
Dalies nr. Paveiksliukas Tipas Aprašymas
Kaina Eur 

su PVM

Įleidžiama dėžutė su šoniniu pajungimu DN75 patalpoms, kuriose nėra 

priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
Montavimo matmenys (W/H/D) 233 x 233 x 104 mm

Įleidžiama dėžutė su šoniniu pajungimu DN75, su papildomu antru pajungimu 

dešinėje patalpoms, kuriose nėra priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

(oro ištraukimui iš dviejų patalpų)                                                

Montavimo matmenys (W/H/D) 233 x 233 x 104 mm

Įleidžiama dėžutė su su šoniniu pajungimu DN75, su papildomu antru pajungimu 

kairėje patalpoms, kuriose nėra priešgaisrinės saugos reikalavimų.

(oro ištraukimui iš dviejų patalpų)  

 Montavimo matmenys (W/H/D) 233 x 233 x 104 mm

Įleidžiama dėžutė su galiniu pajungimu DN75 patalpoms, kuriose nėra 

priešgaisrinės saugos reikalavimų.                                                                  
Montavimo matmenys (W/H/D) 233 x 233 x 104 mm

Įleidžiama dėžutė su su šoniniu pajungimu DN75 patalpoms, kuriose yra keliami 

priešgaisrinės saugos reikalavimai.                                         
(ugniai atsparių šachtų viduje ir išorėje) 

Montavimo matmenys (W/H/D) 263 x 263 x 110 mm

Įleidžama dėžutė su galiniu pajungimu DN75 patalpoms, kuriose yra keliami 

priešgaisrinės saugos reikalavimai.
(ugniai atsparių šachtų viduje ir išorėje)

Montavimo matmenys (W/H/D) 263 x 263 x 110 mm 

ĮLEIDŽIAMŲ  ĮRENGINIŲ  PRIEDAI

ĮLEIDŽIAMOS  DĖŽUTĖS

NAUDOTI PATALPOMS, KURIUOSE NĖRA UGNIES SAUGOS REIKALAVIMŲ

NAUDOTI PATALPOSE, KURIOSE YRA KELIAMI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI (priešgaisrinių šachtų viduje ir išorėje)

35 €

2000 V-II U

2001 V-II U-ZR

60 €

2002

2020

55 €

V-II UB

V-II U-ZL

60 €

2003 V-II U-H
36 €

2023 V-II UB-H

56 €
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Dalies nr. Paveiksliukas Tipas Aprašymas
Kaina Eur 

su PVM

Įleidžiama dėžutė  su šoniniu pajungimu DN75 patalpoms, kuriose yra keliami 

priešgaisrinės saugos reikalavimai.
(ugniai atsparių šachtų viduje ir išorėje)

Montavimo matmenys (W/H/D) 263 x 263 x 110 mm

Įleidžiama dėžutė su galiniu pajungimu DN75 patalpoms, kuriose yra keliami 

priešgaisrinės saugos reikalavimai.
(ugniai atsparių šachtų viduje ir išorėje)

Montavimo matmenys (W/H/D) 263 x 263 x 110 mm

4452 MB-V Universalus tvirtinimo laikiklis visoms įleidžiamoms dėžutėms su tvirtinimo 

detalėmis
23 €

„ClassicLine“ rėmas, iki 20 mm reguliavimo diapazonas.    

Matmenys (W/H/D) 325 x 325 x 25 mm

0110 ST 50/80 Įstumiama jungtis, reguliavimo diapazonas 50–80 mm 53 €

0111 ST 70/110 Įstumiama jungtis, reguliavimo diapazonas 70–110 mm 53 €

0112 ST 90/150 Įstumiama jungtis, reguliavimo diapazonas 90–150 mm 53 €

0113 ST 110/180 Įstumiama jungtis, reguliavimo diapazonas 110–180 mm

53 €

ĮSTUMIAMA JUNGTIS, SKIRTA PER GILIAI PASTATYTOS DĖŽĖS KOMPENSACIJAI

68 €

2033 V-II UBK-H

4520 BR-25

28 €

2030 V-II UBK

67 €

NAUDOTI PATALPOSE, KURIOSE YRA KELIAMI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI SU UGNIES SLOPINTUVU (priešgaisrinių šachtų viduje ir išorėje)

ĮLEIDŽIAMŲ  ĮRENGINIŲ  PRIEDAI

ĮLEIDŽIAMOS DĖŽUTĖS MONTAVIMO PRIEDAI
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Dalies nr. Paveiksliukas Tipas Aprašymas
Kaina Eur 

su PVM

Įleidžiama tuščia dėžutė su šoniniu pajungimu DN75, skirta ištraukimui iš antros 

patalpos , su įsiurbimo rinkiniu.                                                                          

Montavimo matmenys (W/H/D) 233 x 233 x 104 mm

Išorėje montuojama dėžutė su galiniu pajungimu DN75 patalpoms, kuriose keliami 

priešgaisrinės saugos reikalavimai
(ugniai atsparių šachtų išorėje)

Montavimo matmenys (W/H/D) 263 x 263 x 144 mm

Dėžutės apdaila išoriniam montavimui.

(tinka visoms įleidžiamoms dėžutėms, išskyrus V-II U-ZR ir V-II U-ZL modelius)                                                       

4803 AD-V 100/75 DN 100/DN75 dėžutės pajungimo adapteris (metalas) 19 €

Išorinė montuojama dėžutė su galiniu pajungimu DN75 patalpoms, kuriose keliami 

priešgaisrinės saugos reikalavimai.                                           
(ugniai atsparių šachtų išorėje)

Montavimo matmenys (W/H/D) 263 x 263 x 144 mm

Dėžutės apdaila išoriniam montavimui.

(tinka visoms įleidžiamoms dėžutėms, išskyrus V-II U-ZR ir V-II U-ZL modelius)

4803 AD-V 100/75 DN 100/DN75 dėžutės pajungimo adapteris (metalas) 19 €

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 30 m3 / h

 be valdymo.

(ventiliatorius įsijungia kai įrenginys įjungiamas ir sustoja kai įrenginys išjungiamas.)

PRIEDAI SKIRTI IŠTRAUKIMUI IŠ ANTROS PATALPOS

PAVIRŠIUJE MONTUOJAMŲ ĮRENGINIŲ PRIEDAI

PAVIRŠIUJE MONTUOJAMOS DĖŽUTĖS

2040 V-II U-LG

45 €

NAUDOTI PATALPOSE, KURIOSE YRA KELIAMI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI (priešgaisrinių šachtų išorėje)

NAUDOTI PATALPOSE, KURIOSE YRA KELIAMI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI SU UGNIES SLOPINTUVU (priešgaisrinių šachtų išorėje)

ĮSTATOMI "CLASSICLINE" VENTILIATORIAI SU ORO ĮSIURBIMO RINKINIU

2050

60 €

V-II A

20 €

2065 V-II A-S

2051 V-II AK

72 €

2065 V-II A-S
20 €

2200 V-II 30

152 €

NAUDOTI VIENU GALIOS LYGMENIU
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Dalies nr. Paveiksliukas Tipas Aprašymas
Kaina Eur 

su PVM

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 30 m3 / h

su įjungtu valdymu

(integruotas įjungimo valdymas, būtinas nuolat kintamam įjungimo uždelsimui ir įjungimo 

laiko reguliavimui)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 30 m3 / h

su intervalo ir įjungimo valdymu

(integruotas intervalo ir įjungimo valdymas)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 30 m3 / h

su judesio detektoriumi ir įjungimo valdymu

(integruotas veikimo valdymo įtaisas, galintis neribotą laiką valdyti veikimo laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 30 m3 / h

su judesio detektoriumi su intervaliniu įjungimo valdymu.

(integruotas veikimo valdymo įtaisas, galintis nustatyti kintamąjį veikimo laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 60 m3 / h

be valdymo

(ventiliatorius įsijungia kai įrenginys įjungiamas ir sustoja kai įrenginys išjungiamas.)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 60 m3 / h

su su įjungtu valdymu

(integruotas įjungimo valdymas, būtinas nuolat kintamam įjungimo uždelsimui ir įjungimo 

laiko reguliavimui)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 60 m3 / h

su intervalo ir įjungimo valdymu

(integruotas intervalo ir įjungimo valdymas)

V-II 30-BM-I

327 €

2210 V-II 60

153 €

2205 V-II 30-N

188 €

214 €

V-II 30-I2206

2203 V-II 30-BM-N

303 €

2204

189 €

V-II 60-N2215

2216 V-II 60-I

214 €
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Dalies nr. Paveiksliukas Tipas Aprašymas
Kaina Eur 

su PVM

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 60 m3 / h 

su judesio detektoriumi ir įjungimo valdymu.

(integruotas veikimo valdymo įtaisas, galintis neribotą laiką valdyti veikimo laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 60 m3 / h

 su judesio detektoriumi su intervaliniu įjungimo valdymu

(integruotas veikimo valdymo įtaisas, galintis nustatyti kintamąjį veikimo laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 60 m3 / h

su drėgmės kontrole.

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 100 m3 / h

be valdymo

(ventiliatorius įsijungia kai įrenginys įjungiamas ir sustoja kai įrenginys išjungiamas.)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 100 m3 / h 

su su įjungtu valdymu

(integruotas įjungimo valdymas, būtinas nuolat kintamam įjungimo uždelsimui ir įjungimo 

laiko reguliavimui)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 100 m3 / h

su intervalo ir įjungimo valdymu

(integruotas intervalo ir įjungimo valdymas)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 100 m3 / h

su judesio detektoriumi ir įjungimo valdymu

(integruotas veikimo valdymo įtaisas, galintis neribotą laiką valdyti veikimo laiką)

309 €

V-II 60-BM-N2213

333 €

V-II 60-BM-I2214

2225 V-II 100-N

196 €

233 €

2226 V-II 100-I

397 €

2217 V-II 60-F

2220 V-II 100

160 €

2223 V-II 100-BM-N

315 €
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Dalies nr. Paveiksliukas Tipas Aprašymas
Kaina Eur 

su PVM

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 100 m3 / h

su judesio detektoriumi su intervaliniu įjungimo valdymu.

(integruotas veikimo valdymo įtaisas, galintis nustatyti kintamąjį veikimo laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas 100 m3 / h

su drėgmės kontrole.

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagridinė apkrova 30 

m3/h, nominali apkrova 60 m3/h
be valdymo

(ventiliatorius nepertraukiamai veikia dirbant bazinei apkrovai (30 m3/h) arba veikiant 

nominaliai apkrovai (60 m3/h). Jungiklis naudojamas perjungimui tarp bazinės ir nominalios 

apkrovos režimo)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 60 m3/h
su įjungu valdymu

(integruotas įjungimo valdymas, galintis neribotą laiką keisti įjungimo uždelsimą ir veikimo 

laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 60 m3/h                                             
su komforto valdymu

(integruotas įjungimo valdymas, galintis neribotą laiką keisti įjungimo vėlinimą ir veikimo 

laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 60 m3/h
su komforto valdymu ir nuotolinio valdymo įvestimi (230V)

(integruotas įjungimo valdymas, skirtas nepertraukiamai keisti įjungimo vėlinimą ir veikimo 

laiką.)

397 €

2227 V-II 100-F

153 €

2230 V-II 30/60

338 €

2224 V-II 100-BM-I

ĮSTATOMI "CLASSICLINE" VENTILIATORIAI SU ORO ĮSIURBIMO RINKINIU

NAUDOTI DVIEM GALIOS LYGMENIMIS

Įsiurbimo rinkinys - filtro laikiklis kartu su filtru ir įsiurbimo dangčiu

270 €

2233 V-II 30/60-KF

200 €

V-II 30/60-NZ2231

260 €

2232 V-II 30/60-K
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Dalies nr. Paveiksliukas Tipas Aprašymas
Kaina Eur 

su PVM

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 60 m3/h
Su komforto valdymo ir nuotolinio valdymo įvestimi (230V)

(integruotas įjungimo valdymas, galintis neribotą laiką keisti įjungimo vėlinimą ir veikimo 

laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 60m3/h
su koforto valdymu ir centrinio valdymo įvestimi (12V/24V

(integruotas įjungimo valdymas, galintis neribotą laiką keisti įjungimo vėlinimą ir veikimo 

laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 60 m3/h

su drėgmės kontrole.

Centrinio valdymo įvesties (laikmačio) parinktis 
(papildomas 12 V centrinio valdymo įėjimas leidžia ventiliatorių valdyti ir esant pagrindinei 

apkrovai (30 m3/h). Visos kitos funkcijos yra analogiškos V-II 30/60-F ir V-II 30/100-F tipų 

funkcijoms

2250-01 V-II O/F-DG Nepertraukiamos bazinės apkrovos veikimo galimybė 16 €

2250-02 V-II O/F-BM Judesio aptikimo galimybė (aprūpintas judesio detektoriumi) 80 €

2250-03 V-II O/F-FF Nuotolinio valdymo prijungimo galimybė 13 €

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagridinė apkrova 30 

m3/h, nominali apkrova 100 m3/h
 be valdymo

(ventiliatorius nepertraukiamai veikia dirbant bazinei apkrovai (30 m3/h) arba veikiant 

nominaliai apkrovai (100 m3/h). Jungiklis naudojamas perjungimui tarp bazinės ir nominalios 

apkrovos režimo)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 100 m3/h
su įjungu valdymu

(integruotas įjungimo valdymas, galintis neribotą laiką keisti įjungimo uždelsimą ir veikimo 

laiką)

2233-1 V-II 30/60-KF-LX

270 €

13 €

V-II O/F-ZU2250-00

270 €

2234 V-II 30/60-KZ

397 €

V-II 30/60-F2235

152 €

V-II 30/1002240

198 €

V-II 30/100-NZ2241
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Dalies nr. Paveiksliukas Tipas Aprašymas
Kaina Eur 

su PVM

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 100 m3/h

su komforto valdymu

(integruotas įjungimo valdymas, galintis neribotą laiką keisti įjungimo vėlinimą ir veikimo 

laiką)

2243 V-II 30/100-KF „ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 100 m3 / h

su komforto valdymu ir nuotolinio valdymo įvestimi (230V)           (integruotas 

įjungimo valdymas, skirtas nepertraukiamai keisti įjungimo vėlinimą ir veikimo laiką)

269 €

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 100 m3/h
su komforto valdymo ir nuotolinio valdymo įvestimi (230V)

(integruotas įjungimo valdymas, galintis neribotą laiką keisti įjungimo vėlinimą ir veikimo 

laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: pagrindinė apkrova 

30 m3/h, nominali apkrova 100 m3/h
su koforto valdymu ir centrinio valdymo įvestimi (12V/24V)

(integruotas įjungimo valdymas, galintis neribotą laiką keisti įjungimo vėlinimą ir veikimo 

laiką)

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo rinkiniu, oro srautas: 

pagrindinė apkrova 30 m3/h, nominali apkrova 100 m3/h                                            

su drėgmės kontrole

Centrinio valdymo įvesties (laikmačio) parinktis                            
(papildomas 12 V centrinio valdymo įėjimas leidžia ventiliatorių valdyti ir esant pagrindinei 

apkrovai (30 m3/h). Visos kitos funkcijos yra analogiškos V-II 30/60-F ir V-II 30/100-F tipų 

funkcijoms

2250-01 V-II O/F-DG Nepertraukiamos bazinės apkrovos veikimo galimybė 16 €

2250-02 V-II O/F-BM Judesio aptikimo galimybė (aprūpintas judesio detektoriumi) 80 €

2250-03 V-II O/F-FF Nuotolinio valdymo prijungimo galimybė (valdymas aprūpintas nuotolinio valdymo 

įvestimi (230 V , perjungiama per jungiklį, kad būtų galima įjungti ir išjungti bazinės 

apkrovos naudojimą, naudojant kliento jungiklį).
13 €

V-II 30/100-KZ

258 €

V-II 30/100-K2242

397 €

V-II 30/100-F2245

13 €

2250-00 V-II O/F-ZU

269 €

V-II 30/100-KF-LX2243-1

269 €

2244
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Dalies nr. Paveiksliukas Tipas Aprašymas
Kaina Eur 

su PVM

„ClassicLine“ ventiliatorius su įsiurbimo komplektu, oro srautas               30 m3/h, 

60 m3/h, 100 m3/h
be valdymo

(ventiliatorius įsijungia kai įrenginys įjungiamas ir sustoja kai įrenginys išjungiamas. Greitis 

perjungimas naudojant trijų pakopų jungiklį. Jungiklis nepridedamas)

Išorinės sienos anga su apvaliu sienelės ortakiu ir labai plokščiu vidiniu dangčiu, su 

duslintuvu, apsauginėmis nuo vėjo grotelėmis ir oro filtru (G2). Vamzdžio 

pritvirtinimas: (ø x D) 160 x 500 mm

Vidinio dangčio diametras: 180 x 180 x 35 mm

0157 ISU Įjungimo valdymo ir laiko intervalo kontrolės priestaisas.
68 €

0159 NR-E Įjungimo valdymo prietaisas
39 €

Atsarginis filtras,  G2 filtrų klasė

Pakuotėje 5 vnt.,  matmenys  16 x 20 cm

Reguliuojamas dydis 1 vnt.,  matmenys  13 x 20 cm       

VARIO II serijos filtrai

NAUDOTI TRIM GALIOS LYGMENIMIS

PRIEDAI

SIENINIS ORO PADAVIMO VENTILIATORIUS VS-160

JUNGIKLIŲ KONTROLĖS PRIETAISAI MONTUOJAMI DĖŽUTĖSE

Įsiurbimo rinkinys - filtro laikiklis kartu su filtru ir įsiurbimo dangčiu

178 €

V-II 30/60/1002248

213 €

VS-1604430

10 €

2670 V-II VF
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