




Външно ел. захранване
Две предпазни решетки 
монтивани - стандартно

Външно ел. захранване за
улесняване на монтажа

Предпазна решетка монтирана на
нагнетателната и смукателна страна

Допълнителен прекъсвач
Допълнителна решетка

Електрически прекъсвач,
за сигурност

ТунелиПаркинги

Решетка за насочвана на поток.
Монтира се на смук. или нагн. страна.



Технически характеристики
Преди монтаж проверете дали посочените на табелата ел. данни (волтаж, мощност, честота) отговарят на тези на ел. захранването.

Може да е варира, в зависимост от използвания двигател
Ниво на шума на 1.5 във свободно пространство.

C/I размер с допълнителен прекъсвач
C/C - размер със стандартно външно захранване

Модел

Модел

Обороти Напор Дебит Скорост Двигател ТеглоНиво на шум

РЕВЕРСИВЕН - 1 скоростен 2 ПОЛЮСА - САМО ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

РЕВЕРСИВЕН - 1 скоростен 2 ПОЛЮСА - F200, F300, F400

РЕВЕРСИВЕН - 2 скоростен 2/4 ПОЛЮСА - САМО ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

РЕВЕРСИВЕН - 2 скоростен 2/4 ПОЛЮСА - F200, F300, F400

Размери



Акустични характеристики
Нивата на звуково налягане, х 10-12 W, са показани в таблицата по-долу.

полюса полюса



ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕНТИЛАТОРИ

ВЕНТИЛАТОРИ

Одобрен по EN12101-3
(серт. номер

Предпазна решетка

Предпазна решетка,
монтирана на нагн. страна.

Външно ел. захранване

Външно ел. захранване за
улесняване на монтажа.

Нисък профил

Полезно при ниски тавани в паркинги

Паркинги



Технически характеристики

Размери

Модел Обороти Напор Дебит Двигател FLC Пусков
ток

Ниво на
шум

Звуково
налягане

Тегло

Преди монтаж проверете дали посочените на табелата ел. данни (волтаж, мощност, честота) отговарят на тези на ел. захранването.

Може да е варира, в зависимост от използвания двигател

Брой отвори



Примери за монтаж



Крива на скоростта



Обобщение на продуктите, подходящи за противодимни инсталации в случай на пожар, съгласно испанският
стандарт NBE-CP-196, и европейският EN 12101-3.

Кръгъл аксиален вентилатор

Покривен вентилатор
Хоризонтално изхвърляне

Центробежен вентилатор

Центробежен вентилатор с ремъчна предавка

Центробежен вентилатор с
ремъчна предавка в бокс

Канален вентилатор

монтират се
извън огнеопасна зона

Вентилатори работещи
при 

Вентилатори работещи
при 

Вентилатори работещи
при 

Покривен вентилатор
Верикално изхвърляне

Центробежен вентилатор

Шумоизолиран самопочистващ се
вентилатор в бокс

Центробежен вентилатор с
ремъчна предавка в бокс

Шумоизолиран бокс за вентилатор

Аксиален вентилатор в бокс
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