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A BROOKVENT több mint 30 évnyi tapasztalattal rendelkezik a szellőzési 

ágazatban. A cég úttörő az ablakba építhető légbevezetők 

gyártásának területén Nagy-Britanniában – 80-as évek 

óta következetesen bővíti az ajánlatát, egyre újabb külföldi piacokra 

hatolva be. Piacvezető a minőségi mechanikus és ablakra szerelhető 

szellőztető berendezések tervezésében és gyártásában. A sokéves 

tapasztalatának köszönhetően pontosan ismeri az Ügyfelek szükségleteit 

- képes az igényeikre szabott megoldásokat javasolni.

A BROOKVENT ajánlatában találnak többek között:

 — Ablakba építhető légbevezetőket (higroszabályozású, légnyomást érzékelő, manuális,  

üvegbe szerelhető)

 — Falba szerelhető légbevezetőket

 — Aircycle rekuperátorok - szellőztetés a hő visszanyerésével

 — Airstream központi ventilátorokat

 — Szellőző rácsokat

 — Tető- és légcsatornás ventilátorokat és számos más dolgot

 — Komplett szellőztető rendszereket családi házakhoz és többlakásos lakóépületekhez

A BROOKVENT a fejlődés mellett szavaz – folyamatosan ruház be innovatív, környezetbarát 

megoldásokba, amelyeket sikerrel alkalmaznak a lakásépítésben, valamint kereskedelmi 

és középületek építésénél. A BROOKVENT energiatakarékos gépi és ablakba építhető szellőző 

rendszerek alkalmazása garantálja a kényelmet a mindennapi használatban, és egészséges 

életkörülményeket biztosít. 

A BROOKVENT energiatakarékos szellőző rendszerek szállítója Észak-Írországban,  

valamint piacvezető szállító Nagy-Britanniában és Lengyelországban. Globális jellegű tevékenységet 

folytat – A BROOKVENT-nek többek között vannak vevői a balti tengeri régió országaiból,  

Hollandiából, Kínából és Új-Zélandról.
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BNV-1 80 széria

BEÉPÍTÉSI PÉLDÁK

Rács felerősítéséhez a ventilátor beépítésénél be 
kell állítani az első panel elfordítási szögét a házhoz 
viszonyítva, aminek köszönhetően kiegyenlítődnek a 
szerelés közben keletkezett pontatlanságok. 
Az első panelt 10°-kal lehet elfordítani.

Süllyesztett ház

Centrifugál ventilátor elszívó 
szellőztetéshez
150 m3/óra teljesítményig.

ALKALMAZÁSA
 — Többlakásos lakóépületek és 

középületek szellőztetéséhez.
 — Egycsöves rendszerrel 

rendelkező épületekben.
 — Beépítés konyhákban, 

fürdőszobákban, szaniter 
csomópontokban, raktárakban és 
más gazdasági helyiségekben.

 — Műanyag burkolatba van 
beépítve.

 — Folyamatos vagy szakaszos 
munkára kialakítva. 

KONSTRUKCIÓ

 — Az előlap minőségi, teherbíró 
ABS műanyagból készült.

 — Poliészter szűrővel van ellátva, 
ami védi a motort 
és a lapátkereket a 
szennyeződésektől (G4 osztály).

 — Az elfordítható, első fedőlappal 
el lehet rejteni a ventilátorház 
beépítésének egyenetlenségeit.

 — A házba építés speciális 
szorítókapcsokkal történik, 
anélkül, hogy további 
szerszámokat kellene használni.

 — A lapátkerék konstrukciója 
lehetővé teszi a ventilátor 
teljesítményének növelését 
és a motor élettartamának 
meghosszabbítását. 

MOTOR
 — Energiatakarékos, gazdaságos, 2 

vagy 3 sebességes.
 — Az állandó nyomás és 

légfelhasználás fenntartása.
 — A golyóscsapágyak 

meghosszabbítják a motor 
élettartamát.

 — A pontos paraméterek elérése, az 
alacsony zajszint és a ventilátor 
biztonságos üzeme érdekében 
minden lapát külön ki van 
centrírozva.

MÓDOSÍTÁSOK ÉS OPCIÓK
BNV-1 80 T - a ventilátor el van látva 
időzítővel.
BNV-1 80 TR - a ventilátor állítható 
időzítővel van ellátva.
BNV-1 80 - a ventilátor intervallum 
kapcsolóval van ellátva.
BNV-1 80 F - a ventilátor optikai 
érzékelővel van ellátva.
BNV-1 80 H - a ventilátor 
nedvességérzékelővel van ellátva.
BNV-2 80 - ventilátor, csiszolt 
alumínium első panellel.
BNV-2 80 Chrome - Chrome - 
tüköralumínium első panellel.
BNV-2 80 Gold - ventilátor 
arany színre anódozott alumínium 
első panellel.

A VENTILLÁTOR BEÁLLÍTÁSAI
A fordulatszám átkapcsolása külső, 
kézi kapcsolóval történik. Például, 
BP3-1-300 a 3 sebességes 
és BP2-1-300 a 2 sebességes 
légtechnikai központhoz (a 
kapcsolókat külön kell megrendelni).
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* kétsebességes modellekhez

AZ OPCIÓ JELLEMZŐI 
(KIZÁRÓLAG A 2 SEBESSÉGES 
VENTILÁTOROKRA 
VONATKOZIK):

T - időzítővel
A ventilátort a maximális 
fordulatszámra kézzel lehet 
átkapcsolni egy külső kapcsoló 
segítségével, 50 másodperc 
késleltetéssel. A kiindulási helyzetbe 
történő átkapcsolás az időzítővel 
történik, a lefutási idő 6 perc.
A ventilátor üzemelhet úgy, hogy 
folyamatosan be vagy ki van 
kapcsolva az alacsony fordulatszám 
üzemmód.

TR - állítható időzítővel
A ventilátort a maximális 
fordulatszámra kézzel lehet 
átkapcsolni egy külső kapcsolóval. 
A késleltetést egy belső kapcsolóval 
lehet beállítani 0 és 150 másodperc 
között. Az időzítő lefutását belső 
szabályzóval lehet beállítani 2 és 30 
perc közötti időtartamra. A ventilátor 
üzemelhet úgy, hogy folyamatosan 

be vagy ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

I – intervallum kapcsolóval
A ventilátor úgy működik, hogy 
időként be van kapcsolva a maximális 
fordulatszám.
A beindulások közötti szünetet egy 
belső kapcsolóval lehet állítani 0,5 és 
15 óra között. A lefutási idő 10 perc. 
Be lehet kapcsolni kézzel, egy külső 
kapcsolóval, ekkor a késleltetés 50 
másodperc. A ventilátor üzemelhet 
úgy,
hogy folyamatosan be vagy 
ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

F - optikai érzékelővel
A ventilátor maximális fordulatszámra 
kapcsol, ha bekapcsolják a világítást 
a helyiségben, a késleltetés
50s. Miután a küszöbérték alá 
csökken a világítás a helyiségben, 
a lefutást időkapcsoló szabályozza, 
és ezt az időt a belső szabályzóval 
lehet állítani 2 és 30 perc között. 
A ventilátor üzemelhet úgy, 

hogy folyamatosan be vagy 
ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

H - nedvességérzékelővel
A ventilátor akkor kapcsol maximális 
fordulatszámra, ha a helyiségben 
megnő a relatív páratartalom. 
Kikapcsol, ha lecsökken a fixen 
beállított, relatív páratartalomra, ami 
10%. A páratartalom küszöbértéke 
60% és 90% között állítható. 
Kényszerítetten is be lehet kapcsolni 
a maximális fordulatszámra, amikor 
is a késleltetés 50 mp, a lefutási 
idő egy belső szabályzóval 2 és 30 
perc között állítható. A ventilátor 
üzemelhet úgy, hogy folyamatosan 
be vagy ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

BNV Előlapi panel

1 – lapos, ABS előlap

2 – lapos, ALU előlap

Teljesítmény (m3/h) 80

60/100/150

A – 35/60

B – 35/100

C – 35/60/100

D – 60/100

További opciók * 

T

TR

I

F

H

Előlapi panel színe

Fehér

Chrome - króm

Gold - arany

BNV – 1 80

Max. üzemi hőmérséklet (ºC)

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

A KÓD SZERKEZETE:

Feszültség 50 Hz (V) 

Fordulatszám tartomány

Teljesítmény (m³/h)

Teljesítmény [W]

Fordulatszám (perc -¹)

Áramfelvétel (A) 

Zajszint (dBA)

A bekötő kábel  
keresztmetszete (mm²)

17/27/48

30/35,2/43,7

12/27

BNV – 1B 80

26,6/35,2 

0,14/0,18/0,21

220-240

3

50

0,12/0,18 

220-240

2

50

4 x 1,5 3 x 1,5

63/102/150 35/102

1350/1830/2640 890/1830

12/17

BNV – 1A 80

26,6/30

12/17/27 17/27

BNV – 1C 80 BNV – 1D 80

26,6/30/35,2 30/35,2

0,12/0,14 

220-240

2

50

0,12/0,14/0,18 0,14/0,18

220-240 

3 

220-240

2 

50 50

3 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5 

35/63 35/63/102 63/102

890/1350 890/1350/1830 1350/1830
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AERODINAMIKAI JELLEMZŐK:

AZ ELŐLAPI PANEL KIVITELEZÉSI VÁLTOZÁSAI
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 Teljesítmény (m3/h)  Teljesítmény (m3/h)  Teljesítmény (m3/h)

 Teljesítmény (m3/h)  Teljesítmény (m3/h)

160 40 50 60 70 80

80 80

100

100 100

120

120 120

300 300 300

300 300

250 250 250

250 250

200 200 200

200 200

150 150 150

150 150

100 100 100

100 100

50 50 50

50 50

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

40 10 20

20 20

80 20 40

40 40

120 30 60

60 60

350 350 350

350 350

BNV-1 80 BNV-1A 80 BNV-1B 80

BNV-1C 80 BNV-1D 80 

Fehér
Műanyag

Metál (ezüst)
Műanyag

Nyers alumínium Nyers alumínium
(króm)

Nyers alumínium
(arany)

A részletes jellemzők tükrözik a BNV ventilátorok széles potenciálját, ha a nyomásról van szó a levegőszállítás állandó 
fenntartása mellett, lehetővé téve, hogy egy szellőző vezetékben több ventilátor dolgozzon egymás mellett:

 — 35 m3/óránál a tényleges nyomás 270 Pa;
 — 60 m3/óránál a tényleges nyomás 260 Pa;
 — 100 m3/óránál a tényleges nyomás 220 Pa.
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JEGYZETEK
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Centrifugál ventilátor falba 
süllyesztett beépítéshez készült 
házba szerelve, egycsöves 
rendszerekhez, 150 m3/h 
teljesítményig.

ALKALMAZÁSA
A ventilátort egycsöves szellőző 
rendszerek elemeként alkalmazzák, 
valamint mindenütt ott, ahol nagy a 
nedvességtartalom. Falba süllyesztett 
beépítéshez készült, általános építési 
munkák szakaszában.

FELÉPÍTÉSE
A ventilátor részei:

 — ABS-ből készült ház a 
légtechnikai rendszerbe 
történő beépítést megkönnyítő, 
visszacsapó szeleppel szerelt, 
csőcsonkkal ellátott ventilátor 
egység falba süllyesztett 
beépítéséhez,

 — Lapos, UV álló műanyagból 
készült, előlapi panel,

 — A motor szennyeződésektől 
védő, csere esetén könnyen 
hozzáférhető, G4 osztályú szűrő,

 — Állandó nyomású, két- vagy 
háromsebességes motor,

MOTOR
 — Gazdaságos, 2 vagy 3 

sebességes, golyóscsapágyas, 
minimális energiafelhasználású 
motor.

 — Automatikusan tartja a nyomást 
és a léghozamot a szellőző 
csatornában.

 — A házba építés speciális 
szorítókapcsokkal történik, 
anélkül, hogy további 
szerszámokat kellene használni.

 — A pontos paraméterek elérése, az 
alacsony zajszint és a ventilátor 
biztonságos üzeme érdekében 
minden lapát külön ki van 
centrírozva.

MÓDOSÍTÁSOK ÉS OPCIÓK
BNV-1 80 T - időzítővel ellátott 
ventilátor.
BNV-1 80 KV TR - szabályozható 
időzítővel ellátott.ventilátor.
BNV-1 80 KV I - intervallum 
kapcsolóval ellátott ventilátor.
BNV-1 80 KV F - optikai érzékelővel 
ellátott ventilátor. 

BNV-1 80 KV H - 
nedvességérzékelővel ellátott 
ventilátor.
BNV-2 80 KV - ventilátor 
csiszolt alumínium előlapi panellel.
BNV-2 80 KV Chrome - ventilátor 
tükrösre polírozott alumínium előlapi 
panellel.
BNV-2 80 KV Gold - ventilátor 
aranyszínűre anódozott alumíniumból 
készült, előlapi panellel.

Két helyiség egyidejű 
szellőztetéséhez a házban további 
összekötő idom (3 bekötés változat) 
van előirányozva, ami lehetővé teszi 
a második helyiség bekötését a 
szellőzőrendszerbe.

A VENTILLÁTOR BEÁLLÍTÁSAI
A fordulatszámot egy külső 
kapcsolóval lehet változtatni. Például, 
BP3-1-300 a 3 sebességes 
ventilátorokhoz, és BP2-1-300 a 2 
sebességesekhez (a kapcsolót külön 
kell megrendelni).

Széria BNV-1 80 KV

BEÉPÍTÉSI PÉLDÁK
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KÉTSEBESSÉGES MOTORRAL 
KAPHATÓ OPCIÓK:

T- időzítő
A ventilátort a maximális 
fordulatszámra kézzel lehet 
átkapcsolni egy külső kapcsolóval,
50 másodperc késleltetéssel. 
A kiindulási helyzetbe történő 
átkapcsolás az időzítővel történik, 
a lefutási idő 6 perc. A ventilátor 
üzemelhet úgy, hogy folyamatosan 
be vagy ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

TR – állítható időzítővel
A ventilátort a maximális 
fordulatszámra kézzel lehet 
átkapcsolni. A késleltetés egy belső 
kapcsolóval 0 és 150 másodperc 
között állítható. Az időzítő lefutását 
belső szabályzóval lehet beállítani 
2 és 30 perc közötti időtartamra. 
A ventilátor üzemelhet úgy, 
hogy folyamatosan be vagy 
ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

I – intervallum kapcsolóval
A ventilátor úgy működik, hogy 
időként be van kapcsolva a maximális 
fordulatszám. A beindulások közötti 
szünetet egy belső kapcsolóval 
lehet állítani 0,5 és 15 óra között. 
A lefutási idő 10 perc. Be lehet 
kapcsolni kézzel, egy külső 
kapcsolóval, ekkor a késleltetés 50 
másodperc. A ventilátor üzemelhet 
úgy, hogy folyamatosan be vagy 
ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

F - optikai érzékelővel
A ventilátor maximális fordulatszámra 
kapcsol, ha bekapcsolják a 
világítást a helyiségben, 50 
másodperc késleltetéssel. Miután 
a küszöbérték alá csökken a 
világítás a helyiségben, a lefutást 
időkapcsoló szabályozza, és ezt az 
időt a belső szabályzóval lehet állítani 
2 és 30 perc között. A ventilátor 
üzemelhet úgy, hogy folyamatosan 
be vagy ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

H - nedvességérzékelővel
A ventilátor akkor kapcsol maximális 
fordulatszámra, ha a helyiségben
megnő a relatív páratartalom. 
Kikapcsol, ha lecsökken a fixen 
beállított, relatív páratartalomra, ami 
10%. A páratartalom küszöbértéke 
60% és 90% között állítható. 
Kényszerítetten is be lehet kapcsolni 
a maximális fordulatszámra, amikor is 
a késleltetés 50 másodperc, a lefutási 
idő egy belső szabályzóval 2 és 30 
perc között állítható. A ventilátor 
üzemelhet úgy, hogy folyamatosan 
be vagy ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

BN Előlapi panel

1 – lapos, ABS előlap

2 – lapos, ALU előlap

Teljesítmény (m3/h) 80 KV

60/100/150

A – 35/60

B – 35/100

C – 35/60/100

D – 60/100

További opciók * 

T

TR

I

F

H

Előlapi panel színe

Fehér

Chrome - króm

Gold - arany

BNV – 1 80 KV

Max. üzemi hőmérséklet (ºC)

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

A KÓD SZERKEZETE:

Feszültség 50 Hz (V) 

Fordulatszám tartomány

Teljesítmény (m³/h)

Teljesítmény [W]

Fordulatszám (perc -¹)

Áramfelvétel (A) 

Zajszint (dBA)

A bekötő kábel  
keresztmetszete (mm²)

17/27/48

30/35,2/43,7

12/27

BNV – 1B 80 KV

26,6/35,2 

0,14/0,18/0,21

220-240

3

50

0,12/0,18 

220-240

2

50

4 x 1,5 3 x 1,5

63/102/150 35/102

1350/1830/2640 890/1830

12/17

BNV – 1A 80 KV

26,6/30

12/17/27 17/27

BNV – 1S 80 KV BNV – 1D 80 KV

26,6/30/35,2 30/35,2

0,12/0,14 

220-240

2

50

0,12/0,14/0,18 0,14/0,18

220-240 

3 

220-240

2 

50 50

3 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5 

35/63 35/63/102 63/102

890/1350 890/1350/1830 1350/1830

* csak a kétsebességes modellekhez
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AERODINAMIKAI JELLEMZŐK:
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 Teljesítmény (m3/h)  Teljesítmény (m3/h)  Teljesítmény (m3/h)

 Teljesítmény (m3/h)  Teljesítmény (m3/h)

160 40 50 60 70 80

80 80

100

100 100

120

120 120

300 300 300

300 300

250 250 250

250 250

200 200 200

200 200

150 150 150

150 150

100 100 100

100 100

50 50 50

50 50

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

40 10 20

20 20

80 20 40

40 40

120 30 60

60 60

350 350 350

350 350

BNV-1 80 KV BNV-1A 80 KV BNV-1B 80 KV

BNV-1S 80 KV BNV-1D 80 KV 

A részletes jellemzők tükrözik a BNV ventilátorok széles potenciálját, ha a nyomásról van szó a levegőszállítás állandó 
fenntartása mellett, lehetővé téve, hogy egy szellőző vezetékben több ventilátor dolgozzon egymás mellett:

 — 35 m3/óránál a tényleges nyomás 270 Pa;
 — 60 m3/óránál a tényleges nyomás 260 Pa;
 — 100 m3/óránál a tényleges nyomás 220 Pa.

AZ ELŐLAPI PANEL KIVITELEZÉSI VÁLTOZÁSAI

Fehér
Műanyag

Metál (ezüst)
Műanyag

Nyers alumínium Nyers alumínium
(króm)

Nyers alumínium
(arany)
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Centrifugál ventilátor ABS műanyag 
házban egycsöves rendszerekhez,
max. 150 m3/h teljesítménnyel.

ALKALMAZÁSA
 — Egycsöves légtechnikai 

rendszerrel épített épületekben
 — Beépítés konyhákban, 

fürdőszobákban, szaniter 
csomópontokban, raktárakban és 
más gazdasági helyiségekben.

FELÉPÍTÉSE
 — Falba süllyesztéshez
 — Az előlapi panel és a ház 

minőségi, teherbíró, ABS 
műanyagból készült.

 — El van látva műanyag, gravitációs 
visszacsapó szeleppel

 — A fő szellőztető aknába van 
bekötve hajlékony tömlővel

 — Az összekötő idom átmérője 
80 mm.

MOTOR
 — Gazdaságos, 2 vagy 3 

sebességes, golyóscsapágyas, 
minimális energiafelhasználású 
motor

 — Automatikusan tartja a nyomást 
és a léghozamot a szellőző 
csatornában

 — A pontos paraméterek elérése, az 
alacsony zajszint és a ventilátor 
biztonságos üzeme érdekében 
minden lapát külön ki van 
centrírozva. 

MÓDOSÍTÁSOK ÉS OPCIÓK
BN-1 80 T / BN 80 T - időzítővel 
ellátott ventilátorok.
BN-1 80 TR / BN 80 TR - állítható 
időzítővel ellátott ventilátorok
BN-1 80 I / BN 80 I - intervallum 
kapcsolóval ellátott ventilátorok.
BN-1 80 F / BN 80 F - optikai 
érzékelővel ellátott ventilátorok.
BN-1 80 H / BN 80 H - 
nedvességérzékelővel ellátott 
ventilátorok.
BN-2 80 - ventilátor, csiszolt 
alumínium első panellel.
BN-2 80 Chrome - ventilátor, 
tükrösre polírozott alumínium előlapi 
panellel. 
BN-2 80 Gold - ventilátor
aranyszínűre anódozott alumíniumból 
készült, előlapi panellel.  

A VENTILLÁTOR BEÁLLÍTÁSAI
A fordulatszámot egy külső 
kapcsolóval lehet változtatni. Például, 
BP3-1-300 a 3 sebességes 
ventilátorokhoz, és BP2-1-300 a 2 
sebességesekhez (a kapcsolót külön 
kell megrendelni).

Széria BN 80 BN-1 80 széria

BN- 80 / BN-1 80

Max. üzemi hőmérséklet (ºC)

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Feszültség 50 Hz (V) 

Sebességtartomány

Teljesítmény (m³/h)

Teljesítmény [W]

Fordulatszám (perc -¹)

Áramfelvétel (A) 

Zajszint (dBA)

A bekötő kábel  
keresztmetszete (mm²)

17/27/48

30/35,2/43,7

12/27

BN- B 80 / BN-B1 80

26,6/35,2 

0,14/0,18/0,21

220-240

3

50

0,12/0,18 

220-240

2

50

4 x 1,5 3 x 1,5

63/102/150 35/102

1350/1830/2640 890/1830

12/17

BN- A 80 / BN-1A 80

26,6/30

12/17/27 17/27

BN- C 80 / BN-1C 80 BN- D 80 / BN-1D 80

26,6/30/35,2 30/35,2

0,12/0,14 

220-240

2

50

0,12/0,14/0,18 0,14/0,18

220-240 

3 

220-240

2 

50 50

3 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5 

35/63 35/63/102 63/102

890/1350 890/1350/1830 1350/1830
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BN Előlapi panel

1 – lapos, ABS előlap

2 – lapos, ALU előlap

Teljesítmény (m3/h) 80

60/100/150

A – 35/60

B – 35/100

C – 35/60/100

D – 60/100

További opciók * 

T

TR

I

F

H

Előlapi panel színe

Fehér

Chrome - króm

Gold - arany

A KÓD SZERKEZETE:

KÉTSEBESSÉGES MOTORRAL KAPHATÓ OPCIÓK:

T- időzítő
A ventilátort a maximális 
fordulatszámra kézzel lehet 
átkapcsolni egy külső kapcsolóval,
50 másodperc késleltetéssel. 
A kiindulási helyzetbe történő 
átkapcsolás az időzítővel történik, 
a lefutási idő 6 perc. A ventilátor 
üzemelhet úgy, hogy folyamatosan 
be vagy ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

TR – állítható időzítővel
A ventilátort a maximális 
fordulatszámra kézzel lehet 
átkapcsolni. A késleltetés egy belső 
kapcsolóval 0 és 150 másodperc 
között állítható. Az időzítő lefutását 
belső szabályzóval lehet beállítani 
2 és 30 perc közötti időtartamra. A 
ventilátor üzemelhet úgy, 
hogy folyamatosan be vagy ki van 
kapcsolva az alacsony fordulatszám 
üzemmód.

I – intervallum kapcsolóval
A ventilátor úgy működik, hogy 
időként be van kapcsolva a maximális 
fordulatszám. A beindulások közötti 
szünetet egy belső kapcsolóval 
lehet állítani 0,5 és 15 óra között. 
A lefutási idő 10 perc. Be lehet 
kapcsolni kézzel, egy külső 
kapcsolóval, ekkor a késleltetés 50 
másodperc. A ventilátor üzemelhet 
úgy, hogy folyamatosan be vagy 
ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

F - optikai érzékelővel
A ventilátor maximális fordulatszámra 
kapcsol, ha bekapcsolják a világítást 
a helyiségben, 50 másodperc 
késleltetéssel. Miután a küszöbérték 
alá csökken a világítás a helyiségben, 
a lefutást időkapcsoló szabályozza, 
és ezt az időt a belső szabályzóval 
lehet állítani 2 és 30 perc között. A 
ventilátor 

üzemelhet úgy, hogy folyamatosan 
be vagy ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

H - nedvességérzékelővel
A ventilátor akkor kapcsol maximális 
fordulatszámra, ha a helyiségben
megnő a relatív páratartalom. 
Kikapcsol, ha lecsökken a fixen 
beállított, relatív páratartalomra, ami 
10%. A páratartalom küszöbértéke 
60% és 90% között állítható. 
Kényszerítetten is be lehet kapcsolni 
a maximális fordulatszámra, amikor is 
a késleltetés 50 másodperc, a lefutási 
idő egy belső szabályzóval 2 és 30 
perc között állítható. A ventilátor 
üzemelhet úgy, hogy folyamatosan 
be vagy ki van kapcsolva az alacsony 
fordulatszámok üzemmódja.

*Csak a BN-1 80 ventilátorhoz és annak módosításaihoz.

AZ ELŐLAPI PANEL KIVITELEZÉSI VÁLTOZATAI*

Fehér
Műanyag

Metál (ezüst)
Műanyag

Nyers alumínium Nyers alumínium
(króm)

Nyers alumínium
(arany)
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AERODINAMIKAI JELLEMZŐK:
N

yo
m

ás
 (P

a)

N
yo

m
ás

 (P
a)

N
yo

m
ás

 (P
a)

N
yo

m
ás

 (P
a)

N
yo

m
ás

 (P
a)

 Teljesítmény (m3/h)  Teljesítmény (m3/h)  Teljesítmény (m3/h)

 Méretek

 Teljesítmény (m3/h)  Teljesítmény (m3/h)

160 40 50 60 70 80

80 80

100

100 100

120

120 120

300 300 300

300 300

250 250 250

250 250

200 200 200

200 200

150 150 150

150 150

100 100 100

100 100

50 50 50

50 50

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

40 10 20

20 20

80 20 40

40 40

120 30 60

60 60

350 350 350

350 350

BN- 80 / BN-1 80 BN- A 80 / BN-1A 80 BN- B 80 / BN-1B 80

BN- S 80 / BN-1S 80 BN- D 80 / BN-1D 80

A részletes jellemzők tükrözik a BNV ventilátorok széles potenciálját, ha a nyomásról van szó a levegőszállítás állandó fenntartása mellett, lehetővé 
téve, hogy egy szellőző vezetékben több ventilátor dolgozzon egymás mellett:

 — 35 m3/óránál a tényleges nyomás 270 Pa;

 — 60 m3/óránál a tényleges nyomás 260 Pa;

 — 100 m3/óránál a tényleges nyomás 220 Pa.
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KV 80

KV-1 80 műanyag ház centrifugál 
ventilátor beépítéséhez.

ALKALMAZÁSA
 — Házak BNV-1 80 sorozatú, 

centrifugál ventilátorok 
beépítéséhez

 — Egycsöves rendszerrel 
rendelkező épületekben.

 — Beépítés konyhákban, 
fürdőszobákban, szaniter 
csomópontokban, raktárakban és 
más gazdasági helyiségekben

KV 80 FELÉPÍTÉSE
 — Falra szerelés építési munkák 

közben.
 — Nem tűzálló.
 — Minőségi, teherbíró, ABS 

műanyagból készült.
 — Műanyagból készült visszacsapó 

szeleppel van ellátva.
 — A fő szellőztető aknába van 

bekötve hajlékony tömlővel.
 — Az összekötő idom átmérője  

80 mm.
 — Fel van szerelve egy 

csappantyúval a ház védelmére 
az építési és befejezési 
munkák során keletkező 
szennyeződéssekkel és porral 
szemben.

 — Két helyiség egyidejű 
szellőztetése esetén a ház 
perforációja felhasználásával 
további összekötő idomokat 
lehet beépíteni. Ebben 
az esetben a készlet 

felhasználható a másik helyiség 
szellőztetéséhez. A plusz idom 
bekötéséhez ki kell venni a 
házban található vakdugót.

A visszacsapó szelep
megfelelő elhelyezése

Beépítési példa

KV 80 méretei

Bekötő csőcsonk
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kötődoboz

ALKALMAZÁSA
A ventilátor ki- / bekapcsolásához, 
valamint a fordulatszámának 
átkapcsolásához használatos, 
többsebességes motorokkal működő 
ventilátoroknál.

KONSTRUKCIÓ ÉS VEZÉRLÉS
A kapcsoló háza műanyagból készült. 
Lehetőség van 
a ventilátorok fordulatszámának 

közvetlen átkapcsolására (1 és 3 
kapcsolási rajz), valamint a ventilátorok 
és a világítás együttes bekapcsolására 
a helyiségben (2 és 4 kapcsolási rajz).

ÖSSZESZERELÉS
A fordulatszám kapcsolót a 
helyiségben, a falon kell elhelyezni. 
Be lehet építeni normál, süllyesztett 
kötődobozba.

BP2-1-300, BP3-1-300 kapcsoló

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Áramfelvétel (A)

Feszültség (V)

Biztonsági osztály

Fokozatok száma

Súly (kg)

Méretek A x B x C (mm)

Maximális környezeti hőmérséklet (oC)

2

BP2-1-300

3

BP3-1-300

88 x 88 x 51

5,0

1 - 230

88 x 88 x 51

5,0

1 - 230 

40 40

IP 40 IP 40

0,13 0,13

A VENTILÁTOR BEKÖTÉSÉNEK VÁLTOZATAI:

1. kapcsolási rajz 2. kapcsolási rajz

3. kapcsolási rajz 4. kapcsolási rajz

A külső S kapcsoló segítségével 

(például BP3-1-300) a ventilátort 

kézzel be lehet kapcsolni a 

3. fordulatszámból az egyik 

kiválasztottra, vagy ki lehet kapcsolni.

A külső S kapcsoló segítségével 

(például BP3-1-300) a ventilátort 

kézzel be lehet kapcsolni a 

3. fordulatszámból az egyik 

kiválasztottra, ezzel párhuzamosan a 

helyiségben bekapcsolódik a világítás 

is, vagy ki lehet kapcsolni, és ekkor a 

világítás is lekapcsolódik. A ventilátort 

nem lehet a világítástól függetlenül 

be- vagy kikapcsolni.

A külső S kapcsoló segítségével 

(például BP2-1-300) a ventilátort 

kézzel be lehet kapcsolni a 

2. fordulatszámból az egyik 

kiválasztottra, vagy ki lehet kapcsolni.

A külső S kapcsoló segítségével 

(például BP2-1-300) a ventilátort 

kézzel be lehet kapcsolni a 

2. fordulatszámból az egyik 

kiválasztottra, ezzel párhuzamosan a 

helyiségben bekapcsolódik a világítás 

is, vagy ki lehet kapcsolni, és ekkor a 

világítás is lekapcsolódik. A ventilátort 

nem lehet a világítástól függetlenül 

be- vagy kikapcsolni.
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