
 Potrubní ventilátor pro smíšené proudění v plastovém plášti s 

kapacitou výměny vzduchu až 2.350 m3/h. 

 Plastový plášť vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS (Chelys 100-200) 

nebo ohnivzdorného polypropylenu (Chelys 250-315). 

 Motor s oběžným kolem a svorkovnicí upevněný k plášti pomocí 

speciálních svorek se západkami, konstrukce umožňuje snadnou 

demontáž bez použití nástrojů. 

 Jednofázový motor, 2 rychlosti, s kuličkovými ložisky. 

 Maximální provozní teplota: 40 °C.  

 

Tyto výrobky jsou řadové ventilátory se smíšeným prouděním pro přívod 

čerstvého a odsávání vydýchaného vzduchu, v zimním období vyhřívané. 

 

 

Ventilátory jsou určeny k připojení k jednofázovému síťovému přívodu 

střídavého proudu o napětí 220 až 240 V a frekvenci 50 až 60 Hz bez 

odpojování sítě. 

Stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným součástem a vnikání vody je 

IPX4. 

Provoz ventilátoru je povolen při teplotách okolního prostředí v rozsahu +1° až 

40°C. 

Tento výrobek uchovávejte v obalu výrobce v dobře větrané místnosti při 

teplotách v rozsahu od +5 °C až +40 °C a při relativní vlhkosti nepřesahující 80 

% (při 25 °C). 

 

Označení ve schématech: 

L1 – svorkovnice pro nízkou rychlost otáčení 

L2 – svorkovnice pro vysokou rychlost otáčení 

QF – jistič 

S2 – vnější měnič rychlosti otáčení 

 

Ventilátory lze používat ve vodorovné i svislé poloze, a to 

jednotlivě nebo i v sestavě při paralelním i sériovém zapojení. 

Drobné díly, které jsou součástí připojovacího balíčku, se dodávají zvlášť. 

Ze strany přívodní trubky je nutné instalovat: 

V případě vodorovné instalace ventilátoru musí být vzduchové potrubí o délce 

nejméně 1 m, v případě svislé instalace ventilátoru instalovat ze strany 

přívodního potrubí kryt 

(stříšku). 

 

Servis a údržba ventilátoru se skládá z periodického čištění, kdy se z povrchu 

vypnutého ventilátoru odstraňuje prach a nečistoty. Lopatky turbíny je třeba 

důkladně čistit každých 6 měsíců. K tomu účelu je třeba odstranit svorky, tělo a 

ventilátor rozebrat, roztokem mírného saponátu ve vodě vyčistit lopatky turbíny. 

Je nutné zabránit tomu, aby elektromotor přišel do styku s vodou. 

 

Příslušenství 

REG 1,5 A:- Regulátor rychlosti:  

 

Diagonální potrubní ventilátor 

CHELYS 100 

Maximální množství vzduchu    190/145 m3/h při 0 Pa 

Elektrické napětí  / proud   230V / 0,2/0,12A 

Hladina hluku     35/28dB(A) 

Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí   33/21W /  IPX4 / 2 

Filtry / Funkce    - / - 

Připojení / Izolace     Ø100mm / -mm 

Účinnost rekuperace    -% 

Váha      1.4kg 

Maximalní teplota vzduchu / oblast  40°C / 40°C 

Topení / Chlazení     -kW / -kW 

www.ventilace.cz 



 Potrubní ventilátor pro smíšené proudění v plastovém plášti s 

kapacitou výměny vzduchu až 2.350 m3/h. 

 Plastový plášť vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS (Chelys 100-200) 

nebo ohnivzdorného polypropylenu (Chelys 250-315). 

 Motor s oběžným kolem a svorkovnicí upevněný k plášti pomocí 

speciálních svorek se západkami, konstrukce umožňuje snadnou 

demontáž bez použití nástrojů. 

 Jednofázový motor, 2 rychlosti, s kuličkovými ložisky. 

 Maximální provozní teplota: 40 °C.  

 

Tyto výrobky jsou řadové ventilátory se smíšeným prouděním pro přívod 

čerstvého a odsávání vydýchaného vzduchu, v zimním období vyhřívané. 

 

 

Ventilátory jsou určeny k připojení k jednofázovému síťovému přívodu 

střídavého proudu o napětí 220 až 240 V a frekvenci 50 až 60 Hz bez 

odpojování sítě. 

Stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným součástem a vnikání vody je 

IPX4. 

Provoz ventilátoru je povolen při teplotách okolního prostředí v rozsahu +1° až 

40°C. 

Tento výrobek uchovávejte v obalu výrobce v dobře větrané místnosti při 

teplotách v rozsahu od +5 °C až +40 °C a při relativní vlhkosti nepřesahující 80 

% (při 25 °C). 

 

Označení ve schématech: 

L1 – svorkovnice pro nízkou rychlost otáčení 

L2 – svorkovnice pro vysokou rychlost otáčení 

QF – jistič 

S2 – vnější měnič rychlosti otáčení 

 

Ventilátory lze používat ve vodorovné i svislé poloze, a to 

jednotlivě nebo i v sestavě při paralelním i sériovém zapojení. 

Drobné díly, které jsou součástí připojovacího balíčku, se dodávají zvlášť. 

Ze strany přívodní trubky je nutné instalovat: 

V případě vodorovné instalace ventilátoru musí být vzduchové potrubí o délce 

nejméně 1 m, v případě svislé instalace ventilátoru instalovat ze strany 

přívodního potrubí kryt 

(stříšku). 

 

Servis a údržba ventilátoru se skládá z periodického čištění, kdy se z povrchu 

vypnutého ventilátoru odstraňuje prach a nečistoty. Lopatky turbíny je třeba 

důkladně čistit každých 6 měsíců. K tomu účelu je třeba odstranit svorky, tělo a 

ventilátor rozebrat, roztokem mírného saponátu ve vodě vyčistit lopatky turbíny. 

Je nutné zabránit tomu, aby elektromotor přišel do styku s vodou. 

 

Příslušenství 

  

Diagonální potrubní ventilátor 

CHELYS 125 

Maximální množství vzduchu    280/220 m3/h při 0 Pa 

Elektrické napětí  / proud   230V / 0,16/0,1A 

Hladina hluku     36/29dB(A) 

Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí   37/23W /  IPX4 / 2 

Filtry / Funkce    - / - 

Připojení / Izolace     Ø125mm / -mm 

Účinnost rekuperace    -% 

Váha      1.4kg 

Maximalní teplota vzduchu / oblast  40°C / 40°C 

Topení / Chlazení     -kW / -kW 

www.ventilace.cz 



 Potrubní ventilátor pro smíšené proudění v plastovém plášti s 

kapacitou výměny vzduchu až 2.350 m3/h. 

 Plastový plášť vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS (Chelys 100-200) 

nebo ohnivzdorného polypropylenu (Chelys 250-315). 

 Motor s oběžným kolem a svorkovnicí upevněný k plášti pomocí 

speciálních svorek se západkami, konstrukce umožňuje snadnou 

demontáž bez použití nástrojů. 

 Jednofázový motor, 2 rychlosti, s kuličkovými ložisky. 

 Maximální provozní teplota: 40 °C.  

 

Tyto výrobky jsou řadové ventilátory se smíšeným prouděním pro přívod 

čerstvého a odsávání vydýchaného vzduchu, v zimním období vyhřívané. 

 

 

Ventilátory jsou určeny k připojení k jednofázovému síťovému přívodu 

střídavého proudu o napětí 220 až 240 V a frekvenci 50 až 60 Hz bez 

odpojování sítě. 

Stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným součástem a vnikání vody je 

IPX4. 

Provoz ventilátoru je povolen při teplotách okolního prostředí v rozsahu +1° až 

40°C. 

Tento výrobek uchovávejte v obalu výrobce v dobře větrané místnosti při 

teplotách v rozsahu od +5 °C až +40 °C a při relativní vlhkosti nepřesahující 80 

% (při 25 °C). 

 

Označení ve schématech: 

L1 – svorkovnice pro nízkou rychlost otáčení 

L2 – svorkovnice pro vysokou rychlost otáčení 

QF – jistič 

S2 – vnější měnič rychlosti otáčení 

 

Ventilátory lze používat ve vodorovné i svislé poloze, a to 

jednotlivě nebo i v sestavě při paralelním i sériovém zapojení. 

Drobné díly, které jsou součástí připojovacího balíčku, se dodávají zvlášť. 

Ze strany přívodní trubky je nutné instalovat: 

V případě vodorovné instalace ventilátoru musí být vzduchové potrubí o délce 

nejméně 1 m, v případě svislé instalace ventilátoru instalovat ze strany 

přívodního potrubí kryt 

(stříšku). 

 

Servis a údržba ventilátoru se skládá z periodického čištění, kdy se z povrchu 

vypnutého ventilátoru odstraňuje prach a nečistoty. Lopatky turbíny je třeba 

důkladně čistit každých 6 měsíců. K tomu účelu je třeba odstranit svorky, tělo a 

ventilátor rozebrat, roztokem mírného saponátu ve vodě vyčistit lopatky turbíny. 

Je nutné zabránit tomu, aby elektromotor přišel do styku s vodou. 

 

Příslušenství 

  

Diagonální potrubní ventilátor 

CHELYS 125S 

Maximální množství vzduchu    350/285 m3/h při 0 Pa 

Elektrické napětí  / proud   230V / 0,26/0,19A 

Hladina hluku     42/31dB(A) 

Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí   54/28W /  IPX4 / 2 

Filtry / Funkce    - / - 

Připojení / Izolace     Ø125mm / -mm 

Účinnost rekuperace    -% 

Váha      3kg 

Maximalní teplota vzduchu / oblast  40°C / 40°C 

Topení / Chlazení     -kW / -kW 

www.ventilace.cz 



 Potrubní ventilátor pro smíšené proudění v plastovém plášti s 

kapacitou výměny vzduchu až 2.350 m3/h. 

 Plastový plášť vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS (Chelys 100-200) 

nebo ohnivzdorného polypropylenu (Chelys 250-315). 

 Motor s oběžným kolem a svorkovnicí upevněný k plášti pomocí 

speciálních svorek se západkami, konstrukce umožňuje snadnou 

demontáž bez použití nástrojů. 

 Jednofázový motor, 2 rychlosti, s kuličkovými ložisky. 

 Maximální provozní teplota: 40 °C.  

 

Tyto výrobky jsou řadové ventilátory se smíšeným prouděním pro přívod 

čerstvého a odsávání vydýchaného vzduchu, v zimním období vyhřívané. 

 

 

Ventilátory jsou určeny k připojení k jednofázovému síťovému přívodu 

střídavého proudu o napětí 220 až 240 V a frekvenci 50 až 60 Hz bez 

odpojování sítě. 

Stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným součástem a vnikání vody je 

IPX4. 

Provoz ventilátoru je povolen při teplotách okolního prostředí v rozsahu +1° až 

40°C. 

Tento výrobek uchovávejte v obalu výrobce v dobře větrané místnosti při 

teplotách v rozsahu od +5 °C až +40 °C a při relativní vlhkosti nepřesahující 80 

% (při 25 °C). 

 

Označení ve schématech: 

L1 – svorkovnice pro nízkou rychlost otáčení 

L2 – svorkovnice pro vysokou rychlost otáčení 

QF – jistič 

S2 – vnější měnič rychlosti otáčení 

 

Ventilátory lze používat ve vodorovné i svislé poloze, a to 

jednotlivě nebo i v sestavě při paralelním i sériovém zapojení. 

Drobné díly, které jsou součástí připojovacího balíčku, se dodávají zvlášť. 

Ze strany přívodní trubky je nutné instalovat: 

V případě vodorovné instalace ventilátoru musí být vzduchové potrubí o délce 

nejméně 1 m, v případě svislé instalace ventilátoru instalovat ze strany 

přívodního potrubí kryt 

(stříšku). 

 

Servis a údržba ventilátoru se skládá z periodického čištění, kdy se z povrchu 

vypnutého ventilátoru odstraňuje prach a nečistoty. Lopatky turbíny je třeba 

důkladně čistit každých 6 měsíců. K tomu účelu je třeba odstranit svorky, tělo a 

ventilátor rozebrat, roztokem mírného saponátu ve vodě vyčistit lopatky turbíny. 

Je nutné zabránit tomu, aby elektromotor přišel do styku s vodou. 

 

Příslušenství 

REG 1,5 A:- Regulátor rychlosti:  

 

Diagonální potrubní ventilátor 

CHELYS 150 

Maximální množství vzduchu    550/470 m3/h při 0 Pa 

Elektrické napětí  / proud   230V / 0,27/0,17A 

Hladina hluku     44/33dB(A) 

Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí   60/30W /  IPX4 / 2 

Filtry / Funkce    - / - 

Připojení / Izolace     Ø150mm / -mm 

Účinnost rekuperace    -% 

Váha      3kg 

Maximalní teplota vzduchu / oblast  40°C / 40°C 

Topení / Chlazení     -kW / -kW 

www.ventilace.cz 



 Potrubní ventilátor pro smíšené proudění v plastovém plášti s 

kapacitou výměny vzduchu až 2.350 m3/h. 

 Plastový plášť vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS (Chelys 100-200) 

nebo ohnivzdorného polypropylenu (Chelys 250-315). 

 Motor s oběžným kolem a svorkovnicí upevněný k plášti pomocí 

speciálních svorek se západkami, konstrukce umožňuje snadnou 

demontáž bez použití nástrojů. 

 Jednofázový motor, 2 rychlosti, s kuličkovými ložisky. 

 Maximální provozní teplota: 40 °C.  

 

Tyto výrobky jsou řadové ventilátory se smíšeným prouděním pro přívod 

čerstvého a odsávání vydýchaného vzduchu, v zimním období vyhřívané. 

 

 

Ventilátory jsou určeny k připojení k jednofázovému síťovému přívodu 

střídavého proudu o napětí 220 až 240 V a frekvenci 50 až 60 Hz bez 

odpojování sítě. 

Stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným součástem a vnikání vody je 

IPX4. 

Provoz ventilátoru je povolen při teplotách okolního prostředí v rozsahu +1° až 

40°C. 

Tento výrobek uchovávejte v obalu výrobce v dobře větrané místnosti při 

teplotách v rozsahu od +5 °C až +40 °C a při relativní vlhkosti nepřesahující 80 

% (při 25 °C). 

 

Označení ve schématech: 

L1 – svorkovnice pro nízkou rychlost otáčení 

L2 – svorkovnice pro vysokou rychlost otáčení 

QF – jistič 

S2 – vnější měnič rychlosti otáčení 

 

Ventilátory lze používat ve vodorovné i svislé poloze, a to 

jednotlivě nebo i v sestavě při paralelním i sériovém zapojení. 

Drobné díly, které jsou součástí připojovacího balíčku, se dodávají zvlášť. 

Ze strany přívodní trubky je nutné instalovat: 

V případě vodorovné instalace ventilátoru musí být vzduchové potrubí o délce 

nejméně 1 m, v případě svislé instalace ventilátoru instalovat ze strany 

přívodního potrubí kryt 

(stříšku). 

 

Servis a údržba ventilátoru se skládá z periodického čištění, kdy se z povrchu 

vypnutého ventilátoru odstraňuje prach a nečistoty. Lopatky turbíny je třeba 

důkladně čistit každých 6 měsíců. K tomu účelu je třeba odstranit svorky, tělo a 

ventilátor rozebrat, roztokem mírného saponátu ve vodě vyčistit lopatky turbíny. 

Je nutné zabránit tomu, aby elektromotor přišel do styku s vodou. 

 

Příslušenství 

REG 1,5 A:- Regulátor rychlosti:  

 

Diagonální potrubní ventilátor 

CHELYS 160 

Maximální množství vzduchu    550/470 m3/h při 0 Pa 

Elektrické napětí  / proud   230V / 0,27/0,17A 

Hladina hluku     44/33dB(A) 

Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí   60/30W /  IPX4 / 2 

Filtry / Funkce    - / - 

Připojení / Izolace     Ø160mm / -mm 

Účinnost rekuperace    -% 

Váha      3kg 

Maximalní teplota vzduchu / oblast  40°C / 40°C 

Topení / Chlazení     -kW / -kW 

www.ventilace.cz 



 Potrubní ventilátor pro smíšené proudění v plastovém plášti s 

kapacitou výměny vzduchu až 2.350 m3/h. 

 Plastový plášť vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS (Chelys 100-200) 

nebo ohnivzdorného polypropylenu (Chelys 250-315). 

 Motor s oběžným kolem a svorkovnicí upevněný k plášti pomocí 

speciálních svorek se západkami, konstrukce umožňuje snadnou 

demontáž bez použití nástrojů. 

 Jednofázový motor, 2 rychlosti, s kuličkovými ložisky. 

 Maximální provozní teplota: 40 °C.  

 

Tyto výrobky jsou řadové ventilátory se smíšeným prouděním pro přívod 

čerstvého a odsávání vydýchaného vzduchu, v zimním období vyhřívané. 

 

 

Ventilátory jsou určeny k připojení k jednofázovému síťovému přívodu 

střídavého proudu o napětí 220 až 240 V a frekvenci 50 až 60 Hz bez 

odpojování sítě. 

Stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným součástem a vnikání vody je 

IPX4. 

Provoz ventilátoru je povolen při teplotách okolního prostředí v rozsahu +1° až 

40°C. 

Tento výrobek uchovávejte v obalu výrobce v dobře větrané místnosti při 

teplotách v rozsahu od +5 °C až +40 °C a při relativní vlhkosti nepřesahující 80 

% (při 25 °C). 

 

Označení ve schématech: 

L1 – svorkovnice pro nízkou rychlost otáčení 

L2 – svorkovnice pro vysokou rychlost otáčení 

QF – jistič 

S2 – vnější měnič rychlosti otáčení 

 

Ventilátory lze používat ve vodorovné i svislé poloze, a to 

jednotlivě nebo i v sestavě při paralelním i sériovém zapojení. 

Drobné díly, které jsou součástí připojovacího balíčku, se dodávají zvlášť. 

Ze strany přívodní trubky je nutné instalovat: 

V případě vodorovné instalace ventilátoru musí být vzduchové potrubí o délce 

nejméně 1 m, v případě svislé instalace ventilátoru instalovat ze strany 

přívodního potrubí kryt 

(stříšku). 

 

Servis a údržba ventilátoru se skládá z periodického čištění, kdy se z povrchu 

vypnutého ventilátoru odstraňuje prach a nečistoty. Lopatky turbíny je třeba 

důkladně čistit každých 6 měsíců. K tomu účelu je třeba odstranit svorky, tělo a 

ventilátor rozebrat, roztokem mírného saponátu ve vodě vyčistit lopatky turbíny. 

Je nutné zabránit tomu, aby elektromotor přišel do styku s vodou. 

 

Příslušenství 

REG 1,5 A:- Regulátor rychlosti:  

 

Diagonální potrubní ventilátor 

CHELYS 200 

Maximální množství vzduchu    1040/830 m3/h při 0 Pa 

Elektrické napětí  / proud   230V / 0,55/0,4A 

Hladina hluku     52/45dB(A) 

Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí   125/90W /  IPX4 / 2 

Filtry / Funkce    - / - 

Připojení / Izolace     Ø200mm / -mm 

Účinnost rekuperace    -% 

Váha      6.4kg 

Maximalní teplota vzduchu / oblast  40°C / 40°C 

Topení / Chlazení     -kW / -kW 

www.ventilace.cz 



 Potrubní ventilátor pro smíšené proudění v plastovém plášti s 

kapacitou výměny vzduchu až 2.350 m3/h. 

 Plastový plášť vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS (Chelys 100-200) 

nebo ohnivzdorného polypropylenu (Chelys 250-315). 

 Motor s oběžným kolem a svorkovnicí upevněný k plášti pomocí 

speciálních svorek se západkami, konstrukce umožňuje snadnou 

demontáž bez použití nástrojů. 

 Jednofázový motor, 2 rychlosti, s kuličkovými ložisky. 

 Maximální provozní teplota: 40 °C.  

 

Tyto výrobky jsou řadové ventilátory se smíšeným prouděním pro přívod 

čerstvého a odsávání vydýchaného vzduchu, v zimním období vyhřívané. 

 

 

Ventilátory jsou určeny k připojení k jednofázovému síťovému přívodu 

střídavého proudu o napětí 220 až 240 V a frekvenci 50 až 60 Hz bez 

odpojování sítě. 

Stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným součástem a vnikání vody je 

IPX4. 

Provoz ventilátoru je povolen při teplotách okolního prostředí v rozsahu +1° až 

40°C. 

Tento výrobek uchovávejte v obalu výrobce v dobře větrané místnosti při 

teplotách v rozsahu od +5 °C až +40 °C a při relativní vlhkosti nepřesahující 80 

% (při 25 °C). 

 

Označení ve schématech: 

L1 – svorkovnice pro nízkou rychlost otáčení 

L2 – svorkovnice pro vysokou rychlost otáčení 

QF – jistič 

S2 – vnější měnič rychlosti otáčení 

 

Ventilátory lze používat ve vodorovné i svislé poloze, a to 

jednotlivě nebo i v sestavě při paralelním i sériovém zapojení. 

Drobné díly, které jsou součástí připojovacího balíčku, se dodávají zvlášť. 

Ze strany přívodní trubky je nutné instalovat: 

V případě vodorovné instalace ventilátoru musí být vzduchové potrubí o délce 

nejméně 1 m, v případě svislé instalace ventilátoru instalovat ze strany 

přívodního potrubí kryt 

(stříšku). 

 

Servis a údržba ventilátoru se skládá z periodického čištění, kdy se z povrchu 

vypnutého ventilátoru odstraňuje prach a nečistoty. Lopatky turbíny je třeba 

důkladně čistit každých 6 měsíců. K tomu účelu je třeba odstranit svorky, tělo a 

ventilátor rozebrat, roztokem mírného saponátu ve vodě vyčistit lopatky turbíny. 

Je nutné zabránit tomu, aby elektromotor přišel do styku s vodou. 

 

Příslušenství 

REG 1,5 A:- Regulátor rychlosti:  

 

Diagonální potrubní ventilátor 

CHELYS 250 

Maximální množství vzduchu    1400/1110 m3/h při 0 Pa 

Elektrické napětí  / proud   230V / 0,79/0,54A 

Hladina hluku     55/47dB(A) 

Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí   177/125W /  IPX4 / 2 

Filtry / Funkce    - / - 

Připojení / Izolace     Ø250mm / -mm 

Účinnost rekuperace    -% 

Váha      8.3kg 

Maximalní teplota vzduchu / oblast  40°C / 40°C 

Topení / Chlazení     -kW / -kW 

www.ventilace.cz 



 Potrubní ventilátor pro smíšené proudění v plastovém plášti s 

kapacitou výměny vzduchu až 2.350 m3/h. 

 Plastový plášť vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS (Chelys 100-200) 

nebo ohnivzdorného polypropylenu (Chelys 250-315). 

 Motor s oběžným kolem a svorkovnicí upevněný k plášti pomocí 

speciálních svorek se západkami, konstrukce umožňuje snadnou 

demontáž bez použití nástrojů. 

 Jednofázový motor, 2 rychlosti, s kuličkovými ložisky. 

 Maximální provozní teplota: 40 °C.  

 

Tyto výrobky jsou řadové ventilátory se smíšeným prouděním pro přívod 

čerstvého a odsávání vydýchaného vzduchu, v zimním období vyhřívané. 

 

 

Ventilátory jsou určeny k připojení k jednofázovému síťovému přívodu 

střídavého proudu o napětí 220 až 240 V a frekvenci 50 až 60 Hz bez 

odpojování sítě. 

Stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným součástem a vnikání vody je 

IPX4. 

Provoz ventilátoru je povolen při teplotách okolního prostředí v rozsahu +1° až 

40°C. 

Tento výrobek uchovávejte v obalu výrobce v dobře větrané místnosti při 

teplotách v rozsahu od +5 °C až +40 °C a při relativní vlhkosti nepřesahující 80 

% (při 25 °C). 

 

Označení ve schématech: 

L1 – svorkovnice pro nízkou rychlost otáčení 

L2 – svorkovnice pro vysokou rychlost otáčení 

QF – jistič 

S2 – vnější měnič rychlosti otáčení 

 

Ventilátory lze používat ve vodorovné i svislé poloze, a to 

jednotlivě nebo i v sestavě při paralelním i sériovém zapojení. 

Drobné díly, které jsou součástí připojovacího balíčku, se dodávají zvlášť. 

Ze strany přívodní trubky je nutné instalovat: 

V případě vodorovné instalace ventilátoru musí být vzduchové potrubí o délce 

nejméně 1 m, v případě svislé instalace ventilátoru instalovat ze strany 

přívodního potrubí kryt 

(stříšku). 

 

Servis a údržba ventilátoru se skládá z periodického čištění, kdy se z povrchu 

vypnutého ventilátoru odstraňuje prach a nečistoty. Lopatky turbíny je třeba 

důkladně čistit každých 6 měsíců. K tomu účelu je třeba odstranit svorky, tělo a 

ventilátor rozebrat, roztokem mírného saponátu ve vodě vyčistit lopatky turbíny. 

Je nutné zabránit tomu, aby elektromotor přišel do styku s vodou. 

 

Příslušenství 

REG 3 A:- Regulátor rychlosti:  

 

Diagonální potrubní ventilátor 

CHELYS 315 

Maximální množství vzduchu    2350/1760 m3/h při 0 Pa 

Elektrické napětí  / proud   230V / 1,43/0,98A 

Hladina hluku     58/49dB(A) 

Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí   330/225W /  IPX4 / 2 

Filtry / Funkce    - / - 

Připojení / Izolace     Ø315mm / -mm 

Účinnost rekuperace    -% 

Váha      11.4kg 

Maximalní teplota vzduchu / oblast  40°C / 40°C 

Topení / Chlazení     -kW / -kW 

www.ventilace.cz 


