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Obrigado por adquirir o Exaustor Axial Residencial 25cm.

Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura guarde-o em local seguro para 
consultas futuras. Este aparelho foi desenvolvido para proporcionar maior conforto para a Família. 

1. Instruções de instalação

2. Características técnicas

a) Os exaustores nunca devem ser instalados próximos as entradas de ar, portas e janelas. Sempre deve-se instalar no sentido oposto 

destes para que o ar possa circular por todo o ambiente e ser trocado com eficiência; 

b) Exaustores que irão jogar o do ambiente interno para o ambiente externo num local alto, pois o ar quente tende a subir;

c) Exaustores que irão jogar o do ambiente externo para o ambiente interno num local baixo;

c) Para instalação do aparelho faça uma abertura de 250mm de diâmetro e siga o passo a passo à seguir. 

IMPORTANTE

Para o desligamento total deste aparelho, insira-o em uma rede que esteja submetida ao comando de um disjuntor bipolar; 

Motor

Cabo

3° Conecte os fios do motor 

a um plug para facilitar a 

remoção do aparelho para 

manutenção e limpeza. 

Parede Externa Parede Interna

1° Separe as duas partes do exaustor puxando-as em 

direções contrárias.

Parede Externa

Parede

Tomada

250mm

2° Fixe na parede a parte 

externa do exaustor.

4° Introduza a parte 

interna do exaustor 

na parede e ligue o 

plugue na tomada 

Parede Externa
Tomada

Parede

Corrente 

Vazão 

RPM 

Tensão de Alimentação 

Frequência 

Diâmetro 

Profundidade 

Grau de Proteção 

0,50A / 0,25A 

685 m³/h 

1.450 / 1550 

127V ou 220V 

50/60 Hz 

250mm 

200mm 

IPX2 
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3. Cuidados especiais para sua segurança 

1° - Este aparelho não se destina á utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por crianças, ou 

por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou 

estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

2° - Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;

3° - Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente 

qualificados para evitar situações de risco; 

4° - Nunca inverta o sentido de rotação do exaustor, se ele não estiver parado; 

5° - Para limpeza, retire o plug da tomada e retire a parte interna do exaustor; 

6° - Use apenas sabão neutro, na limpeza;

7° - O motor não deve ser exposto a água;

8° - Esse produto não acompanha chave de ligação;

9° - Esse produto não necessita de capacitor;

10° - Esse produto não possui reversão.



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

VENTISOL IND. COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholakan, 07- Aririú

Palhoça / SC - CEP: 88.135-541

Tel./Fax: 48 2107 9500

sac@ventisol.com.br

www.ventisol.com.br
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