
Nejvyšší standard sériových produktů: kuličková ložiska 
s dlouhou životností 40 000 provozních hodin, ochrana 
proti tryskající vodě IP X5, izolace ve třídě ochrany II 
a designově zdařilé vyústění do fasády. Díky těmto 
vlastnostem je MiniVent® M1 zcela univerzální, lze jej 
instalovat do stěn i stropů v libovolné poloze a jeho 
nenápadná elegance vynikne v každé místnosti.

Při instalaci M1 neexistují prakticky 
žádná omezení – díky ochraně 
proti tryskající vodě IP X5. Všechny 
modely M1 odpovídají standardu 
DIN VDE 0100-701/A1, takže je lze 
bez obav používat v zóně 1 – 
prostor se zvýšenou vlhkostí.

Vynikající design. 

Silný. Tichý. Úsporný.

Výhradní zastoupení pro Českou republiku

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00  Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717

E: est@est-praha.cz, www.est-praha.cz
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MiniVent® M1
Příslušenství

Přehled typů a technické údaje
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Rozměry v mm

Rozměry v mm Provozní vypínač 
a regulátor otáček 0-1-2
typ MVB Obj. č. 6091

S funkcemi Zapnuto/Vypnuto,

nízké a vysoké otáčky.
Zatížitelnost 3 A (ind.)

Napětí 230 V, 1~, 50/60 Hz

Stupeň krytí IP  30

Montáž  do stand. krab. pod omítku

Rozměry v mm  Š 80 × V 80 × H 15

Hmotnost cca 0,1 kg

Pro montáž do krabice pro vypínač 

pod omítku.

Montážní maska
 MBR 90/160/300 Obj. č. 0281

Z jakostního nárazuvzdorného 

bílého plastu. Ideální použití při 

renovaci starých budov. Montážní 

maska umožňuje snadnou instalaci 

všech modelů M1 do stávajících 

pravoúhlých ústí šachet. Masku 

lze skrýt libovolným nátěrem nebo 

přetapetováním.
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 Sada pro vestavbu do stěny
 typ WES 100 Obj. č. 0717

Dvě do sebe zasouvací plastové 

trubky slouží jako vložka do zdi; 

pro vestavbu pod omítku. 

Dvě možnosti ukončení 

na obvodové stěně:

a)  Rámeček se třemi lamelami jako 

samočinná uzavírací klapka.

b)  Použití rámečku s pevnou 

mřížkou. Všechny díly jsou 

vyrobeny z jakostního plastu.

 Teleskopické pouzdro do stěny
 typ TWH 100 Obj. č. 6352

Shodné s WES 100, avšak bez 

uzavírací klapky a mřížky.

Všechny rozměry v mm

V· (m3/h)

Δpfa

Pa

ρ = 1,20 kg/m3
Výkonová charakteristika

vysoké otáčky

nízké 
otáčky

 Obj. č. 6171 6172 6173 6175 6174

 Typ M1/100 M1/100 N M1/100 NC M1/100 F M1/100 P

 Provedení Standardní model Shodný s M1/100,  Shodný s M1/100, Shodný s M1/100, Shodný s M1/100
  se dvěma stupni s doběhem* s intervalovým  s hydrostatem* s pohybovým čidlem*
  otáček  doběhem* 
     
 Doběh min. – 6 6, 12, 18, 24 6 6
 volitelně s nízkým nebo vysokým výkonem   možnost nastav.

 Intervalový provoz, hodinový interval – – 4, 8, 12, 24 – –
 volitelně s nízkým nebo vysokým výkonem   možnost nastav.

 Zpoždění náběhu cca (s) – 45 0 nebo 45 – –

 Objemový průtok (m³/h) 90 / 75 90 / 75 90 / 75 90 / 75 90 / 75

 Oběžné kolo – ø (mm) 92 92 92 92 92

 Příkon (W) 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5

 Jmenovitý proud (A) 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04

 Hladina akustického tlaku (dB(A)) ve 3 m** 30 / 25 30 / 25 30 / 25 30 / 25 30 / 25

 Otáčky (min-1) 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250

 Třída ochrany II, stupeň krytí IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45

 Napětí / frekvence 50 / 60 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

 Elektrický přívod NYM-O (mm²) 3 × 1,5  4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 3 × 1,5 

 Max. teplota dodávaného vzduchu +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

 Vnitřní mech. uzavírací klapka, demontovatelná ano ano ano ano ano

* Všechny elektronické funkce lze volitelně nastavit na vysoký nebo nízký výkon. ** Ve volném prostoru.

Vyžádejte si prospekt: Nová dimenze ELS
Jednotrubkový větrací systém s ventilátory pro WC, koupelny a bytové kuchyně

Nová dimenze ELS
Jednotrubkový větrací systém s ventilá tory 
podle DIN 18017-3 pro WC, koupelny 
a bytové kuchyně.

Přehled typů 
Technické údaje



Miniventilátor, který má proti ostatním mnohé přednosti.
Helios MiniVent® M1

Vynikající design ve spojení s nejvyšší energetickou účinností. Špičková technika zaměřená na nejvyšší výkon.

S ventilátorem MiniVent® M1 společnosti Helios začíná nová éra ventilace malých místností. 

Zcela uzavřené čelo plně zakrývá rušivou oblast nečistot, takže model M1 působí v každé 

místnosti čistým a dokonalým dojmem. Za krytem zařízení, jehož design byl již vícekrát oceněn, 

se skrývají pozoruhodné vlastnosti s jednoznačnou nadhodnotou:

·  Sériově se dvěma stupni výkonu: 90, 75 m3/h.

·  Nejtišší zařízení díky technologii ultraSilence®.

·  Nejvyšší tlakový výkon ve své třídě: 31 Pa při 60 m3/h.

·  O více než 33 % nižší spotřeba energie.

MiniVent® M1 je ideální volba pro ventilaci WC, koupelen 

a dalších malých místností s přípojkou ø 100 mm v bytech, 

průmyslových a drobných provozech.

Skvělý design v německé 

kvalitě zpracování. Díky 

výbornému minimalistickému 

designu vyniká nový MiniVent®

v každé místnosti svojí 

nenápadnou elegancí. 

Vývoj a výroba modelu M1 

jsou 100% německého původu,

což je zárukou dodržení

nejvyšších standardů kvality.

Úspora energie přes 33 %. Při porovnání 

spotřeby vzhledem k objemovému výkonu je 

na první pohled jasné, že model M1 společnosti 

Helios nově nastavil laťku v této třídě. Označení 

„greenTec Label“ pro mimořádně energeticky 

úsporná zařízení nenese model M1 nadarmo.

Inteligentní elektronika pro nejvyšší 

nároky. Program M1 nabízí vždy 

vhodné řešení. Intervalový provoz, 

provoz s doběhem, čidlo přítomnosti 

pro bezbariérové místnosti nebo 

ovládání závislé na vlhkosti. To je 

inteligentní způsob jak defi nitivně 

vyřešit problémy s plísní: M1/100 F 

reaguje na časový průběh nárůstu 

vlhkosti. Jestliže prudce vzroste, 

např. v důsledku sprchování, zahájí 

ventilátor M1 provoz ještě před 

dosažením nastavené prahové hodnoty.

Nejvyšší tlakový výkon ve své třídě. Nový

MiniVent® společnosti Helios má v sériovém

provedení dva stupně výkonu (90/75 m3/h) a co

se tlaku týče, daleko předčí svoje konkurenty.

V oblasti použití 60 m3/h, která je typická pro

malé ventilátory, dosahuje M1 rekordní hodnoty
31 Pa. Proto může být u ventilátoru MiniVent®

délka potrubí i počet ohybů klidně až

dvojná sobný než u konkurence.

To, co dokáže konkurence na plné otáčky, 

zvládne model M1 již na nízký stupeň výkonu.
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Helios M1

Konkurenční produkty

Chytré a praktické. 

Rozměrný prostor pro kabeláž 

po celém obvodu, možnost 

libovolného natočení pouzdra 

a bezšroubové svorky

mimořádně usnadňují 

elektrické připojení modelu M1.

Použití kuličkových ložisek 

s dlouhou životností umožňuje 

instalaci v libovolné poloze, 

dokonce i přímo do rohu.

Zapouzdření IP X5: Všechny typy lze instalovat 

v zóně 1 – prostor se zvýšenou vlhkostí.
Elegantní: 
Uzavřené a tvarově estetické čelo kryje 

zónu nečistot.

Rozváděcí kolo: Pro zvýšení 

výkonu (je snímatelné).

Oběžné kolo: Velký objem a vysoký 

tlak, s maximální účinností.

Úsporný motor: S kuličkovými ložisky, 

bezúdržbový, pro 40 000 provozních hodin.

Zpětná klapka: V sériovém 

provedení, těsně uzavírá.

Konkurenční produkt 1

Konkurenční produkt 2

Helios MiniVent® M1

Elegantní čistota. U modelu M1 

společnosti Helios proudí vzduch 

do vnitřku ze všech stran. Zcela 

uzavřené čelo elegantně zakrývá 

rušivou oblast nečistot, která je 

u stávajících malých ventilátorů 

odkrytá. M1 harmonicky zapadá 

do libovolného prostředí. 

Jeho hladká čelní plocha zůstává 

díky snadné údržbě stále čistá, 

zatímco jiné prostorové ventilátory

působí již po krátké době značně 

nevzhledným dojmem.

Vysoký výkon při nízké hlučnosti.

Po stránce výkonu 

a hlučnosti nezná 

MiniVent® M1 společnosti 

Helios žádné kompromisy. 

Všechny modely mají 

sériově dva stupně výkonu 

(90 a 75 m3/h) a jsou 

vybaveny nejnovější 

technologií ultraSilence®.

S pouhými 25 dB(A)* 

při 75 m3/h je M1 

společnosti Helios nejtišším 

zařízením ve své třídě 

na současném trhu.

* Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m, ve volném prostoru

Watty na 
m3/h objemového výkonu

Standardní model 
se 2 stupni výkonu

Doběh

Interval

Průběh vlhkosti

Přítomnost

MiniVent® M1 
Při plném výkonu: 
60 m3/h, trubka
12 m, 11 ohybů

Konkurence při 
plných otáčkách: 
60 m3/h, trubka 
6 m, 5 ohybů
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