
Porque há objectos
que ficam para sempre
nas nossas casas…

Se a Vortice se dedica ao desenvolvimento 
de produtos da mais avançada tecnologia, 
também se dedica a conservar os que fazem 
história. Todos os equipamentos Vortice são alvo 
do mais aprofundado desenvolvimento e dedicação. 
Talvez por isso nos acompanham ao longo da vida, 
muitos passando de geração para geração. 
Também por isso se mantêm nos catálogos 
da marca, sofrendo constantes alterações 
e melhorias. Foi assim com os modelos Nordik, 
que se têm vindo a desdobrar em várias versões, 
mas mantêm os básicos sempre actuais.

Sinta a brisa da ventoinha Nordik International Plus 
e deixe-se levar!

Ventoinha clássica.
Um clássico 
da refrigeração.

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:
• Diâmetros do aparelho com lâminas: 
 90, 120, 140 ou 160cm
• Cobertura do motor superior e inferior em resina 
 termoplástica (ABS) de cor branca, moldada 
 e resistente ao calor e UV
• Conexões de fiação na haste do final do teto 
 escondidas por tampas brancas moldadas em PP 
 resistentes a impactos e UV
• Motor monofásico com capacitador de partida 
 com rotor externo e rotação de eixo 
 em rolamentos de esferas
• Fluxo máximo de ar: 8,550 m3 / h.
• Pás brancas em chapa de aço revestidas a pó 
 com poliéster resistente a riscos
• Haste branca em aço com acabamento revestido 
 a pó de poliéster, cor branca, comprimento 375 mm
• Bolsa de acessórios para montagem de lâminas, 
 fixação e anti-vibração
• Kit de luz opcional (máximo 150W)
• Comando opcional para seleção de velocidades

CLÁSSICO 
VORTICE

VENTOINHA NORDIK INTERNATIONAL PLUS
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Dados técnicos 
e de utilização

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

TELENORDIK 5T
• Comando infravermelhos 
 para ventoinhas de teto 
 com ou sem kit de luz.
• 5 velocidades reguláveis 
 e comando da luz.
• Temporizador para ligar 
 ou desligar.

PLUS LIGHT KIT 
• Kit de luz para todos 
 os modelos 
 International Plus.
• Intensidade máxima 
 da lâmpada: 150 W

SCNR5 UNIF.X 
NK SOFFITO
• Comando 
 com 5 velocidades 
 para ventoinhas 
 de teto sem luz.

SCNRL5 UNIF.X 
NK SOFFITO
• Comando 
 com 5 velocidades 
 para ventoinhas 
 de teto com luz.

Absorbed Current max (A) 0,32
Absorbed Power max (W) 70
Blades diameter 90
Frequency (Hz) 50
Insulation Class I°
Voltage (V) 220-240
Weight (Kg) 5,5

Airflow speed at max speed (m/s 2,59
Delivery max (m3/h) 8550
Delivery max (m3/min) 142,50
giri_minuto 228
RPM 228
Service value (m3/min)/W 2,036
Sound power level Lw [dB(A)] 46,1

Etichetta Energetica NO
Size A (mm) Ø 914
Size B (mm) Ø 230
Size C (mm) 495
Size D (mm) Ø 130
Size E (mm) Ø 200
Size F (mm) 180
Size G (mm) 776


