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7 – 8 | Wentylatory 
stojące
• Z silnym strumieniem powietrza 

i silnym, 3-stopniowym nawiewem 
zapewniającym idealne chłodzenie 
do użytku przemysłowego lub w dużych 
pomieszczeniach

• Pionowa regulacja nachylenia pod 
kątem ok. 160° i możliwość blokowania 
w celu regulacji strumienia powietrza, 
kratka ochronna zdejmowana 
do czyszczenia 

• Bardzo wydajny silnik z wysokiej 
jakości łożyskami kulkowymi 
i termicznym zabezpieczeniem 
przeciążeniowym zgodnie z EN 60335-2-
80 zapewniającym długi i bezawaryjny 
okres użytkowania urządzenia

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica 
kosza ochronnego: 450 mm. Liczba 
stopni prędkości obrotów: 3 szt. Maks. 
liczba obrotów: 1305 obr./min. Maks. 
ilość powietrza: 5685 m³/h. Moc: 110 W. 
Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Zakres regulacji 
wysokości: 1160 – 1460 mm. Średnica 
nogi: 480 mm. Ciśnienie akustyczne 
LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Poziom mocy 
akustycznej LWA do wskazywania emisji 
dźwięku: 62.9 dB(A). Ciężar: 10.76 kg. Kolor 
obudowy: chrom. Właściwości: z regulacją 
wysokości. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

7 |  Nr. 860 697 6F zł 842,- 

8 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 860 700 6F zł 796,- 

1 – 2 | Wentylatory 
stojące
• 3 stopnie prędkości, obsługa za pomocą 

przycisków, wyłączana oscylacja 85° 
• Bezstopniowa, pionowa regulacja 

nachylenia kosza ochronnego, krata 
zdejmowana do czyszczenia 

• Wydajny wirnik łopatkowy z tworzywa 
i bezobsługowy silnik z zabezpieczeniem 
przed przegrzaniem, przeznaczony 
do dużej wydajności i pracy ciągłej 

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica 
kosza ochronnego: 440 mm. Liczba 
stopni prędkości obrotów: 3 szt. Maks. 
liczba obrotów: 1145 obr./min. Maks. 
ilość powietrza: 4180 m³/h. Moc: 50 W. 
Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Zakres regulacji 
wysokości: 1125 – 1315 mm. 
Oscylacja: 85 °. Średnica 
nogi: 420 mm. Ciśnienie akustyczne 
LPA (–3 m): 38.5 dB(A). Poziom mocy 
akustycznej LWA do wskazywania emisji 
dźwięku: 56.0 dB(A). Ciężar: 5.3 kg. Kolor 
obudowy: biały. Właściwości: z regulacją 
wysokości / odchylany. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

1 |  Nr. 970 365 6F zł 249,- 

2 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 970 366 6F zł 239,- 

5 – 6 | Wentylatory 
stojące 
ze sterowaniem 
zdalnym
• Możliwość obsługi bezpośrednio 

na urządzeniu lub za pomocą pilota 
na podczerwień

• 3 poziomy prędkości przełączane 
za pomocą przycisku

• Obudowa i płaty skrzydeł z odpornego 
tworzywa

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica 
kosza ochronnego: 440 mm. Liczba 
stopni prędkości obrotów: 3 szt. Maks. 
liczba obrotów: 1145 obr./min. Maks. 
ilość powietrza: 4180 m³/h. Moc: 50 W. 
Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Zakres regulacji 
wysokości: 1140 – 1335 mm. 
Oscylacja: 85 °. Średnica 
nogi: 420 mm. Ciśnienie akustyczne 
LPA (–3 m): 37.8 dB(A). Poziom mocy 
akustycznej LWA do wskazywania emisji 
dźwięku: 55.3 dB(A). Ciężar: 5.4 kg. 
Kolor obudowy: antracytowy. 
Wyposażenie: zdalne sterowanie. 
Właściwości: z regulacją wysokości / 
odchylany. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

5 |  Nr. 970 367 6F zł 307,- 

6 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 970 368 6F zł 291,- 

3 – 4 | Wentylatory 
stojące
• W satynowanej, ciężkiej wersji 

metalowej, 3 stopnie prędkości, obsługa 
za pomocą przełącznika obrotowego, 
wyłączana oscylacja 85°

• Bezstopniowa, pionowa regulacja 
nachylenia kosza ochronnego, krata 
zdejmowana do czyszczenia

• Wydajny wirnik łopatkowy 
z aluminium i bezobsługowe silniki 
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, 
przeznaczone do dużej wydajności 
i pracy ciągłej

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica 
kosza ochronnego: 452 mm. Liczba stopni 
prędkości obrotów: 3 szt. Maks. liczba 
obrotów: 1150 obr./min. Maks. ilość 
powietrza: 2500 m³/h. Moc: 50 W. Napięcie 
przyłączeniowe: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Zakres regulacji wysokości: 970 – 1300 mm. 
Oscylacja: 85 °. Wysokość: 1300 mm. 
Szerokość: 452 mm. Głębokość: 400 mm. 
Średnica nogi: 400 mm. Ciśnienie 
akustyczne LPA (–3 m): 41.9 dB(A). Poziom 
mocy akustycznej LWA do wskazywania 
emisji dźwięku: 61.6 dB(A). Ciężar: 7.7 kg. 
Kolor obudowy: chrom szlifowany. 
Właściwości: z regulacją wysokości / 
odchylany. 

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

3 |  Nr. 610 306 6F zł 551,- 

4 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 614 231 6F zł 519,- 

9 – 12 | Wentylatory podłogowe
• Z silnym strumieniem powietrza, 

do użytku przemysłowego lub w dużych 
pomieszczeniach

• Wygodny uchwyt 
do przenoszenia – przydatny także przy 
montażu ściennym

• Przechylanie kosza ochronnego w celu 
zmiany kierunku nadmuchu

Liczba stopni prędkości obrotów: 3 szt. 
Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V / 
50 Hz. Kolor obudowy: chrom. 

Średnica płatu skrzydła: 500 mm. Średnica 
kosza ochronnego: 550 mm. Maks. liczba 
obrotów: 1310 obr./min. Maks. ilość 
powietrza: 7860 m³/h. Moc: 0,120 kW. 
Ciśnienie akustyczne LPA 
(–3 m): 46.8 dB(A). Poziom mocy 
akustycznej LWA do wskazywania emisji 
dźwięku: 69.1 dB(A). Ciężar: 6.8 kg. 

9 |  Nr. 610 303 6F zł 525,- 

10 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 863 831 6F zł 495,- 

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica 
kosza ochronnego: 450 mm. Maks. liczba 
obrotów: 1305 obr./min. Maks. ilość 
powietrza: 5685 m³/h. Moc: 0,110 kW. 
Ciśnienie akustyczne LPA 
(–3 m): 40.7 dB(A). Poziom mocy 
akustycznej LWA do wskazywania emisji 
dźwięku: 62.9 dB(A). Ciężar: 6.26 kg. 

11 |  Nr. 977 760 6F zł 415,- 

12 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 863 823 6F zł 399,- 
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