
A VARIO berendezések számos előnnyel szolgálnak: 

■ többszörös csatlakozási lehetőség egy közös
emelőcsöhöz

■ gyorskapcsoló rendszer

■ szép kivitelezésű ClassicLine-Design

■ karbantartást nem igénylő lezáró szerkezet

■ szállítható különböző légteljesítményü változatban 

A VARIO berendezések valamennyi
követelménynek megfelelnek: 

■ a DIN 18017-es normának

■ a (CE) kisfeszültségnek az Európai Közösség
irányelveinek megfelelően (73/23/EWG)

■ a (CE) elektromágneses összeférhetőségnek az
Európai Közösség irányelveinek megfelelően
(89/336/EWG)

A VARIO készülékek – kiválóan alkalmasak
a fürdőszoba, WC és konyha rendszeres
szellőztetésére.

Egyszerű a felszerelésük és – különböző helyzetben lehetséges
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VARIO – A lakás szellőztetése speciális
szellőztetési rendszerrel

VARIO
ClassicLine

VARIO
ClassicLine

... made in Germany

Falon kívüli szellőzőkészülék



A Vario A és AK – csúcstechnológiájú berendezések – úgy lettek megtervezve, mint a kipróbált falon belüli generáció. Az innovatív kifúvó szerkezet megakadályozza az optimált teljesítmény csökkenését.

• meredek térfogati áram-nyomás-jelleggörbe (lásd a műszaki adatokat) 
beőntőtt acéltárcsás nagyteljesítményű radiális átömlésű kerék által

• védelmi osztály II (nincs szükség „PE“ vedővezetékre)

• 230 V ~50Hz, zavarmentesített

• IP-X5 biztonsági módszer (1-es területen való felszereléshez a DIN VDE
0100-as norma 701-es részének megfelelően alkalmas tusolókhoz)

• szerszám nélküli szűrőcsere, G2-es szűrőosztály

VARIO V szellőztető betétek egy 
teljesítményfokozattal

megr. sz. típus kivitelezés

4110 V-60 szabvány
4111 V-60-N utánfutó vezérléssel
4112 V-60-I hőfoktartomány vezérléssel

4120 V-100 szabvány
4121 V-100-N utánfutó vezérléssel
4122 V-100-I hőfoktartomány vezérléssel

VARIO V szellőztető betétek kettő 
teljesítményfokozattal

megr. sz. típus kivitelezés

4130 V-40/60 szabvány
4131 V-40/60-NZ utánfutó vezérléssel
4132 V-40/60-K komfortvezérléssel 
4133 V-40/60-KF komfortvezérléssel + távvezérlő bemenettel
4134 V-40/60-KZ komfortvezérléssel + központi vezérlőbemenettel
4135 V-40/60-F nedvesség-vezérlővel
4136 V-40/60-FF nedvesség-vezérlővel + távvezérlő bemenettel

4140 V-40/100 szabvány
4141 V-40/100-NZ utánfutó vezérléssel
4142 V-40/100-K komfortvezérléssel  
4143 V-40/100-KF komfortvezérléssel + távvezérlő bemenettel
4144 V-40/100-KZ komfortvezérléssel + központi vezérlőbemenettel
4145 V-40/100-F nedvesség-vezérlővel
4146 V-40/100-FF nedvesség-vezérlővel + távvezérlő bemenettel

További információkat, pl. az emelőcső függőleges
csőterv és jelleggörbék által történő méretezéséről, 
stb. a megfelelő adatlapokon vagy az alábbi internetes
honlapon találhat. www.meltem.com

„A“ típus [megr. sz. 4050]
A fürdőszobában és WC -ben 
való felszereléshez

• kétrészes műanyag burkolat

• a fedőtok szine: tiszta fehér RAL 9010

• tűzellenálló kategória K90-18017

• fém-csatlakozótámasz DN 75

• a kifúvás iránya tetszés szerinti (felül balról 
illetve jobbról/ alul balról illetve jobbról)

• általános építésfelügyeleti engedélyezés 
Z-51.1-72/73

„AK“ típus [megr. sz. 4051]
A fürdőszobában, WC -ben és
konyhában való felszereléshez

• valamennyi jellemző azonos az „A“ tipussal 

• karbantartást nem igénylő 
nemesacél lezáró szerkezet

• teljes szellőztetőbetét szűrőtartóval, szűrővel és beszívófedéllel

• szín: tiszta fehér RAL 9010

• energiatakarékos, alacsony zajszintű és karbantartást nem igénylő 
precíziós külső forgómotor túlterhelés elleni védelemmel

VPE 1 / VARIO falon kívüli szerkezet burkolata

VPE 2 / VARIO V szellőztető betét
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LÜFTUNGSGERÄTE GmbH & Co.KG • Pfarrgasse 1 • D-82239 Alling
Tel. +49 (0)8141 3690-0 • Tel. +49 (0)8141 3690-60 • info@meltem.com   

Szívesen adunk Önnek tanácsot telefonon, faxon vagy e-mailen keresztül – Az Ön területi képviselője

www.meltem.com

Készülék légteljesítmény sztatikai hangteljesítményszintl hangnyomásszint* névleges áram teljesítményfelvétel hálózati csatlakozóvezeték
nyomáskülönbözet 

(Burkolat/ m3/óra (Pa) Lw / dB(A) Lp / dB(A) A W NYM-O
szellőztető betét)
A(K) / V-60 63,8 220 44 40 0,14 21 2 x 1,5**
A(K) / V-100 98 72 52 48 0,17 36 2 x 1,5**
A(K) / V-40/60 42 / 63,8 220 39 / 44 35 / 40 0,12 / 0,14 15 / 21 3 x 1,5
A(K) / V-40/100 42 / 98 72 39 / 52 35 / 48 0,12 / 0,17 15 / 36 3 x 1,5

Műszaki Adatok

* a DIN 18017-as norma 3.rész 6.2.4.sz.(3-as lábjegyzet) az AL= 10 m2-re vonatkozóan          ** a szabályozó készülék használatánál pl. V-60-N hálózati csatlakozóvezeték NYM-O 3x15


