo-Carbon
Quadra®/SELV
Ventilador centrífugo para todas as aplicações
Características e benefícios

Discrição

•

Ventilador simples para utilização em
sanitários, casas de banho, lavandarias e
cozinhas

•

Em conformidade com a actual
regulamentação para edifícios - documento F
e L aprovado (Reino Unido) para utilização
contínua ou intermitente

Com um aspecto discreto e baixos níveis de ruído, graças
a um impulsor equilibrado com precisão, é também um
dos ventiladores centrífugos de cozinha menos obstrutivos
que existem. O design da cobertura da frente também
não oferece áreas para acumulação de sujidade, pelo
que fica com melhor aspecto durante mais tempo.

•

Instalação de desempenho garantido

•

Reconhecido na SAP Appendix Q
- baixo SFP na SAP Q (0,38 W/l/s)

•

Tubo adaptador circular de 100 mm para
facilidade de instalação e substituição de
qualquer ventilador existente

•

Tecnologia sem filtros e sem manutenção

•

Motores Lo-Carbon que oferecem poupança
de 90% de energia e longa duração

•

Cartucho de cassete do motor para fácil
substituição

•

Adequado para instalação embutida ou sobre
a superfície

•

Garantia de 5 anos para o motor

•

Classificação IPX4 - Classificação IPX7 (SELV)

•

Adequado para instalação em paredes, tectos
e pladur

•

Sensor com registo de dados e série nas
versões HTP

Lo-Carbon Quadra SELV
O Lo-Carbon Quadra SELV foi concebido em
conformidade com os requisitos para edifícios para os
casos em que é necessária a instalação na zona 1 que
contém uma banheira ou chuveiro fixo, de acordo com
a regulamentação IEE para ligações eléctricas. O LoCarbon Quadra SELV pode ser instalado com segurança
numa área susceptível de contacto com água, pois a
fonte de alimentação com isolamento de segurança de
24 V CC fica longe da zona susceptível de contacto com
água e fora do alcance de quem utiliza as instalações.

Modelos
DOM
Lo-Carbon Quadra TP/SVTP
(temporizador/cordão)
Dupla velocidade: funcionamento contínuo ou intermitente
até alta velocidade. Alta velocidade activada através do
cordão (ligar/desligar) ou do interruptor independente
(com temporizador de corte).
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
TP (apenas superfície) 439251
213,56
TP (apenas embutido) 405133
226,06
SVTP
442865
245,58
Sensor com registo de dados SVTP
446269
279,08
DOM

Lo-Carbon Quadra HTP/SVHTP
(sensor de humidade/temporizador/cordão)
Dupla velocidade: funcionamento contínuo ou
intermitente até alta velocidade. Alta velocidade activada
através do cordão (ligar/desligar) integrado, do sensor
de humidade ajustável integrado ou do interruptor
independente (com temporizador de corte). Contador
de horas de funcionamento de série em todos os
ventiladores Lo-Carbon Quadra com controlo de
humidade.

O Lo-Carbon Quadra oferece um ventilador simples
e adequado para instalação embutida ou sobre a
superfície. Permite a selecção de velocidade baixa, entre
6, 9 e 12 l/s, e elevada, entre 15, 30 e 60 l/s, tudo com
possibilidade de selecção entre instalação encastrada
na parede ou com duas tubagens, para assegurar uma
instalação com desempenho em conformidade.
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Kit para instalação embutida
DOM
(apenas para SELV)
Ref.ª de stock
439256

Valor em £
12,50

Filtro (opcional)
Ref.ª de stock
439927

Valor em £
6,25

Moldura decorativa
Ref.ª de stock
442551

Valor em £
17,71

Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (branco)
254100 (castanho)

Valor em £
18,81
18,81

DOM

GEN

DOM

Opções de instalação
Opções de instalação do sistema eléctrico

Apenas instalação sobre a superfície

Apenas instalação embutida

Lo-Carbon Quadra TP

439251

405133

Lo-Carbon Quadra HTP

439181

405134

Lo-Carbon Quadra TM

439253

405135

Opções de instalação SELV

Ventilação para qualquer divisão

Valor em £
Modelo
Ref.ª de stock
HTP (apenas superfície) 439181
250,61
HTP (apenas embutido) 405134
263,11
SVHTP
442866
287,47
Sensor com registo de dados SVHTP
446270
320,97
DOM
Lo-Carbon Quadra TM/SVTM
(temporizador/PIR)
Dupla velocidade: funcionamento contínuo ou intermitente
até alta velocidade. Alta velocidade activada através do
sensor de PIR ou do interruptor independente (ambos
com temporizador de corte).
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
TM (apenas superfície) 439253
295,21
TM (apenas embutido) 405135
307,71
SVTM
442867
339,17

Apenas instalação sobre a superfície

Apenas instalação embutida

Lo-Carbon Quadra SVTP

442865

442865 + *439256

Lo-Carbon Quadra SVTP (sensor com
registo de dados)

446269

446269 + *439256

Lo-Carbon Quadra SVHTP

442866

442866 + *439256

Lo-Carbon Quadra SVHTP (sensor com
registo de dados)

446270

446270 + *439256

Lo-Carbon Quadra SVTM

442867

442867 + *439256

*Tenha em conta que o kit de instalação embutida em separado tem de ser encomendado juntamente com o ventilador nas versões
SELV acima apresentadas

Telefone: (+44) 1293 441 516

Ventiladores Lo-Carbon
para residências

2011

WINNER

Vencedores do Prémio Energy Efficiency Initiative de 2011
com a gama de produtos de ventilação contínua Lo-Carbon

Dimensões (mm)

Curva de desempenho

Vista dianteira

Vista lateral

20

H

F

D

Velocidade de rotação contínua

Vista traseira
G

EØ
15

B
Pressão Pa

3

A

10
2

C

A

B

C

D

EØ

F

G

H

230

260

112

67

98

27

58

79

1
5

Desempenho de acordo com a SAP Appendix Q

0
0

Apenas sistemas com instalação em canalização rígida
Configuração
da unidade

Local

Definição de
velocidade do
ventilador

Taxa de fluxo
(l/s)

SFP (W/l/s)

Interior

Cozinha

15 l/s

15,8

0,41

Interior

Divisão com
canalização

9 l/s

14,6

0,61

Encastrada

Cozinha

15 l/s

21,4

0,38

Encastrada

Divisão com
canalização

9 l/s

19,5

0,50

5

10
Volume (l/s)

15

20

Velocidade extra

300

250

Pressão Pa

200

Apenas sistemas com instalação em canalização flexível ou mista
Configuração
da unidade

Local

Definição de
velocidade do
ventilador

Interior

Cozinha

15 l/s

13,7

0,41

Interior

Divisão com
canalização

9 l/s

12,9

0,63

Encastrada

Cozinha

15 l/s

21,4

0,38

Encastrada

Divisão com
canalização

9 l/s

19,5

0,50

Taxa de fluxo
(l/s)

SFP (W/l/s)

150
6
100

50

5
4

0
0

10

20

30

40

50

60

70

Volume (l/s)

Guia de desempenho
Desempenho de extracção
Alta
Modelo
Lo-Carbon Quadra/SELV
TP/ HTP/ TM

Baixa

Potência

Ruído

Alta

Baixa

dB (A) a 3 m

m3/h

l/s

m3/h

l/s

Watts

Watts

Alto

Baixo

223

63

22

6

38

3,8

50

20

1

Quadra 6 l/s

4

Quadra 15 l/s

2

Quadra 9 l/s

5

Quadra 30 l/s

3

Quadra 12 l/s

6

Quadra 60 l/s

*Testado em instalação encastrada na parede

Website: www.vent-axia.com
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Ventiladores Lo-Carbon para
residências

Lo-Carbon
Silhouette® 125
Ventiladores para casas
de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Modelos básicos, com temporizador, com
sensor de humidade
- opções de instalação

•

Baixo consumo de energia
- custos de funcionamento inferiores

•

Funcionamento silencioso

•

Obturadores de abertura e fecho total
- isolamento melhorado

•

Selecção de 1 de 2 velocidades na instalação

•

Obturadores não transparentes
- maior privacidade

•

Motores com rolamentos de esferas para
aplicação vertical ou horizontal

•

Registo exclusivo do sensor de humidade
- resposta melhorada

•

Garantia de 5 anos para o motor

•

Classificação IPX4

•

Adequado para instalação em paredes,
tectos e pladur

DOM
Lo-Carbon Silhouette 125HT
(temporizador/sensor de humidade)
Ventilador de 125 mm para casas de banho/sanitários,
com sensor de humidade automático ajustável integrado,
com capacidade de HR entre 60 e 90% e temporizador
de corte, luz indicadora que apenas funciona em modo
de controlo prioritário manual e obturador de retorno de
ar. Contador de horas de funcionamento de série em
todos os ventiladores Lo-Carbon Silhouette com controlo
de humidade.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
125HT
446485
196,57

Modelo
Kit para parede

Ref.ª de stock
455226

A

B

C

D

187

125

131

149

Pladur

ØB

Curva de desempenho
20
18
16
14
Pressão Pa

Modelos

Lo-Carbon Silhouette 125T DOM
(temporizador)
Ventilador de 125 mm para casas de banho/sanitários
com temporizador de corte electrónico ajustável (5-30
minutos), luz indicadora que apenas funciona em modo
de controlo prioritário manual e obturador de retorno de
ar.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
125T
446484
117,18

2

12
10
8

1

6
4
2
0
0

5

10

15

20
25
Volume de ar l/s

30

35

Desempenho de
extracção

Guia de desempenho
Modelo

14

C
D

Alhetas do obturador para
prevenção de retorno de ar
instaladas no ponto de descarga

Ventilação Slimline para casa de banho

Lo-Carbon Silhouette 125B DOM
Ventilador de 125 mm para casas de banho/sanitários,
com luz indicadora e obturador de retorno de ar.
Modelo
Ref.ª de stock
Valor em £
125B
446483
103,85

A

Valor em £
21,32
A

Perfil real de 18 mm

Com um perfil elegante de apenas 18 mm, o Silhouette
integra-se na superfície da parede para permitir uma
instalação sem obstruções. O Silhouette tem um
desempenho de FID de até 149 m3/h.O Silhouette pode
ser instalado no tecto ou em pladur e ligado a tubagens
apropriadas com ligação para o exterior.

Dimensões

40

45

Ruído dB(A) SFP (W/l/s)

Ref.ª da
curva

m3/h

l/s

Watts

a3m

a 0 Pa

Lo-Carbon Silhouette 125B/T/HT

Baixa

1

120

33

4,5

33

0,14

Lo-Carbon Silhouette 125B/T/HT

Alta

2

160

44

7

37

0,15

Telefone: (+44) 1293 441 516

Ventiladores Lo-Carbon para
residências

Lo-Carbon
VA150
Ventiladores axiais para cozinhas
e lavandarias
Características e benefícios

Instalação

•

Reduz a pegada de carbono da habitação

•

O motor Lo-Carbon de longa duração tem uma
vida útil até 5 vezes superior à dos motores
convencionais

•

Poupança de até 60% de energia

•

Em conformidade com a actual regulamentação
para edifícios - documentos F e L aprovados,
quando instalado

A gama Lo-Carbon VA150 é adequada para instalação
em pladur, paredes ou janelas utilizando os kits
disponíveis. Os ventiladores Lo-Carbon podem ser
instalados de forma rápida e simples utilizando anéis
reversíveis e terminais eléctricos de fácil utilização, sendo
adequados para instalação na parede ou no tecto,
com qualquer ângulo.

•

Classificação IP44

•

Baixos níveis de ruído

•

Garantia de 5 anos para o motor

•

Adequado para instalação em paredes, tectos,
janelas e pladur

•

Equipado com obturador motorizado

•

Selecção de 1 de 2 velocidades na instalação

Ventilação de longa duração
Os ventiladores Vent-Axia Lo-Carbon VA150 incluem motores
CC Lo-Carbon de longa duração, com uma vida útil até 5
vezes superior à dos motores convencionais,
proporcionando uma poupança de até 60% de energia.
A vida útil prolongada dos ventiladores Lo-Carbon devese à utilização de motores com rolamentos de esferas da
nova geração de controlo electrónico e alta qualidade,
especialmente desenvolvidos para esta gama. Os
motores são concebidos na perfeição para as condições
de humidade de cozinhas e lavandarias, extraindo o ar
saturado de humidade de forma silenciosa e eficiente.

Obturadores
A gama Vent-Axia Lo-Carbon VA150 está equipada com
um mecanismo de obturação motorizado que não utiliza
qualquer potência adicional, seja em funcionamento ou
desligado.

Estão disponíveis kits telescópicos para parede de 150
mm com uma grelha exterior branca ou castanha. O kit
é fornecido com uma manga telescópica para instalação
em paredes com 225–360 mm de espessura. Diâmetro
do orifício de 152 mm.
Os kits de instalação em janelas estão
disponíveis para utilização com todos os modelos
Lo-Carbon de 150 mm, em janelas de vidro simples
ou duplo até 40 mm de espessura. Diâmetro do
orifício de 152 mm.

DOM
Lo-Carbon VA150P
(obturador/cordão)
Motor CC com poupança de energia de
duração
ultra
longa.
Equipado
com
um
obturador motorizado. Controlo por interruptor
ligar/desligar através do cordão.
Ref.ª de stock
Valor em £
459123
179,45
DOM
Lo-Carbon VA150T
(obturador/temporizador)
Motor CC com poupança de energia de duração
ultra longa. Equipado com um obturador motorizado.
Controlo através de fonte de alimentação integrada
com temporizador de corte electrónico ajustável
(5-30 minutos).
Ref.ª de stock
Valor em £
459124
221,32

Desempenho de extracção

Ruído
dB(A)

Modelo

m3/h

l/s

a3m

Watts

a 0 Pa

Definição
para
lavandarias

Lo-Carbon VA150P/T/HP

160

46

33

7,5

0,16

Definição
para cozinhas

Lo-Carbon VA150P/T/HP

230

64

36

11,5

0,18

www.vent-axia.com

Valor em £
21,56
21,56

Kit para janela
Ref.ª de stock
140901

Valor em £
21,56

DOM

A

B

C

DØ

E

216

224

80

146

60

Peso: 1,2 kg

A

B

A

DØ

E

C

SFP (W/l/s)

Definição

Website:

DOM

Kit para parede
Ref.ª de stock
140902 (branco)
140903 (castanho)

Dimensões (mm)

Modelos

Desempenho

DOM
Lo-Carbon VA150HP
(obturador/sensor de humidade)
Motor CC com poupança de energia de duração
ultra longa. Equipado com um obturador motorizado.
Controlo através de fonte de alimentação integrada com
interruptor prioritário por cordão e sensor de humidade
ajustável (HR 60-95%).
Ref.ª de stock
Valor em £
273,42
459125
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Ventiladores Lo-Carbon para
residências

Lo-Carbon
Silhouette® 150
Ventiladores axiais para
cozinha
Características e benefícios
•

Grelha elegante e de ultra baixo perfil

•

Alhetas de orientação do fluxo de ar para
jusante, para melhor desenvolvimento de
pressão

•

Motores com rolamentos de esferas para
aplicação vertical ou horizontal

•

O design do kit para parede está em
conformidade com a actual regulamentação
para edifícios - documento F aprovado

•

Garantia de 5 anos para o motor

•

Selecção de 1 de 2 velocidades na instalação

•

Classificação IPX4 (Reino Unido)

•

Baixa potência específica para o ventilador

•

Adequado para instalação em paredes, tectos
e pladur

Dimensões (mm)

DOM
Lo-Carbon Silhouette 150HT
(sensor de humidade/temporizador)
150 mm com sensor de humidade automático ajustável
integrado, com capacidade de HR entre 60 e 90%
e temporizador de corte, luz indicadora que apenas
funciona em modo de controlo prioritário manual e
obturador de retorno de ar. Contador de horas de
funcionamento de série em todos os ventiladores
Lo-Carbon Silhouette com controlo de humidade.
Ref.ª de stock
Valor em £
441630
207,20

A

BØ

C

D

G

H

223

147

130

19

220

37

Peso: 1,75 kg

BØ

DOM

Kit para parede
Ref.ª de stock
140902 (branco)
140903 (castanho)

C

A

Valor em £
21,56
21,56

No centro do ventilador, sob a grelha de perfil ultra fino,
encontram-se os componentes electrónicos, incorporando
um sensor de humidade (modelo HT) para detecção
de alterações na humidade interior, ou uma opção de
temporizador de corte ajustável entre 5 e 30 minutos.
Desempenho FID de 67 l/s, com duplo isolamento.
Consumo de energia de apenas 8,2 Watts.

Modelos

H

G

Curva de desempenho
40
35
30
25
Pressão Pa

A gama Lo-Carbon Silhouette foi concebida para a vida
moderna. Com um perfil de apenas 19 mm nos modelos
para cozinhas, o Lo-Carbon Silhouette integra-se na
superfície da parede para permitir uma instalação sem
obstruções.

2
20
15

1

10
5

DOM

Ventilador de 150 mm para cozinha, com luz indicadora
e obturador de retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
441628
104,26
DOM
Lo-Carbon Silhouette 150T
(temporizador)
Ventilador de 150 mm para cozinha com temporizador de
corte electrónico ajustável (5-30 minutos), luz indicadora
que apenas funciona em modo de controlo prioritário
manual e obturador de retorno de ar accionado por mola.
Ref.ª de stock
Valor em £
441629
117,18

16

D

G

Ventilação para cozinha Slimline LoCarbon

Lo-Carbon Silhouette 150B

A

0
0

10

20

Guia de desempenho
Definição

Modelo

Definição
para
lavandarias

Lo-Carbon Silhouette 150B/T/HT

Definição
para cozinhas

Lo-Carbon Silhouette 150B/T/HT

30
40
Volume de ar l/s

Curva
Ref.ª

1
2

50

Desempenho de
extracção

70

60

Ruído dB(A)

SFP (W/l/s)

m3/h

l/s

Watts

a3m

a 0 Pa

200

55

6

35

0,11

234

65

9

43

0,14

Diâmetro do orifício de fixação: 152 mm (com utilização de kit para parede)

Telefone: (+44) 1293 441 516

Website: www.vent-axia.com
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VA100®
Ventiladores axiais para
casa de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Luz indicadora

•

Instalação em pladur, tectos, janelas ou
paredes

•

Disponível com obturador eléctrico

•

Os sensores e controladores em modo
automático poupam energia ligando as
unidades de ventilação apenas quando é
necessário e quando a divisão se encontra
ocupada

•

Disponível opção de temporizador de corte
regulável (5-30 minutos)

•

Em conformidade com o documento F
aprovado dos regulamentos de edifícios

•

Classificação IPX4

Ventilação para casa de banho e
sanitários
A gama de produtos VA100 da Vent-Axia foi concebida
para casas de banho e sanitários domésticos. Disponível
para instalação em janelas, paredes ou pladur e
com opções de versões controladas por obturador,
temporizador e sensor de humidade.
A unidade é indicada para temperaturas ambiente
máximas de +40 °C e está equipada com protecção
standard contra sobrecarga térmica.

Modelos

DOM
VA100LP
Extractor para casa de banho com cordão e luz
indicadora.
Ref.ª de stock
Valor em £
251110
34,59

VA100LT
(Temporizador)
Ventilador para casa de banho e sanitários com
temporizador de corte electrónico regulável e luz
indicadora, que funciona apenas em modo de controlo
prioritário.
Ref.ª de stock
Valor em £
251210
48,70
VA100XP
DOM
(Obturador)
Ventilador para casa de banho com obturador
termoeléctrico, cordão e luz indicadora.
Ref.ª de stock
Valor em £
251310
57,66

18

VA100XT
(Temporizador/Obturador)

Dimensões (mm)

DOM

Ventilador para casa de banho com temporizador de
corte electrónico regulável, obturador termoeléctrico e luz
indicadora, que funciona apenas em modo de controlo
prioritário.
Ref.ª de stock
Valor em £
251410
80,63
VA100LHP
DOM
(Humidade)
Ventilador para casa de banho com controlo automático
da humidade pré-definível, cordão e luz indicadora, que
funciona apenas em modo de controlo prioritário manual.
Ref.ª de stock
Valor em £
251610
109,97

A

B

C

DØ

E

F

G

H

155

47

53

98

32

32

76

200

Peso: 0,55 kg

Pladur

A

A

A

DØ

B

C

Diâmetro do orifício de fixação: 105 mm

VA100XHP
DOM
(Obturador/Humidade)
Ventilador para casa de banho com controlo automático
da humidade pré-definível, obturador termoeléctrico,
cordão e luz indicadora, que funciona apenas em modo
de controlo prioritário manual.
Ref.ª de stock
Valor em £
251710
141,20

Janela

VA100XHT
(Obturador/Humidade/Temporizador)

Diâmetro do orifício de fixação: 105 mm

DOM

Ventilador para casa de banho com controlo automático
da humidade pré-definível, temporizador de corte
electrónico regulável, obturador termoeléctrico e luz
indicadora.
Ref.ª de stock
Valor em £
251510
145,10

A

F

A

G

DOM

Kit para janela
Ref.ª de stock
254101

Valor em £
18,81

Parede
H

Desempenho - Modelos para pladur
Desempenho de
extracção
Modelo

m3/h

l/s

Watts

Ruído
dB(A)
a 3m

VA100LP

107

30

13

36

Obturador

E

H

Diâmetro do orifício de fixação: 117 mm

VA100LT

107

30

15

36

VA100XP

107

30

15

36

Térmico

VA100XT

107

30

18

36

Térmico

VA100LHP

107

30

16

36

VA100XHP

107

30

18

36

Térmico

VA100XHT

107

30

18

36

Térmico

Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (branco)
254100 (Castanho)

DOM

Valor em £
18,81
18,81

Telefone: (+44) 1293 441 516
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VA100® SELV
Ventiladores axiais para
casa de banho/sanitários
Características e benefícios
•

•
•
•
•
•
•

Concebido para uma utilização segura em áreas
de casa de banho ou chuveiro susceptíveis de
contacto com água e ao alcance de uma pessoa
que esteja a utilizar uma banheira ou chuveiro.
Disponível com obturador eléctrico
Ventilador com classificação IPX7
Transformador SELV em conformidade com a
norma BS EN 60 742
Instalação em janelas, tectos, paredes ou pladur
Luz indicadora
Em conformidade com o documento F aprovado
dos regulamentos de edifícios

Ventilador SELV (extra-baixa tensão de
segurança)
Uma gama de ventiladores com versões opcionais controladas
por obturador, temporizador e humidade, de forma a estarem
em conformidade com os requisitos de aplicação. A unidade
foi concebida com um acabamento branco, é indicada para
temperaturas ambiente máximas de +40 °C e está equipada
com uma protecção standard contra sobrecarga térmica.
O ventilador VA100 SELV pode ser instalado de forma segura
numa área susceptível de contacto com água, na medida em
que foi concebido para ser instalado em áreas incluídas ou
acima da zona 1, numa divisão com uma banheira ou chuveiro
fixo, de acordo os regulamentos de ligações eléctricas (EIE)
(BS 7671). O ventilador tem a classificação IPX7. O controlo é
efectuado através da unidade do transformador de isolamento
de segurança do sistema eléctrico com um circuito de saída
SELV, instalado longe de áreas susceptíveis de contacto com
a água e fora do alcance de uma pessoa que esteja a utilizar
uma banheira ou chuveiro fixo.

Modelos

DOM
VA100SVL 12
Ventilador com classificação IPX7 com uma luz indicadora
e um transformador remoto adequado para instalação
em paredes.
Ref. do produto
Preço £
258110
97,22

VA100SVX 12
DOM
(Obturador)
Ventilador com classificação IPX7 constituído por
um obturador termoeléctrico e uma luz indicadora,
juntamente com um transformador remoto adequado para
instalação em paredes.
Ref. do produto
Preço £
258310
109,12
VA100SVX 12
DOM
(Obturador/Cordão)
Ventilador com classificação IPX7 constituído por
um obturador termoeléctrico e uma luz indicadora,

Website: www.vent-axia.com

juntamente com um transformador remoto adequado para
instalação em paredes. Aumento da velocidade através
da utilização do cordão.
Preço £
Ref. do produto
258310BD025
122,70

Dimensões (mm)
A

B

C

DØ

E

F

G

H

155

44

48

98

32

32

89

200

Peso: 0,55 kg
Transformador (L x A x P) 147x86x65

VA100SVX 12
(Obturador/Temporizador)

Pladur

DOM

Ventilador com classificação IPX7 com um obturador
termoeléctrico e uma luz indicadora que funciona apenas
em modo de controlo prioritário. Constituído também por
um transformador remoto instalado com um temporizador
de corte regulável.
Ref. do produto
Preço £
258410
134,91
VA100SVLHP 12
DOM
(Humidade/Cordão)
Ventilador com classificação IPX7 com um transformador
remoto para instalação em paredes. Sensor de humidade
com modo de controlo prioritário activado pelo cordão.
Luz indicadora que funciona apenas em modo de
controlo prioritário manual.
Ref. do produto
Preço £
258112
178,59

A

A

B

DOM

Ventilador com classificação IPX7 com obturador
termoeléctrico e transformador remoto para instalação
em paredes. Sensor de humidade com modo de controlo
prioritário activado pelo cordão. Luz indicadora que
funciona apenas em modo de controlo prioritário manual.
Ref. do produto
Preço £
258312
190,46

C

Diâmetro do orifício de fixação: 105 mm

Janela

A

F

A

VA100SVXH 12
(Sensor de humidade/Cordão)

DØ

A

G

Diâmetro do orifício de fixação: 105 mm
Kit para janela
Ref.ª de stock
254101

DOM

Valor em £
18,81

Parede
H

VA100SVX 12
(Obturador/Sensor de humidade)
DOM

Ventilador com classificação IPX7 com sensor de
humidade/temporizador integrado e obturador
termoeléctrico. Transformador remoto adequado para
instalação em paredes com modo de controlo prioritário
pelo interruptor independente. Luz indicadora que
funciona apenas em modo de controlo prioritário manual.
Ref. do produto
Preço £
258512
201,98

Desempenho
Modelo
VA100SVL

E

H

Diâmetro do orifício de fixação: 117 mm
Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (Branco)
18,81
254100 (Castanho)

Desempenho do sistema de extracção

DOM

Valor em £
18,81

Ruído dB(A)

m3/h

l/s

Watts

a3m

75

21

16

36

Obturador

VA100SVX

75

21

18

36

Térmico

VA100SVXT/XHP/XHT/XP

75

21

20

36

Térmico

VA100SVLHP

75

21

18

36
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Silhouette® 100
Ventiladores axiais para
casa de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Grelha de perfil ultra baixo elegante de 17 mm

•

Alhetas de orientação do fluxo de ar para
jusante, para melhor desenvolvimento de
pressão

•

Concebido para aplicação vertical ou
horizontal

•

Luz indicadora

•

Ventilador com classificação IPX4

•

Adequado para instalação em paredes, tectos,
pladur e janelas

•

Em conformidade com o documento F
aprovado dos regulamentos de edifícios (Reino
Unido)

Ventilação Slimline para casa de banho
Com um perfil elegante de apenas 17 mm, o Silhouette
integra-se na superfície da parede para permitir uma
instalação sem obstruções. O Silhouette tem um
desempenho FID de 21 l/s. O Silhouette pode ser
instalado no tecto ou em pladur e ligado a tubos
apropriados com ligação para o exterior.

Perfil real de 17 mm

Modelos

DOM
Silhouette 100B
Ventilador de 100 mm com uma única velocidade
para casa de banho/sanitários com luz indicadora e
obturador de retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
454055
40,51

Dimensões (mm)
A

BØ

C

D

E

F

160

100

80

97

200

32

Peso: 0,6kg

Pladur

Silhouette 100T
DOM
(Temporizador)
Ventilador de 100 mm com uma única velocidade para
casa de banho/sanitários com temporizador de corte
electrónico regulável (5-30 minutos), luz indicadora e
obturador de retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
55,19
454056
Silhouette 100H
DOM
(Humidade)
Ventilador de 100 mm com uma única velocidade para
casa de banho/sanitários com sensor de humidade
automático regulável entre 60-90% HR, luz indicadora e
obturador de retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
454057
101,98
Silhouette 100TM
DOM
(PIR/Temporizador)
Ventilador de 100 mm com uma velocidade única para
casa de banho/sanitários. Modelo accionado por um
detector PIR (detector de presença) com um temporizador
de corte electrónico regulável (5-30 minutos), luz
indicadora e obturador de retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
454058
89,28

ØB

C
D

A

Parede
E

E
F

Diâmetro do orifício de fixação: 117 mm
DOM

Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (branco)
254100 (Castanho)

Valor em £
18,81
18,81

Kit de janela
Ref. do produto
442947

Desempenho
Modelo
Alhetas do obturador anti-retorno de
ar instaladas no ponto de descarga

20

Silhouette 100B/T/H/TM

Preço £
20,35

Desempenho de extracção - FID

Ruído dB(A)

m3/h

l/s

Watts

a3m

75

21

14

38

Telefone: (+44) 1293 441 516
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Silhouette®
100 SELV
Ventiladores axiais para
casa de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Grelha de perfil ultra baixo elegante de 17 mm

•

Alhetas de orientação do fluxo de ar para
jusante, para melhor desenvolvimento de
pressão

•

Concebido para aplicação vertical ou
horizontal

•

Ventilador com classificação IPX7

•

Transformador SELV de acordo com a norma
BSEN 60742

•

Luz indicadora

•

Adequado para instalação em paredes, tectos,
pladur e janelas

•

Em conformidade com o documento F
aprovado dos regulamentos de edifícios (Reino
Unido)

Ventilação Slimline para casa de banho
Com um perfil elegante de apenas 17 mm, o Silhouette
integra-se na superfície da parede para permitir uma
instalação sem obstruções. O Silhouette tem um
desempenho FID de 21 l/s. O Silhouette pode ser
instalado no tecto ou em pladur e ligado a tubagens
para o exterior.

Dimensões (mm)

Modelos

DOM
Silhouette 100SVB
Ventilador de 100 mm com uma única velocidade
para casa de banho/sanitários com luz indicadora e
obturador de retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
439974
81,97

A

BØ

C

D

E

F

160

99

80

97

200

32

Transformador (L x A x P) 147 X 86 X 65
Peso 0,6 kg

Pladur
Silhouette 100SVT
DOM
(Temporizador)
Ventilador de 100 mm com uma única velocidade para
casa de banho/sanitários com temporizador de corte
electrónico regulável (5-30 minutos), luz indicadora e
obturador de retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
439975
102,07
Silhouette 100SVH
DOM
(Humidade)
Ventilador de 100 mm com uma única velocidade para
casa de banho/sanitários com sensor de humidade
automático regulável entre 60-90% HR, luz indicadora e
obturador de retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
439976
143,83

ØB

C
D

A

Parede
E

E
F

Diâmetro do orifício de fixação: 117 mm
DOM

Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (branco)

Perfil real de 17 mm

Valor em £
18,81
18,81

254100 (Castanho)

Desempenho
Modelo
Silhouette 100SVB/SVT/SVH

Desempenho de extracção - FID

Ruído dB(A)

3

m /h

l/s

Watts

a3m

76

21

15

38

Alhetas do obturador anti-retorno de
ar instaladas no ponto de descarga

Website: www.vent-axia.com
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Silent Fan 100
Ventiladores axiais para
casa de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Ventilador silencioso intermitente para casa de
banho com duas velocidades seleccionáveis
durante a instalação

•

Design discreto e elegante

•

Obturadores de retorno de ar incluídos

•

Motor de elevado rendimento

•

2 anos de garantia

•

Classificação IP44

•

Motor com protecção standard contra
sobrecarga térmica

•

Adequado para instalação em paredes, tectos,
janelas e pladur

•

Em conformidade com os documentos F e L
aprovados dos regulamentos de edifícios (Reino
Unido)

Ventiladores axiais Silent 100 para
casa de banho/sanitários
O ventilador para casa de banho mais silencioso do
mercado. O VASF100 fornece uma ventilação silenciosa
e elegante sem comprometer o desempenho.

Modelos

DOM
VASF100B
1 ou 2 velocidades seleccionáveis durante a instalação.
Ventilador de 100 mm para casa de banho / sanitários
com obturador de retorno de ar.
Ref. do produto
Preço £
446658
52,07

VASF100T
DOM
(Temporizador)
1 ou 2 velocidades seleccionáveis durante a instalação.
Ventilador de 100 mm para casa de banho / sanitários
com obturador de retorno de ar e temporizador de corte
regulável entre 5 e 30 minutos.
Ref. do produto
Preço £
446659
65,25

A

B

C

D

E

FØ

159

159

123

43

80

99

Peso: 0,7kg

A

B

DOM

Kit para janela
Ref. do produto
442947
Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (Branco)
254100 (Castanho)

Dimensões (mm)

C

Preço £
20,35
DOM

Valor em £
18,81

FØ

18,81

D

Alhetas do obturador anti-retorno de
ar instaladas no ponto de descarga

75dBA
Aspirador
70dBA
60dBA
50dBA
40dBA
30dBA
20dBA
10dBA

22

Máquina de lavar loiça

E

Desempenho
Modelo

l/s

Watts

Ruído dB(A) a 3m

VASF100 velocidade reduzida

15

4,3

16

VASF100 velocidade elevada

21

6,8

28

Conversa
Máquina de café
Ventilador standard
Chaleira
Quarto calmo
Ruído de folhas
Ventilador silencioso
Queda de alfinete

Telefone: (+44) 1293 441 516
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Silhouette® 125
Ventiladores axiais para
casa de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Grelha de perfil ultra baixo elegante de 18 mm

•

Alhetas de orientação do fluxo de ar para
jusante, para melhor desenvolvimento de
pressão

•

Concebido para aplicação vertical ou
horizontal

•

Design moderno com luz indicadora

•

Ventilador com classificação IPX4

•

Adequado para instalação em paredes, tectos
e pladur

Ventilação Slimline para casa de
banho
Com um perfil elegante de apenas 18 mm, o Silhouette
integra-se na superfície da parede para permitir uma
instalação sem obstruções. O Silhouette tem um
desempenho FID de 160m3/h. O Silhouette pode
ser instalado em paredes, tectos ou pladur e ligado a
tubagens para o exterior.

Modelos

DOM
Silhouette 125B
Ventilador de 125 mm com uma única velocidade
para casa de banho/ sanitários com luz indicadora e
obturador de retorno de ar.
Ref. do produto
Preço £
445161
79,37

A

BØ

C

D

187

125

131

149

Pladur

Silhouette 125T
DOM
(Temporizador)
Ventilador de 125mm com uma única velocidade para
casa de banho/sanitários com temporizador de corte
electrónico regulável (5-30 minutos), luz indicadora e
obturador de retorno de ar.
Ref. do produto
Preço £
445162
92,79
Silhouette 125H
DOM
(Sensor de humidade)
Ventilador de 125mm com uma única velocidade para
casa de banho/sanitários com sensor de humidade
automático regulável entre 60-90% HR, luz indicadora e
obturador de retorno de ar.
Ref. do produto
Preço £
445163
150,40

Desempenho
Perfil real de 18 mm

Dimensões (mm)

ØB

C
D

A

GEN

Kit para parede
Ref. do produto
455226

Preço £
21,32

Desempenho de extracção - FID

Ruído dB(A)

Modelo

m3/h

l/s

Watts

a3m

Silhouette 125B/T/H

160

45

20

40

Alhetas do obturador anti-retorno de
ar instaladas no ponto de descarga

Website: www.vent-axia.com
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LuminAir®
Unidade composta por
ventilador e luz
Características e benefícios

Modelos

•

A combinação original de ventilador e luz

•

Classificação: IPX7 (Reino Unido)

•

Adequado para polibans e compartimentos
com canalização - pode ser colocado perto de
uma banheira ou um chuveiro

LuminAir L
DOM
(Interruptor independente)
Fornece alimentação simultânea ao ventilador e à
lâmpada, a partir do interruptor da casa de banho.
Ref.ª de stock
Valor em £
188110
133,46

•

Segurança de extra baixa tensão (SELV - Safety
extra low voltage)

•

Fácil instalação

•

Disponíveis molduras brancas, douradas e
cromadas

Segurança de extra baixa tensão
Conjunto revolucionário de luz e ventilador Vent-Axia
LuminAir, de segurança de extra baixa tensão, disponível
numa única peça para instalação no tecto.
A unidade com classificação IPX7 é instalada em total
segurança directamente acima do chuveiro. O VentAxia LuminAir extrai a humidade, evitando que os danos
causados pela condensação se alastrem. Ao mesmo
tempo, ilumina o poliban com uma luz suave, dando
vida a qualquer chuveiro sombrio. É ideal para todo
o tipo de aplicações de casa de banho e chuveiro,
sendo particularmente adequado para casas de banho
interiores e suites.
Concebido para instalação em tectos de várias
espessuras. O transformador de isolamento de
segurança, que cumpre a norma BS EN 60742, deve ser
instalado num local adequado à sua função, como uma
parede ou num tecto falso. Foi também concebido para
ser colocado em condutas pequenas (Transformador
LuminAir L - IP20 - instalação em tecto falso).
A lâmpada Dichroic Multi-Mirror™ do LuminAir tem
20 watts e 40˚ de ângulo, o que permite a ampla
distribuição de uma luz suave. A lâmpada é de longa
duração e simples de mudar.

LuminAir T
DOM
(Temporizador)
Liga o ventilador com a luz. Quando a luz é desligada,
o ventilador continua a funcionar durante um período
de tempo ajustável, de forma a estar em conformidade
com os regulamentos de edifícios para casas de banho
interiores.
Ref.ª de stock
Valor em £
190,29
188210
LuminAir H
DOM
(Sensor de humidade)
Combina uma luz activada pelo interruptor da luz da
casa de banho com um sensor de humidade Ecotronic,
que liga o ventilador sempre que o nível de humidade
o exige.
Ref.ª de stock
Valor em £
188610
216,22
Fonte de alimentação do transformador LuminAir 220240V/ 1/50Hz.
Circuito de saída do LuminAir 12V SELV/1/50Hz.
Transformadores de isolamento de segurança de acordo
com a norma BS EN 60742.

DOM
Luz da saída de ar LuminAir
Conduta de entrada de ar SELV
A luz de saída de ar LuminAir serve para actualizar
os sistemas de extracção existentes ou para fornecer
múltiplos pontos de extracção a um ventilador central.
A luz da saída de ar consiste numa luz de tensão de
segurança extra baixa da LuminAir (SELV - Safety Extra
Low Voltage) com uma moldura branca para colocação
no tecto e um tubo com uma curva de 90° adequado
para ser utilizado com um ventilador de extracção
remoto, juntamente com um tubo de 100 mm. A função
Ligar/Desligar é controlada pelo interruptor da luz da
casa de banho. As molduras douradas e cromadas estão
disponíveis como acessórios.
Ref.ª de stock
Valor em £
453395 - Branco
71,15

Dimensões (mm)
C

DØ

LuminAir

150 140

A

98

103 150

Transformador
(Ventilador)

147

86

65

Transformador (Luz) 110

35

25

Sensor de humidade 87

E

F

G

10

180

47

Diâmetro do orifício de fixação: 110mm

DØ
C
G

DOM

Molduras opcionais
Ref.ª de stock
452044 - Cromado
452045 - Dourado

B

B E

Valor em £
16,78
35,45

F
A
VENTILADOR E LUZ

F
A
LUZ DO VENTILADOR

Sensor de humidade

É também fornecido um transformador de iluminação em
separado.

Desempenho
Máx

Ruído dB(A)

Amps

Modelo

Desempenho do sistema de extracção - FID
m3/h

l/s

Watts

a3m

a 240V

LuminAir L

110

31

40

35

0,2

LuminAir T

110

31

42

35

0,2

LuminAir H

110

31

44

35

0,2

24

Telefone: (+44) 1293 441 516
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LuminAir®
Kit de ventilação de
luz e ventilador
Características e benefícios

Modelos

•

Combinação única de ventilador e lâmpada

•

Conjunto de entrada com classificação IPX7
(Reino Unido)

Ventilador e luz SELV LuminAir L, T ou H com possibilidade
de escolha da moldura, tubo com curvatura de 90˚, 3
m de tubo flexível, uma grelha de parede e braçadeiras.

•

Adequado para polibans e compartimentos
com canalização - pode ser colocado perto de
uma banheira ou um chuveiro

•

Ventilador e lâmpada SELV

•

Fácil instalação

•

Disponíveis molduras brancas, douradas e
cromadas

Conjunto de ventilador e lâmpada
SELV
O LuminAir está também disponível como kit de ventilação.
A unidade com classificação IPX7 é instalada em total
segurança directamente acima do chuveiro.
O Vent-Axia LuminAir extrai a humidade, evitando que
os danos causados pela condensação se alastrem. Ao
mesmo tempo, ilumina o poliban com uma luz suave,
dando vida a qualquer chuveiro sombrio. É ideal para
todo o tipo de aplicações de casa de banho e chuveiro,
sendo particularmente adequado para casas de banho
interiores e suites.
É também fornecido um transformador de iluminação em
separado.

Dimensões do transformador (mm)

DOM
Kit L LuminAir de ventilação para chuveiro
(Interruptor independente)
Fornece alimentação simultânea ao ventilador e à
lâmpada, a partir do interruptor da casa de banho.
Ref.ª de stock
Valor em £
150,22
453410 - Branco
DOM
Kit T LuminAir de ventilação para chuveiro
(Temporizador)
Liga o ventilador com a luz. Quando a luz é desligada,
o ventilador continua a funcionar durante um período de
tempo regulável.
Ref.ª de stock
Valor em £
453413 - Branco
205,86

Comprimento

Altura

Profundidade

Transformador
(Ventilador)

147

86

65

Transformador (Luz)

110

35

25

Sensor de humidade

87

87

33

Diâmetro do orifício de fixação: 110 mm

Dimensões (mm)
AØ

B

C

DØ

E

150

180

139

98

10

Diâmetro do orifício de fixação: 110mm

DOM
Kit H LuminAir de ventilação para chuveiro
(sensor de humidade)
Combina uma luz activada pelo interruptor da luz da
casa de banho com um sensor de humidade Ecotronic,
que liga o ventilador sempre que o nível de humidade
o exige.
Ref.ª de stock
Valor em £
453416 - Branco
237,95
DOM

Molduras opcionais
Ref.ª de stock
452044 - Cromado
452045 - Dourado

Valor em £
16,78
35,45

Desempenho
Desempenho de extracção - FID

Website: www.vent-axia.com

Ruído dB(A)

Amps

Modelo

m3/h

l/s

Watts

a3m

a 240V

Kit de ventilação LuminAir
L/T/H

110

31

40

35

0,2

25
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LuminAir®
Kit de ventilação da
luz e ventilador Turbo
Características e benefícios

Modelos

•

Combinação única de ventilador e lâmpada

•

Conjunto de entrada com classificação IPX7

•

Adequado para polibans e compartimentos
com canalização - pode ser colocado perto de
uma banheira ou um chuveiro

Para aplicações que necessitem de um sistema mais
potente, o kit inclui um ventilador eléctrico e uma luz
SELV luminair turbo L ou T, possibilidade de escolha da
moldura, um tubo com uma curva de 90˚, 6 metros de
tubo flexível, uma grelha de parede de fixação rápida
e quatro braçadeiras. Encontra-se em conformidade com
o documento aprovado F dos regulamentos de edifícios
(Reino Unido), desde que a tubagem esteja devidamente
dimensionada e possua apenas uma curva de 90˚.

•

Lâmpada SELV

•

Fácil instalação

•

Disponíveis molduras brancas, douradas e
cromadas

Conjunto do ventilador e luz de alto
rendimento
O LuminAir está também disponível como kit de ventilação.
A unidade com classificação IPX7 é instalada em total
segurança directamente acima do chuveiro.
O Vent-Axia LuminAir extrai a humidade, evitando que
os danos causados pela condensação se alastrem. Ao
mesmo tempo, ilumina o poliban com uma luz suave,
dando vida a qualquer chuveiro sombrio. É ideal para
todo o tipo de aplicações de casa de banho e chuveiro,
sendo particularmente adequado para casas de banho
interiores e suites.

Dimensões (mm)

LuminAir Turbo SKL
DOM
(Interruptor independente)
Permite que o ventilador e a luz possam ser ligados e
desligados a partir do interruptor da luz da casa de
banho.
Ref.ª de stock
Valor em £
453419 - Branco
167,94
LuminAir Turbo SKT
DOM
(Temporizador)
Liga o ventilador com a luz. Quando a luz é desligada,
o ventilador continua a funcionar durante um período de
tempo regulável, de forma a cumprir os regulamentos de
edifícios para casas de banho interiores (Reino Unido).
Ref.ª de stock
Valor em £
453422 - Branco
233,80

AØ

B

C

Luz do 150 180
ventilador
Ventilador 97
turbo

D

E

G

178 124 298

96

168 120 153,5

Diâmetro do orifício de fixação do tecto: 110 mm

Luz e curva de ventilação

Ventilador turbo
C

Valor em £
16,78
35,45

AØ
E
H
F
B

G
D

Desempenho
Ruído dB(A)

Amps

Modelo

m3/h

l/s

Watts

a3m

a 240V

LuminAir Turbo SKL/SKT

160

44

35

38

0,3

Dimensões do transformador
Compri- Largura Cobermento
tura
Transformador T e H

175

Transformador L

83

Sensor de humidade

87

90

Base

55

30

76

70

61

87

33

Diâmetro do orifício de fixação: 110 mm

26

H

DOM

Molduras opcionais
Ref.ª de stock
452044 - Cromado
452045 - Dourado

Desempenho de extracção - FID

F

10

Telefone: (+44) 1293 441 516

Ventiladores Residenciais

Solo® Plus
Ventilador centrífugo para
casas de banho/sanitários
Características e benefícios
•

Sem filtro de série - o inovador design do
impulsor faz com que não sejam necessários
filtros

•

Cumpre os requisitos actuais dos documentos
aprovados F e L dos regulamentos de edifícios
para casas de banhos e sanitários

•

Classificação IPX4

•

Possibilidade de instalação embutida ou sobre
a superfície

•

Tubo adaptador para saída lateral ou posterior

•

Níveis de ruído extremamente baixos

•

Adequado para instalação em paredes, tectos
e pladur

Ventilação para casa de banho e
sanitários
A gama Solo Plus da Vent-Axia foi especialmente
concebida para aplicações nas paredes e tubagens,
sendo adequada para casas de banho interiores,
sanitários e outros espaços pequenos. Com acabamento
em branco, o Solo Plus pode ser embutido ou instalado
sobre a superfície, com um tubo adaptador circular de
100 mm, para instalação posterior, ou com uma ligação a
um sistema de tubagens vertical. O tubo adaptador pode
também ser ajustado para exaustão lateral, permitindo,
assim, instalações embutidas em espaços limitados e
sem ligação ao tecto. O potente impulsor centrífugo
permite que sejam feitas instalações em tubagens longas,
com tubos de 100 mm, atingindo ainda assim o 15 l/s,
conforme exigido pelo documento F dos regulamentos de
edifícios actuais.
Os produtos de funcionamento contínuo, como o Solo Plus,
instalados em todos compartimentos com canalização de
uma habitação, são considerados como fazendo parte do
sistema geral de ventilação da habitação, necessitando,
portanto, apenas de mover a quantidade de ar prevista na
tabela 1.1b do Documento F.
O Solo Plus possui duas possibilidades de velocidade
extra/controlo prioritário do motor definidas durante a
instalação (média (17 l/s) ou alta (22 l/s)) e possui ainda
uma velocidade opcional de rotação constante (9l/s),
também seleccionável durante a instalação, excepto no

modelo P. Consoante o modelo, o ventilador irá passar
do modo de rotação (se seleccionado) para o modo de
aumento (velocidade média ou alta) através do cordão/
interruptor da luz/sensor de humidade/PIR.
Todos os modelos podem ser instalados em paredes,
pladur ou tectos e podem ser ligados a tubos circulares,
rectangulares ou planos da Vent-Axia. A estrutura em que
se encontram os componentes eléctricos é feita a partir de
um material retardador de chamas.
Tensão de alimentação de 220-240 V/1/50 Hz.

Modelos
Solo Plus P
DOM
(Cordão)
Possibilidade de instalação embutida ou sobre a superfície.
Controlo por cordão com velocidade única, entre 1 das 3
velocidades seleccionáveis durante a instalação.
Ref.ª de stock
Valor em £
82,21
427477
Solo Plus T
DOM
(Temporizador)
Possibilidade de instalação embutida ou sobre a superfície.
Opção de rotação constante. 2 velocidades. Temporizador
de corte ajustável. Retardamento na opção do temporizador.
Ref.ª de stock
Valor em £
427478
108,04

Solo Plus TM
DOM
(Temporizador/PIR)
Possibilidade de instalação embutida ou sobre a
superfície. Controlo por detector PIR integrado. Opção
de rotação constante. 2 velocidades.
Ref.ª de stock
Valor em £
427480
166,45

Desempenho de extracção l/s (m3/h) - FID

Solo Plus P/T/HT/TM

Aumento Aumento
máx.

mín.

22 (80)

17 (61)

Rotação

9 (32)

Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (Branco)
254100 (Castanho)

Watts

Dimensões (mm)
B

mín.

17,1

10,9

D

C

E
A

F

H

I

J

G

A

B

C

D

EØ

263

224

106

55

98

F

G

H

I

J

62

65

98

21

34

dB (A) a 3 m

Aumento Aumento Rotação Aumento
máx.

Valor em £
18,81
18,81

DOM
Conjunto de filtros (1 por conjunto)
O design do Solo Plus permite dispensar filtros. Contudo,
se o produto for instalado num ambiente com muita
gordura, é possível proteger o produto através da
instalação de um filtro.
Ref. do produto
Preço £
449265
5,13

Solo Plus HT
DOM
(Temporizador/Sensor de humidade)
Possibilidade de instalação embutida ou sobre a superfície. Ventilador com controlo de humidade e modo de
controlo prioritário por cordão. Opção de rotação constante. Temporizador de corte ajustável. Retardamento na
opção do temporizador. Sensor de humidade ajustável.
Ref.ª de stock
Valor em £
427479
191,03

Guia de desempenho
Modelo

DOM
Moldura do Solo Plus
Utilizada em montagens embutidas, diminuindo a
necessidade de acabamentos.
Ref.ª de stock
Valor em £
404106
9,99

6,3

Aumento

máx.

mín.

34,5

24

Rotação

11,5

Testado a 240 VAC a 50Hz

Website: www.vent-axia.com
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VA140/150
Ventiladores axiais para cozinha
Características e benefícios

Dimensões (mm)

Modelos
DOM
VA140/150KP
Ventilador de extracção com uma única velocidade para
cozinha e com cordão para ligar/desligar.
Valor em £
Ref.ª de stock
140120
82,49

•

Modelos para pladur VA140/150

•

2 anos de garantia

•

Obturadores termo-eléctricos para evitar
retorno de ar

•

Em conformidade com o documento F
aprovado dos regulamentos de edifícios (Reino
Unido)

•

Classificação IP44

•

Adequado para instalação em paredes, pladur
e janelas

Ventilação para a cozinha
Os modelos para pladur VA140/150 foram concebidos
para diminuir os problemas do dia-a-dia relacionados
com a condensação e os odores presentes numa
habitação. Extrai eficazmente os odores e a humidade
dos vapores das cozinhas, proporcionando um ambiente
saudável e puro.

Regulamentos de edifícios

A

B

C

DØ

E

FØ

G

H

216

224

80

146

60

152

220

37

Peso 1,75 kg

Pladur

VA140/150KT
DOM
(Temporizador)
Ventilador de extracção com uma única velocidade para
cozinha e com temporizador de corte ajustável (3-30
minutos).
Ref.ª de stock
Valor em £
140220
101,25
VA140/150KHP
DOM
(Sensor de humidade)
Ventilador de extracção com uma única velocidade
para controlo da humidade da cozinha e com modo de
controlo prioritário de velocidade por cordão. Ajuste da
humidade entre 62-82% HR.
Ref.ª de stock
Valor em £
140320
164,12

Especificamente dimensionado para cumprir os
requisitos dos regulamentos de edifícios sobre sistemas
de ventilação/extracção com motor para cozinhas
domésticas. Equipamento de controlo equipado de série.
A gama VA140/150 está equipada com persianas
internas em conformidade com as normas de segurança
internacional mais recentes.

VA140/150KHT
DOM
(Temporizador/sensor de humidade)
Ventilador de extracção para controlo da humidade
da cozinha com temporizador de corte ajustável (3-30
minutos). Ajuste da humidade entre 62-82% HR.
Ref.ª de stock
Valor em £
140420
179,96

Contacte o nosso departamento de serviço ao cliente
para mais informações sobre a aplicação em locais
expostos.

DOM
VA140/150VS
Extractor com velocidades variáveis para cozinha e com
um controlador de velocidade ajustável incorporado,
que poderá reduzir a velocidade para 40% do seu
desempenho máximo.
Ref.ª de stock
Valor em £
458915
111,94

Diâmetro do orifício de fixação em pladur: 152 mm

Parede
G

ØF

H

G

Diâmetro do orifício de fixação em parede: 152 mm
Kit para parede
Ref. do produto:
140902 (Branco)
140903 (Castanho)

DOM

Preço £
21,56
21,56

Janela

ØH

F

G

Desempenho
Obturador
Modelo
VA140/150KP
VA140/150KT/KHP/KHT
VA140/150VS

28

Desempenho do sistema de extracção - FID

Ruído

Accionador

3

m /h

l/s

Watts

dB (A) a 3 m

Cordão

245

68

18,8

36

Instantâneo

245

68

18,8

36

100 baixa 245 de aumento
28 baixa 68 de aumento

18,8

36

Cordão

Diâmetro do orifício de fixação da janela: 160 mm
DOM
Kit para janela
Ref. do produto
Preço £
140901
21,56

Telefone: (+44) 1293 441 516
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VA150®
Ventiladores axiais para
instalação em janelas de cozinha
Características e benefícios

Motor

•

Inclui o kit de janela

•

2 anos de garantia

•

Em conformidade com o documento F
aprovado dos regulamentos de edifícios

Os rolamentos de esferas são completamente selados
durante o processo de montagem do motor eléctrico,
dispensando manutenção e preservando o funcionamento
económico e silencioso. Dupla aplicação isolada.
Tensão de alimentação de 220-240 V/1/50 Hz.

•

Dimensões (mm)
A

B

C

D

216

224

130

55

Peso: 2,5kg

Classificação IP44

Modelos

Ventilação para a cozinha

C
DOM

Os modelos VA150 para janela foram concebidos para
diminuir os problemas do dia-a-dia relacionados com a
condensação e os odores presentes na habitação. Extrai
eficazmente os odores e a humidade dos vapores das
cozinhas, proporcionando um ambiente saudável e puro.

Obturador
O obturador de persiana no modelo VA150 encontrase por trás da grelha interior. Funciona automaticamente
quando o ventilador se encontra ligado. Dispositivo de
saída de ar de rotação natural (sem motor) disponível em
todos os modelos.

Regulamentos de edifícios
A gama VA150 foi especificamente dimensionada para
cumprir os requisitos dos regulamentos de edifícios sobre
a ventilação com motor de extracção para cozinhas
domésticas. A gama VA150 está equipada com persianas
internas e externas em conformidade com as normas de
segurança internacional mais recentes.

VA150P
Especificamente concebido para uso doméstico em
cozinhas e lavandarias, o VA150P é um extractor de
150 mm (6”) para janelas com uma única velocidade.
Ventilador e obturador controlados pelo cordão. (kit de
janela disponibilizado) Cor: branco.
Ref.ª de stock
Valor em £
152110
115,60
DOM
VA150A
Ventilador de extracção de 150 mm (6”) com uma
única velocidade e com um obturador de abertura/
fecho instantâneo controlado pelo interruptor remoto.
Adequado para instalação em casas de banho e
cozinhas. (kit de janela disponibilizado) Cor: branco.
Ref.ª de stock
Valor em £
153110
184,44

A

D

A

B

Desempenho

Diâmetro do orifício de fixação da janela: 184mm
Obturador

Desempenho de extracção - FID
3

Ruído dB(A)

Modelo

Atenuador

m /h

l/s

Watts

a3m

VA150P/A

Cordão/
Instantâneo

220

60

19

37

Website: www.vent-axia.com
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Silhouette® 150
Ventiladores axiais para cozinha
Características e benefícios

Modelos

•

Grelha elegante e de ultra baixo perfil

•

Alhetas de orientação do fluxo de ar para
jusante, para melhor desenvolvimento de
pressão

Perfil fino de apenas 19 mm. Desempenho FID de
241m3/h, com duplo isolamento.

•

Design moderno

•

Obturadores de retorno de ar eléctricos

•

Classificação IPX4

•

Adequado para instalação em paredes,
tectos e pladur

•

Em conformidade com o documento F
aprovado dos regulamentos de edifícios
(Reino Unido)

Ventilação discreta para cozinha
A gama Silhouette da Vent-Axia foi concebida para
combinar com um estilo moderno. Com um perfil
de apenas 19 mm nos modelos para cozinhas,
o Silhouette encaixa na superfície da parede,
proporcionando, assim, uma instalação sem
obstruções.
Os elementos electrónicos estão instalados no
centro do ventilador, por baixo da grelha de perfil
ultra fino, e incluem um sensor de humidade que
detecta alterações na humidade interna e uma
opção do temporizador de potência ajustável
entre 5 e 30 minutos.

Dimensões (mm)

DOM
Silhouette 150X
Ventilador de 150 mm com uma única velocidade
para cozinhas, com luz indicadora e obturador de
retorno de ar eléctrico.
Ref. do produto
Preço £
454059
79,37

B

C

D

G

H

147

111

19

220

37

Peso 1,75 kg

Pladur

Silhouette 150XT
Ventilador de 150 mm com uma única velocidade
para cozinhas, com temporizador de corte
electrónico ajustável (5-30 minutos), luz indicadora
e obturador de retorno de ar eléctrico.
Ref. do produto
Preço £
454060
97,43
DOM
Silhouette 150XH
Ventilador de 150 mm com uma única velocidade
e com sensor de humidade automático regulável
entre 60-90% HR, luz indicadora e obturador de
retorno de ar eléctrico. Interruptor independente
para o modo de controlo prioritário através do
interruptor remoto/da luz.
Ref. do produto
Preço £
454061
157,93

Kit de parede
Ref.ª de stock
140902 (Branco)
140903 (Castanho)

A

C

D

Parede
G

Valor em £
21,56
21,56

H

Desempenho de extracção - FID

A

BØ

DOM

Desempenho
Ruído dB(A)

Modelo

m3/h

l/s

Watts

a3m

Silhouette 150X/XT/XH

241

67

20

43

30

A
223

G

Diâmetro do orifício de fixação: 152 mm (caso seja
utilizado o kit de parede)

Telefone: (+44) 1293 441 516
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Centrif® Duo
Ventiladores centrífugos para
cozinhas e lavandarias
Características e benefícios

Modelos

•

Centrif Duo P
DOM
(Cordão)
Ventilador de extracção com duas velocidades para
cozinhas controlado por cordão. Opção de duas
velocidades de aumento definidas durante a instalação.
Ref.ª de stock
Valor em £
165,61
256120

Tubo adaptador circular de 100 mm para
instalação rápida

•

Modelo com sensor de humidade para
funcionamento automático

•

Adequado tanto para cozinhas como para
lavandarias

•

Grelha amovível para uma limpeza fácil

•

Ajuste da velocidade durante a instalação

•

Em conformidade com o documento F
aprovado dos regulamentos de edifícios

•

Modelo com temporizador para espaços
interiores

•

Para instalação sobre a superfície

•

Inclui um filtro de gorduras lavável

Ventilação para cozinhas e
lavandarias
A gama Centrif Duo corresponde a um conjunto de
ventiladores centrífugos de 100 mm para o ambiente
doméstico. A gama foi concebida para fornecer níveis de
extracção que se encontram em conformidade com os
requisitos dos regulamentos de edifícios, com variantes
de detecção de humidade para uso das autoridades
locais.

Motor
O motor possui rolamentos de esferas de lubrificação
permanente o que permitirá que o ventilador seja
instalado em qualquer ângulo. O isolamento pertence
à classe E. Dispositivo de isolamento duplo. Tensão de
alimentação de 220-240 V/1/50 Hz.

Dimensões (mm)
( )
A

B

C

D

E

FØ

231

261

137

79

58

98

Peso 1,75 kg

Ø

Centrif Duo T
DOM
(temporizador)
Duas velocidades com temporizador regulável entre
5-30 minutos. Opção de duas velocidades de aumento
definidas durante a instalação.
Ref.ª de stock
Valor em £
224,12
256220
Centrif Duo DP
DOM
(Duas velocidades)
Duas velocidades e opção para desligar recorrendo ao
cordão ou ao interruptor remoto. Alterna entre desligado,
velocidade baixa e uma das 2 velocidades de aumento.
Valor em £
Ref.ª de stock
256320
183,87

Ø

Centrif Duo HTP
DOM
(Humidade)
Intermitente em 1 das 2 velocidades (seleccionável
durante a instalação em cozinhas ou lavandarias).
Controlado pelo sensor de humidade ou por cordão.
Possibilidade de seleccionar velocidades diferentes para
o sensor de humidade e para o cordão. Velocidade
de rotação contínua opcional disponível durante a
instalação.
Ref.ª de stock
Valor em £
256420
258,72

DOM

Kit para parede
Ref.ª de stock
254102 (Branco)
254100 (Castanho)

Valor em £
18,81
18,81
DOM

Conjunto de moldura decorativa
Ref.ª de stock
442551

Preço £
17,71

Instalação rápida
O Centrif Duo possui um tubo adaptador circular de
100 mm. O kit para embutir permite que o tubo
adaptador seja usado como uma saída lateral. O tubo
adaptador também inclui um obturador de retorno de
ar embutido controlado por mola. A gama Centrif Duo
pode ser instalada na parede utilizando um kit de fixação
telescópico de parede como acessório (necessita de um
orifício com 115 mm de diâmetro).

Controlo por sensor de humidade
O sensor de humidade pode ser seleccionado para a
velocidade de cozinha ou de lavandaria, independente
de qualquer outro controlo, para reduzir o ruído
incómodo. O modo de aumento é controlado pelo
cordão ou pelo interruptor independente.

Website: www.vent-axia.com

Desempenho
Modelo

Desempenho a 0 pa
Velocidade
Velocidade
Velocidade alta
média
baixa
3

m /h

l/s

3

m /h

l/s

3

m /h

l/s

Potência (W)

Ruído dB(A) a 3 m

LavanLavanCozinha
Rotação Cozinha
Rotação
daria
daria

Centrif Duo P/T

220

61

130

36

-

-

60

41

N/A

51,8

38

N/A

Centrif Duo DP/HTP

220

61

130

36

90

25

60

41

9

51,8

38

21,5
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Ventiladores Residenciais

Centrif® Duo Plus
Ventiladores centrífugos para
cozinhas e lavandarias
Características e benefícios

Modelos

•

Centrif Duo Plus P
DOM
(Cordão)
Ventilador de extracção com duas velocidades para
cozinhas controlado por cordão. Opção de duas
velocidades de aumento definidas durante a instalação.
Ref.ª de stock
Valor em £
Instalação sobre
a superfície
431613
165,61
Instalação embutida
403390

Em conformidade com o documento F
aprovado dos regulamentos de edifícios

•

Filtro opcional disponível

•

Fácil instalação

•

O ventilador pode ser instalado na parede ou
no tecto

•

Adequado tanto para cozinhas como para
lavandarias

•

A velocidade de aumento de rotação constante
está disponível nos modelos DP & HTP

Ventilação ultra rápida
O Centrif Duo Plus foi concebido para fornecer níveis de
extracção que se encontrem de acordo com os requisitos
do documento aprovado dos regulamentos de edifícios,
com variantes de detecção de humidade para uso das
autoridades locais.
O Centrif Duo Plus deve ser utilizado em cozinhas,
lavandarias e casas de banho grandes. Instalação sobre
a superfície, directamente com tubos padrão de 100 mm
de diâmetro, através da parede ou do tecto.

Instalação rápida
O Centrif Duo Plus possui um tubo adaptador circular
de 100 mm. O kit para embutir permite que o tubo
adaptador seja usado como uma saída lateral.
O tubo adaptador também inclui um obturador de retorno
de ar embutido controlado por mola. A gama Centrif
Duo Plus pode ser instalada na parede utilizando um
kit de fixação telescópico em paredes como acessório
(necessita de um orifício com 115 mm de diâmetro). Para
aplicação no tecto, a gama possui tubos que podem
ser instalados através de uma saída para o sótão, ou
uma chaminé no telhado. Os aparelhos proporcionam o
acesso simples às ligações eléctricas, compatível com a
instalação sobre a superfície ou para embutimento.

Controlo do sensor de humidade
melhorado
O sensor de humidade pode ser seleccionado para a
velocidade de cozinha ou de lavandaria, independente
de qualquer outro controlo, para reduzir o ruído
incómodo. O modo de aumento é controlado pelo
cordão ou pelo interruptor independente.
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DOM
Kit embutido
A inclusão da moldura, das molas e da curva de 90o
reduz a necessidade de acabamentos.
Ref.ª de stock
Valor em £
12,50
439256

Centrif Duo Plus T
DOM
(Temporizador)
Duas velocidades com temporizador regulável entre
2-30 minutos. Opção de duas velocidades de aumento
definidas durante a instalação.
Ref.ª de stock
Valor em £
Instalação sobre
431614
224,13
a superfície
Instalação embutida
403391

Kit de parede
Ref.ª de stock
254102 (branco)
254100 (castanho)

Valor em £
18,81
18,81

DOM

GEN

Preço £
17,71

Dimensões (mm)
A

B

C

D

E

FØ

231

261

140

79

58

98

Peso 1,75kg
A

C

F
B

Centrif Duo Plus HTP
DOM
(Humidade)
Intermitente em 1 de 2 velocidades (durante a instalação,
pode escolher entre cozinhas ou lavandarias). Controlado
pelo sensor de humidade ou por cordão. Possibilidade
de seleccionar velocidades diferentes para o sensor
de humidade e para o cordão. Velocidade de rotação
contínua opcional disponível durante a instalação.
Ref.ª de stock
Valor em £
Instalado sobre
a superfície
431616
258,72
Instalação embutida
403393

D

E

Desempenho a 0 pa
Velocidade alta

Modelo

Valor em £
6,25

Conjunto de moldura decorativa
Ref. do produto
442551

Centrif Duo Plus DP
DOM
(Duas velocidades)
Duas velocidades e opção para desligar recorrendo ao
cordão ou ao interruptor remoto. Alterna entre desligado,
velocidade baixa e uma das 2 velocidades de aumento.
Ref.ª de stock
Valor em £
Instalação sobre
a superfície
431615
183,89
Instalação embutida
403392

Desempenho

DOM

Filtro do Centrif Duo Plus
Ref.ª de stock
439927

Velocidade
média

m3/h

l/s

m3/h

l/s

Centrif Duo P/T

220

61

130

36

Centrif Duo DP/HTP

220

61

130

36

Velocidade
baixa
m3/h

Potência (W)

Ruído dB(A) a 3 m

LavanLavanRotação Cozinha
Rotação
daria
daria

l/s

Cozinha

-

-

60

41

N/A

51,8

38

N/A

90

25

60

41

9

51,8

38

21,5

Telefone: (+44) 1293 441 516

Ventiladores Residenciais

Eclipse
Ventiladores axiais para
casa de banho e cozinha
Características e benefícios

Dimensões (mm)

BAS
ECLIPSE 150XP
Ventilador de 150 mm com uma única velocidade para
cozinha, com cordão e obturador.
Ref.ª de stock
Valor em £
63,14
427313

•

Instalação em paredes ou tectos

•

Mecanismo do obturador de retorno de ar
integrado

•

Em conformidade com o documento F
aprovado dos regulamentos de edifícios

•

Opções de tamanho: 100 mm e 150 mm

•

Kits de fixação disponíveis

•

Ventilador com classificação IP44 -100 mm

•

Ventilador com classificação IPX4 -150 mm

BØ

Moldura ECLIPSE
Ref. do produto
436480 Cromado
436483 Prateado

Ventilação para casa de banho
A gama Eclipse de ventiladores axiais circulares foi
concebida para ser instalada em cozinhas e casas
de banho. O seu design simples permite uma fixação
discreta que se adapta à maior parte dos interiores.

Modelos
BAS
ECLIPSE 100X
Ventilador de 100 mm com uma única velocidade para
casa de banho e sanitários, com obturador de retorno
de ar.
Ref. do produto
Preço £
427310
46,99
BAS

ECLIPSE 100XP
Ventilador de 100 mm com uma única velocidade para
casa de banho/sanitários, com cordão e obturador de
retorno de ar.
Ref. do produto
Preço £
427281
49,91

SP

Tamanho
100 mm
150 mm

Preço £
5,98
5,01

Modelo

D

C

AØ

DOM
Kit para parede
Diâmetro do orifício de fixação de parede: 150 mm
165 mm.
Ref.ª de stock
Valor em £
140902 (Branco)
21,56
21,56
140903 (Castanho)

AØ

BØ

C

D

Eclipse 100

157

99

107

19

Eclipse 150

201

144

123

19

Diâmetro do orifício de fixação de parede: 100 mm
DOM
117 mm.
Ref.ª de stock
Valor em £
18,81
254102 (Branco)
254100 (Castanho)
18,81

Desempenho
Desempenho de extracção

dB(A)

Modelo

m3/h

l/s

Watts

a3m

Eclipse 100

90

25

14

38

Eclipse 150

260

72

16

45

Testado a 240V 50Hz

BAS
ECLIPSE 100XT
Ventilador de 100 mm com uma única velocidade para
casa de banho/sanitários, integrado com temporizador
de corte ajustável (5-30 minutos) e com obturador de
retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
427282
57,25
BAS
ECLIPSE 150X
Ventilador de 150 mm com uma única velocidade para
cozinha, com obturador de retorno de ar.
Ref.ª de stock
Valor em £
427283
60,20

Website: www.vent-axia.com
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Secadores de mãos: secagem
em 10 segundos

Higiene

* Eleito para a Lista de Tecnologias
Energéticas (Reino Unido)

NOVO Jet Dry3TM
Secador de mãos automático com jacto de alta
velocidade de três faces com placa absorvente única.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Placa absorvente de água em cerâmica
Tempo de secagem: 10 segundos
Motor: DC 400 - 750 W
Velocidade do ar: 65 - 100 m/s
Revestimento antibacteriano com certificação
NSF
Elemento aquecedor, ligar/desligar,
300 - 450 W, ajustável
Conjunto de super filtro: Filtro HEPA
antibacteriano + filtro de carbono
322 x 560 x 185 mm (L x A x D)
Peso: 12,8 kg
Classificação IP23

Jet Dry®

Tempest®

Secador de mãos automático com jacto de alta
velocidade de dupla face.

Secador de mãos automático para aplicações
exigentes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de secagem: 10 segundos
Motor DC Lo-Carbon, 750 W
Velocidade do ar: 95 m/s
Indicador azul de zona de secagem
Revestimento antibacteriano
Elemento aquecedor, 900 - 1300 W,
ajustável/ligar/desligar
Filtro de poeiras antibacteriano
300 x 685 x 220 mm (L x A x D)
Peso: 11 kg
Classificação IPX4

•
•
•
•
•
•
•
•

GEN

Ref.ª de stock
447425

Valor em £
788,13

GEN

Ref.ª de stock
403606

Valor em £
863,46

GEN

* Eleito para a Lista de Tecnologias
Energéticas (Reino Unido)

Tempest®

Secador de mãos automático para aplicações de
secagem rápida.

Secador de mãos automático para aplicações
exigentes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempo de secagem: 10 segundos.
Isolamento com ligação à terra, classe 1
Cobertura: Aço com 1,2 mm de espessura,
revestido a epóxi
Dimensões: 250 x 180 x 138,5 mm (L x A x D)
Peso: 3,8 kg
Elemento aquecedor, 500 Watts,
ajustável/ligar/desligar
Indicador azul de zona de secagem
Operação automática por infravermelhos
Potência a 1K - 1,2 kW a 230 V
Fluxo de ar 113m3/h
Desactivação automática em 60 segundos
Classificação IPX1
Motor de velocidade ajustável
Arranque suave
Com aprovação GS
GEN

Ref.ª de stock
444956
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Valor em £
594,16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelos
Ref.ª de stock
Inoxidável acetinado 439464
Inoxidável polido
439463

Valor em £
749,52
749,52

Modelos
Ref.ª de stock
Conjunto de filtros
444959
Substituição de filtros 444960
Conjuntos de 2

Valor em £
50,37
19,19

SP

* Eleito para a Lista de Tecnologias
Energéticas (Reino Unido)

Lo-Carbon eTempest

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tempo de secagem: 10 segundos
Indicador azul de zona de secagem
Cobertura: aço. Acabamento: revestimento em
esmalte de porcelana
Isolamento com ligação à terra, classe 1
201 x 277 x 175 mm (L x A x D)
Peso: 6,6 kg (embalado)
Fluxo de ar 116 m3/h
Elemento aquecedor, 450 - 900 W,
ajustável/ligar/desligar
Operação automática por infravermelhos
Desactivação automática em 60 segundos
Classificação IP23
Motor de velocidade ajustável
Arranque suave
Com aprovação GS

Tempo de secagem: 10 segundos
Indicador azul de zona de secagem
Cobertura: aço. Acabamento: revestimento em
esmalte de porcelana
Isolamento com ligação à terra, classe 1
201 x 277 x 175 mm (L x A x D)
Peso: 6,6 kg (embalado)
Fluxo de ar: 116 m3/h
Elemento aquecedor, 450 - 900 W,
ajustável/ligar/desligar
Operação automática por infravermelhos
Desactivação automática em 60 segundos
Classificação IP23
Motor de velocidade ajustável
Arranque suave
Com aprovação GS
GEN

Ref.ª de stock
437231

Valor em £
727,42

Telefone: (+44) 1293 441 516

Higiene

Secadores de mãos

Ultradry® SX

Powerdry® SX

Dryline +

Secador automático de mãos e rosto, accionado
sem toque e resistente a actos de vandalismo, para
escritórios, lojas, restaurantes, pubs, bares e hospitais.
Funcionalidade de secagem rápida.

Secador de mãos e rosto operado por botão para
aplicações exigentes em sanitários públicos, fábricas,
estações ferroviárias, escolas, etc. Funcionalidade de
secagem rápida.

Secador de mãos automático compacto accionado
sem toque. Adequado para instalações sanitárias
em escritórios, cozinhas e clínicas de pequenas
dimensões.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura: Alumínio LM24 fundido sob pressão
Acabamento: revestimento em pó de
epóxi/poliéster
Motor: 5500 rpm, motor sem escovas
Isolamento com ligação à terra, classe 1
264 x 275 x 177 mm (A x L x D)
Peso: 6,0 kg (6,6 kg embalado)
Nível sonoro: 79 dB(A) a 1 m
Potência: 2,4 kW a 230 V
Com aprovação BEAB
Classificação IP24
GEN

Ref.ª de stock
20101800SX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura: Alumínio LM24 fundido sob
pressão. Acabamento: revestimento em pó de
epóxi/poliéster
Motor: 5500 rpm, motor sem escovas
Isolamento: ligação à terra, classe I
264 x 275 x 177 mm (A x L x D)
Peso: 6,0 kg (6,6 kg embalado)
Nível sonoro: 79 dB(A) a 1 m
Potência: 2,4 kW a 230 V
Com aprovação BEAB
Tensão de alimentação: 220 - 240 V / 1 /
50 - 60 Hz
Classificação IP24

Valor em £
551,15

GEN

Ref.ª de stock
20101600SX

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura: ABS. Motor: 2450 rpm
indução, pólos sombreados
Dispositivo com duplo isolamento
Com aprovação BEAB
280 x 275 x 143 mm (A x L x D)
Peso: 2,97 kg (3,3 kg embalado)
Nível sonoro: 46 dB(A) a 3m
Potência: 1,7 kW a 230 V
Tensão de alimentação: 220 - 240 V / 1 /
50 Hz
Classificação IP21
GEN

Ref.ª de stock
453915

Valor em £
177,83

Valor em £
478,99

Ultradry® SX em aço inoxidável

Prepdry - Aço inoxidável

Professional E®

Secador de mãos automático, accionado sem toque,
especialmente concebido para secagem de mãos
de alto desempenho em áreas de preparação de
alimentos e aplicações hospitalares, adequado
para instalações em que o design é importante.
Funcionalidade de secagem rápida.

Concebido para áreas de preparação de alimentos e
aplicações hospitalares em que é necessário cumprir
os mais elevados níveis de higiene. Secador de mãos
automático sem toque.

Secador de mãos automático, accionado sem toque,
para instalações sanitárias de escritórios, cozinhas e
clínicas de pequenas dimensões.

•
•
•
•
•
•
•

Cobertura: Aço inoxidável acetinado polido
264 x 275 x 177 mm (A x L x D)
Peso: 6,0 kg (6,6 kg embalado)
Nível sonoro: 79 dB(A) a 1 m
Potência: 2,4 kW a 230 V
Com aprovação BEAB
Classificação IP24
GEN

Ref.ª de stock
20101840SX

Valor em £
642,68

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura: Aço inoxidável acetinado polido
Motor: Rotor externo, motor sem escovas a
2700 rpm
Isolamento com ligação à terra, classe 1
280 x 270 x 148mm (A x L x D)
Peso: 4,0 kg (4,5 kg embalado)
Nível sonoro: 65 dB(A) a 1 m
Potência: 2,0 kW a 240V
Tensão de alimentação: 220 - 240 V / 1 /
50 Hz
Com aprovação BEAB
Classificação IP24
GEN

Ref.ª de stock
20101440

Website: www.vent-axia.com

Valor em £
398,36

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura e base: liga retardadora de
incêndios em ABS/policarbonato de elevado
brilho
Motor: rotor externo a 2700 rpm, motor sem
escovas
Dispositivo com duplo isolamento
262 x 261 x 141 mm (A x L x D)
Peso: 3,09 kg (3,52 kg embalado)
Nível sonoro: 65 dB(A) a 1 m
Potência: 2,0 kW a 240V
Com aprovação BEAB
Tensão de alimentação: 220 - 240 V / 1 /
50 Hz
Classificação IP24
GEN

Ref.ª de stock
20101402

Valor em £
260,98
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Higiene

Secadores de mãos

Turbodry® White Auto

Turbodry® White Manual

Secador de mãos e rosto automático para aplicações exigentes em que é
necessário um design robusto e seguro.

Secador de mãos e rosto com botão para aplicações exigentes em que é
necessário um design robusto e seguro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura: aço. Acabamento: revestimento em esmalte de porcelana
Isolamento com ligação à terra, classe 1
248 x 284 x 202 mm (A x L x D)
Peso: 7,5 kg
Nível sonoro: 70 dB(A) a 1 m
Potência: 2,4 kW a 230 V
Com aprovação GS
Indicador azul de zona de secagem
Classificação IP23

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura: aço. Acabamento: revestimento em esmalte de porcelana
Isolamento com ligação à terra, classe 1
248 x 284 x 202 mm (A x L x D)
Peso: 7,5 kg
Nível sonoro: 70 dB(A) a 1 m
Potência: 2,4 kW a 230 V
Com aprovação GS
Indicador azul de zona de secagem
Classificação IP23
GEN

GEN

Ref.ª de stock
435427

Valor em £
585,28

Ref.ª de stock
435424

Turbodry® Chrome Auto

Gama de secagem fácil

Secador de mãos e rosto automático para aplicações exigentes em que é
necessário um design robusto e seguro.

Um secador automático económico com cobertura em ABS ou metal
concebido para ser utilizado em aplicações em que o bom desempenho e o
preço são fundamentais.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura: Aço. Crómio
Isolamento com ligação à terra, classe 1
248 x 284 x 202 mm (A x L x D)
Peso: 7,5 kg
Nível sonoro: 70 dB(A) a 1 m
Potência: 2,4 kW a 230 V
Com aprovação GS
Indicador azul de zona de secagem
Classificação IP23

•
•
•
•

GEN

Ref.ª de stock
435430

Valor em £
671,10

•
•
•
•
•

2500 - 4200 a rpm; motor de indução
Isolamento com ligação à terra, classe 1
225 x 275 x 160 mm (A x L x D)
Peso: Modelos em ABS - 3,3 kg (3,65 kg embalado),
Modelos em metal - 4,7 kg (5,5 kg embalado)
Níveis sonoros: 54 dB(A) a 1 m
Potência: 1,0 kW, 1,5 kW ou 2 kW a 240 V
Tensão de alimentação: 220 - 240 V / 1 / 50 Hz
Com aprovação GS
Classificação IP22

Modelos
1,0 kW ABS
1,5 kW ABS
1,5 kW + Metal
2,0 kW + Metal
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Valor em £
505,35

RPM
2500
2500
2500
4200

Ref.ª de stock
427935
436297
431515
427936

Valor em £
97,52
112,07
GEN
299,47
BAS
316,72
GEN
BAS

Telefone: (+44) 1293 441 516

Website: www.vent-axia.com
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By Appointment to H.M. The Queen
Suppliers of Unit Ventilation Equipment
Vent-Axia, Crawley, West Sussex

VENT-AXIA CONTACT NUMBERS
Free technical, installation and sales advice is available
Export Sales Tel:

(+44) 1293 441 516

Export Sales Fax:

(+44) 1293 552 552

Web:

www.vent-axia.com

Email:

export@vent-axia.com

Supply & Service
All sales made by Vent-Axia Limited are made only upon
the terms of the Company’s Conditions of Sale, a copy of
which may be obtained on request. As part of the policy of
continuous product improvement Vent-Axia reserves the right
to alter specifications without notice.

