
 A B C øD E F G H øL 

ME 100/4“ 159 159 116,5 98 61,5 40,5 132 132 3,5 

AXIÁLNÍ ODSÁVACÍ VENTILÁTORY 

PUNTO EVO GOLD (ME) 
NÍZKOHLUČNÉ, S PŘÍMÝM VÝFUKEM NEBO S VÝFUKEM DO KRÁTKÉHO POTRUBÍ 

• Speciální axiální ventilátory              
s vysokým vzduchovým výko-
nem, nízkou hlučností a vysokým 
krytím.  

• Vhodné pro menší a středně velké 
místnosti s přímým výfukem nebo 
výfukem do krátkého potrubí.  

• Ventilátory s připojením na potrubí 
ø100mm, dostupné ve verzi stan-
dard a s časovým spínačem (T).  

• Ventilátor je vyrobený z anti-UV 
ABS umělé hmoty. 

• Ventilátor dostupný ve 4 barevných 
provedeních (speciální vícevrstevný 
nátěr nanášený pomocí nanotech-
nologie). 

• Dvouotáčkový motor s kuličkovými 
ložisky. 

• Montáž na stěnu nebo do stropu           
v jakékoliv pozici. 

• Vrtule se speciálně (diagonálně) 
zahnutými lopatkami a zabudovaný 
usměrňovač průtoku vzduchu pro 
zabezpečení vysokého výkonu při 
nízkých otáčkách tzn. nízké spotře-
bě energie a nízké hlučnosti. 

• Zabudovaná křídlová zpětná klapka.   

• Všechny modely mají krytí IP45 
(ochrana proti tryskající vodě). 

• Zařízení nemusí být uzemněné, má 
dvojitou izolaci. 
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ME 100/4“ LL 11306 11307 11308 11309 230 5 / 9 65 / 95 24,5 / 46 20,8 / 26,9 0,6 45 50 

ME 100/4“ LL T 11316 11317 11318 11319 230 5 / 9 65 / 95 24,5 / 46 20,8 / 26,9 0,6 45 50 

Montáž do stěny 

Technické parametry 

1/1 

www.vortice.cz 

Příklady montáže 

Montáž do stropu 

Tlakově - výkonové křivky 

 
Podléhá normě 2002/96/EC-WEEE. 
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