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7 – 8 | Ventoinhas 
de pé
• Com corrente de ar forte 

e ventoinha potente de 3 níveis para 
um arrefecimento perfeito na área 
comercial ou locais amplos

• Inclinação vertical ajustável 
e bloqueável num ângulo de aprox. 
160° para ajustar a corrente de ar, 
grade de proteção amovível para 
limpeza 

• Motor de alta potência com rolamentos 
de esferas de elevada qualidade 
e proteção contra sobrecarga térmica 
conforme a EN 60335-2-80 para uma 
vida útil prolongada e sem falhas 
do aparelho

Diâmetro da pá do rotor: 400 mm. 
Diâmetro do cesto de proteção: 450 mm. 
Níveis de rotação: 3 unid. Rotações 
máx.: 1305 rev/min. Volume de ar 
máx.: 5685 m³/h. Potência: 110 watt. 
Tensão de conexão: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Amplitude de regulação 
da altura: 1160 – 1460 mm. Diâmetro 
do pé: 480 mm. Nível de ruído LPA 
(–3 m): 40.7 dB(A). Nível de potência 
sonora LWA para especificação de emissões 
de ruído: 62.9 dB(A). Peso: 10.76 kg. Cor 
do corpo: cromado. Característica: ajustável 
em altura. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

7 |  Nº 860 697 6F € 195.- 

8 | Quantidade de encomenda 
mínima: 3 unid. 
 Nº 860 700 6F € 185.- 

1 – 2 | Ventoinhas 
de pé
• 3 níveis de velocidade comandáveis 

através de interruptor de pressão, 
oscilação de 85° desativável 

• Ajuste progressivo da inclinação vertical 
do cesto de proteção, grade de proteção 
amovível para limpeza 

• Pá de plástico eficiente e motor isento 
de manutenção com proteção contra 
sobreaquecimento para alto rendimento 
de ar e funcionamento contínuo 

Diâmetro da pá do rotor: 400 mm. 
Diâmetro do cesto de proteção: 440 mm. 
Níveis de rotação: 3 unid. Rotações 
máx.: 1145 rev/min. Volume de ar 
máx.: 4180 m³/h. Potência: 50 watt. 
Tensão de conexão: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Amplitude de regulação 
da altura: 1125 – 1315 mm. Oscilação: 85 °. 
Diâmetro do pé: 420 mm. Nível de ruído 
LPA (–3 m): 38.5 dB(A). Nível de potência 
sonora LWA para especificação de emissões 
de ruído: 56.0 dB(A). Peso: 5.3 kg. Cor 
do corpo: branco. Característica: ajustável 
em altura / oscilante. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

1 |  Nº 970 365 6F € 54.90 

2 | Quantidade de encomenda 
mínima: 3 unid. 
 Nº 970 366 6F € 52.90 

5 – 6 | Ventoinhas 
de pé com comando 
à distância
• Manuseamento direto no aparelho 

ou com comando à distância por 
infravermelhos

• 3 níveis de velocidade comutáveis 
através de interruptor de pressão

• Corpo e roda de pás em plástico 
resistente

Diâmetro da pá do rotor: 400 mm. 
Diâmetro do cesto de proteção: 440 mm. 
Níveis de rotação: 3 unid. Rotações 
máx.: 1145 rev/min. Volume de ar 
máx.: 4180 m³/h. Potência: 50 watt. 
Tensão de conexão: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Amplitude de regulação 
da altura: 1140 – 1335 mm. Oscilação: 85 °. 
Diâmetro do pé: 420 mm. Nível de ruído 
LPA (–3 m): 37.8 dB(A). Nível de potência 
sonora LWA para especificação de emissões 
de ruído: 55.3 dB(A). Peso: 5.4 kg. Cor 
do corpo: antracite. Equipamento: Comando 
à distância. Característica: ajustável 
em altura / oscilante. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

5 |  Nº 970 367 6F € 69.90 

6 | Quantidade de encomenda 
mínima: 3 unid. 
 Nº 970 368 6F € 64.90 

3 – 4 | Ventoinhas 
de pé
• Versão em metal pesado, acetinado, 

3 níveis de velocidade comandáveis 
através de interruptor rotativo, 
oscilação de 85° desativável

• Ajuste progressivo da inclinação vertical 
do cesto de proteção, grade de proteção 
amovível para limpeza

• Pá de alumínio eficiente e motores 
isentos de manutenção com proteção 
contra sobreaquecimento para alto 
rendimento de ar e funcionamento 
contínuo

Diâmetro da pá do rotor: 400 mm. 
Diâmetro do cesto de proteção: 452 mm. 
Níveis de rotação: 3 unid. Rotações 
máx.: 1150 rev/min. Volume de ar 
máx.: 2500 m³/h. Potência: 50 watt. 
Tensão de conexão: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Amplitude de regulação 
da altura: 970 – 1300 mm. Oscilação: 85 °. 
Altura: 1300 mm. Largura: 452 mm. 
Profundidade: 400 mm. Diâmetro 
do pé: 400 mm. Nível de ruído LPA 
(–3 m): 41.9 dB(A). Nível de potência 
sonora LWA para especificação de emissões 
de ruído: 61.6 dB(A). Peso: 7.7 kg. 
Cor do corpo: cromado escovado. 
Característica: ajustável em altura / 
oscilante. 

Fornecimento desmontado – montagem 
fácil.

3 |  Nº 610 306 6F € 125.- 

4 | Quantidade de encomenda 
mínima: 3 unid. 
 Nº 614 231 6F € 119.- 

9 – 12 | Ventoinhas de chão
• Com ventilação de ar forte para 

a utilização comercial ou em espaços 
grandes

• Pega confortável – também utilizável 
com fixação à parede

• Cesto de proteção inclinável para 
a alteração do sentido do ar

Níveis de rotação: 3 unid. Tensão 
de conexão: 220 – 240 V / 50 Hz. Cor 
do corpo: cromado. 

Diâmetro da pá do rotor: 500 mm. Diâmetro 
do cesto de proteção: 550 mm. Rotações 
máx.: 1310 rev/min. Volume de ar 
máx.: 7860 m³/h. Potência: 0,120 kW. Nível 
de ruído LPA (–3 m): 46.8 dB(A). Nível 
de potência sonora LWA para especificação 
de emissões de ruído: 69.1 dB(A). 
Peso: 6.8 kg. 

9 |  Nº 610 303 6F € 119.- 

10 | Quantidade de encomenda 
mínima: 3 unid. 
 Nº 863 831 6F € 115.- 

Diâmetro da pá do rotor: 400 mm. Diâmetro 
do cesto de proteção: 450 mm. Rotações 
máx.: 1305 rev/min. Volume de ar 
máx.: 5685 m³/h. Potência: 0,110 kW. Nível 
de ruído LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Nível 
de potência sonora LWA para especificação 
de emissões de ruído: 62.9 dB(A). 
Peso: 6.26 kg. 

11 |  Nº 977 760 6F € 94.90 

12 | Quantidade de encomenda 
mínima: 3 unid. 
 Nº 863 823 6F € 89.90 
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