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TURBOWENTYLATOR ODDYMIAJĄCY EX520

Turbowentylator z regulowaną prędkością. Wentylacja strumieniowa jest kombinacją nowoczesnej
budowy łopatki wirnika i ramy. Innowacyjna budowa powoduje, że stożek powietrza, który zawsze
wytwarzany jest przy turbowentylacji, jest zwarty i chociaż odległość turbowentylatora od drzwi jest
większa,  turbowentylator  nie  traci  na  mocy.  Pomimo ustawienia  turbowentylatora  w większej
odległości  niż  dotychczas,  gwarantowany jest  taki  sam strumień powietrza do wentylacji  danej
struktury.

Cechy:

wentylator został wyposażony w technologię PowerStream® – nowoczesny system ukierunkowujący strumień powietrza. Dzięki tej technologii możemy
ustawić turbowentylator w znacznej odległości od budynku, zmniejszając tym samym poziom hałasu wewnątrz budynku, jednocześnie umożliwiając
swobodne wejście / wyjście,
PowerShroud® to nowoczesna obudowa łącząca w sobie kombinację osłony, PowerStream (nowoczesnego systemu ukierunkowującego strumień
powietrza), uchwytu, systemu do wytwarzania mgły oraz składanej rączki turbowentylatora). Obudowa wykonana jest z poliwęglanu-ABS, dzięki czemu
cechują ją trwałość oraz niewielki ciężar.
kompaktowy, łatwy do magazynowania
5-cio łopatkowy wirnik Polymer TurboForce ™ gwarantuje większą odporności na rozbicie i zwiększa wydajność turbowentylatora
25 mm malowana proszkowo rama z pneumatycznymi kółkami
składana rączka ułatwiająca pchanie lub ciągnięcie turbowentylatora
regulacja kąta nachylenia od 0 – 20˚

Opcja wentylatora: z wbudowanym system do wytwarzania mgły.

Wydajność 40 863 m³/h
Wydajność wg AMCA 22 702 m³/h
Wirnik 5-łopatkowy
Waga 33 kg

Natężenie dźwięku 97 dB / 1m
95 dB / 3m

Wymiary (wys./szer./dł.) 60/53/47 cm
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Silnik 1.5KM/ 1.1kW 230V 1ø, 10A, 50/60Hz


