VENTOKIT LUMIVENT
Modelo: 150

Dimensões

86 mm

82 mm

118 mm

217 mm

DESCRIÇÃO

Produto 2 em 1: luminária e renovador de ar (para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação).
Pode ser instalado facilmente no forro ou na parede. Produto compatível com lâmpadas comuns
(até 60 watts) e fluorescentes (El 15 watts).

OPÇÕES DE
FORNECIMENTO

Motor: Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas.
* Lâmpadas não incluídas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS

LUMIVENT 150

Adaptável a tubos de

Ø120 / 125 mm

Capacidade de renovação nominal

150 m3/h

Garantia

3 anos

Intensidade de corrente elétrica
Material

127 volts - consumo 0,19 A
220 volts - consumo 0,09 A
Corpo: ABS com anti-UV - Possui propriedade antiestática: repele a poeira
Base: PS / Tampa e Anel: ABS
Pinos: Alumínio e PP

Potência nominal do aparelho

140 W

Potência sonora (à 1 metro)

<50 dB(A)

Recomendado para ambientes de até*

6 m2

Tensão

Bivolt (127V / 220V)
*± 8 renovações por hora

Os renovadores de ar Ventokit são
certificados pelo Inmetro, conforme Portaria
371 - “Requisitos de Avaliação da
Conformidade para Segurança de
Aparelhos Eletrodomésticos e Similares”.
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DESCRITIVO DE COMPONENTES

PRESSÃO ESTÁTICA
VENTOKIT LUMIVENT 150

Importante
* Não utilize lâmpada com potência (W) maior que o indicado, pois
isto poderá deformar componentes do Lumivent. Pelo mesmo
motivo, não modificar a posição dos soquetes.

Aro Lumivent

Base motor

Aro D212.5 mm (1)

Suporte bocal

* No caso de instalação em forros de materiais muito finos (ex.
gesso, estuque, madeira) é aconselhável que se utilize um tipo de
bucha especial para a fixação do aparelho, evitando assim que a
instalação provoque ruídos provenientes da folga de fixação.
* Os parafusos e buchas que acompanham o aparelho são
adequados para alvenaria, caso a instalação seja feita em outro tipo
de material,

Aro D212.5 mm (2)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO NO FORRO

Com uma chave de fenda desparafuse os
pinos e os aros de acrílico.

Estique o tubo que você adquiriu
separadamente e introduza-o no forro.

Utilize o gabarito para efetuar a furação do
forro.

Ajuste a chave seletora e faça a ligação
elétrica conforme instruções abaixo.
Coloque as lâmpadas nos bocais.

Com a furadeira faça os furos para colocar
as buchas. Depois, com o auxílio de uma
serra copo ou outra ferramenta, faça a
abertura no forro.

Insira o Lumivent no tubo, fixe com uma
braçadeira.
Para finalizar fixe os aros no Lumivent com
os parafusos.

*Para instalar o terminal de saída siga os passos da instalação da veneziana autofechante.
OPÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

220 V

127 V ou 220 V
interruptor
bipolar

interruptor
bipolar

Fase
Neutro

Fase
interruptor

Fase

Ligação com uma fase

interruptor

Ligação com duas fases

Observações: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por
pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma
pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
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