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7 – 8 | Stoječi 
ventilatorji
• Z močnim zračnim tokom in zmogljivim 

3-stopenjskim ventilatorjem za popolno 
hlajenje industrijskih ali velikih 
prostorov

• Navpičen nagib za usmerjanje zračnega 
toka je mogoče nastaviti in blokirati pod 
kotom pribl. 160°, zaščitno mrežo lahko 
snamete za čiščenje 

• Visokozmogljiv motor s kakovostnimi 
krogličnimi ležaji in termično zaščito 
pred preobremenitvijo po EN 60335-2-
80 za dolgotrajno uporabo brez motenj

Premer vetrnice: 400 mm. Premer zaščitne 
košare: 450 mm. Število stopenj vrtljajev: 3. 
Maks. število vrtljajev: 1305 vrt/min. Pretok 
zraka maks.: 5685 m³/h. Moč: 110 Watt. 
Priključna napetost: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Nastavitev višine: 1160 – 1460 mm. 
Premer noge: 480 mm. Zvočni tlak LPA 
(–3 m): 40.7 dB(A). Nivo zvokovne moči 
LWA za navajanje emisij zvoka: 62.9 dB(A). 
Teža: 10.76 kg. Barva ohišja: krom. 
Lastnost: nastavitev višine. 

Dobavljeno razstavljeno – preprosta 
montaža.

7 |  Št. 860 697 6F € 245,- 

8 | Najmanjša količina naročanja: 3. 
 Št. 860 700 6F € 235,- 

1 – 2 | Stoječi 
ventilatorji
• 3 stopnje hitrosti z upravljanjem 

s pritisnim stikalom, obračanje 
v območju 85° z možnostjo izklopa 

• Navpičen nagib zaščitne košare 
je brezstopenjsko nastavljiv, zaščitno 
mrežo lahko snamete za čiščenje 

• Zmogljiva vetrnica iz umetne mase 
in motor brez vzdrževanja z zaščito 
pred pregrevanjem za velik pretok zraka 
in dolgotrajno delovanje 

Premer vetrnice: 400 mm. Premer zaščitne 
košare: 440 mm. Število stopenj vrtljajev: 3. 
Maks. število vrtljajev: 1145 vrt/min. Pretok 
zraka maks.: 4180 m³/h. Moč: 50 Watt. 
Priključna napetost: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Nastavitev višine: 1125 – 1315 mm. 
Osciliranje: 85 °. Premer noge: 420 mm. 
Zvočni tlak LPA (–3 m): 38.5 dB(A). Nivo 
zvokovne moči LWA za navajanje emisij 
zvoka: 56.0 dB(A). Teža: 5.3 kg. Barva 
ohišja: bela. Lastnost: nastavitev višine / 
možnost vrtenja. 

Dobavljeno razstavljeno – preprosta 
montaža.

1 |  Št. 970 365 6F € 64,90 

2 | Najmanjša količina naročanja: 3. 
 Št. 970 366 6F € 57,90 

5 – 6 | Stoječi 
ventilatorji 
z daljinskim 
upravljanjem
• Upravljanje neposredno na napravi ali 

z IR-daljinskim upravljalnikom
• Pritisno stikalo za 3 stopnje hitrosti
• Ohišje in vetrnica iz trdne umetne mase

Premer vetrnice: 400 mm. Premer zaščitne 
košare: 440 mm. Število stopenj vrtljajev: 3. 
Maks. število vrtljajev: 1145 vrt/min. Pretok 
zraka maks.: 4180 m³/h. Moč: 50 Watt. 
Priključna napetost: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Nastavitev višine: 1140 – 1335 mm. 
Osciliranje: 85 °. Premer noge: 420 mm. 
Zvočni tlak LPA (–3 m): 37.8 dB(A). Nivo 
zvokovne moči LWA za navajanje emisij 
zvoka: 55.3 dB(A). Teža: 5.4 kg. Barva 
ohišja: antracitna. Oprema: daljinsko 
upravljanje. Lastnost: nastavitev višine / 
možnost vrtenja. 

Dobavljeno razstavljeno – preprosta 
montaža.

5 |  Št. 970 367 6F € 79,90 

6 | Najmanjša količina naročanja: 3. 
 Št. 970 368 6F € 77,90 

3 – 4 | Stoječi 
ventilatorji
• V robustni, satinirani kovinski izvedbi, 

3 stopnje hitrosti z upravljanjem 
z vrtljivim stikalom, obračanje 
v območju 85° z možnostjo izklopa

• Navpičen nagib zaščitne košare 
je brezstopenjsko nastavljiv, zaščitno 
mrežo lahko snamete za čiščenje

• Zmogljiva aluminijasta vetrnica 
in motorji z zaščito pred pregrevanjem, 
ki ne zahtevajo vzdrževanja, za velik 
pretok zraka in dolgotrajno delovanje

Premer vetrnice: 400 mm. Premer zaščitne 
košare: 452 mm. Število stopenj vrtljajev: 3. 
Maks. število vrtljajev: 1150 vrt/min. Pretok 
zraka maks.: 2500 m³/h. Moč: 50 Watt. 
Priključna napetost: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Nastavitev višine: 970 – 1300 mm. 
Osciliranje: 85 °. Višina: 1300 mm. 
Širina: 452 mm. Globina: 400 mm. 
Premer noge: 400 mm. Zvočni tlak LPA 
(–3 m): 41.9 dB(A). Nivo zvokovne moči 
LWA za navajanje emisij zvoka: 61.6 dB(A). 
Teža: 7.7 kg. Barva ohišja: krtačen krom. 
Lastnost: nastavitev višine / možnost 
vrtenja. 

Dobavljeno razstavljeno – preprosta 
montaža.

3 |  Št. 610 306 6F € 159,- 

4 | Najmanjša količina naročanja: 3. 
 Št. 614 231 6F € 149,- 

9 – 12 | Talni ventilatorji
• Z močnim zračnim tokom za uporabo 

v proizvodnji ali v večjih prostorih
• Udoben nosilni ročaj – uporaben tudi 

za montažo na steno
• Nagibna zaščitna košara za spremembo 

smeri zraka

Število stopenj vrtljajev: 3. Priključna 
napetost: 220 – 240 V / 50 Hz. Barva 
ohišja: krom. 

Premer vetrnice: 400 mm. Premer zaščitne 
košare: 450 mm. Maks. število 
vrtljajev: 1305 vrt/min. Pretok zraka 
maks.: 5685 m³/h. Moč: 0,110 kW. Zvočni 
tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Nivo zvokovne 
moči LWA za navajanje emisij 
zvoka: 62.9 dB(A). Teža: 6.26 kg. 

9 |  Št. 977 760 6F € 125,- 

10 | Najmanjša količina naročanja: 3. 
 Št. 863 823 6F € 115,- 

Premer vetrnice: 500 mm. Premer zaščitne 
košare: 550 mm. Maks. število 
vrtljajev: 1310 vrt/min. Pretok zraka 
maks.: 7860 m³/h. Moč: 0,120 kW. Zvočni 
tlak LPA (–3 m): 46.8 dB(A). Nivo zvokovne 
moči LWA za navajanje emisij 
zvoka: 69.1 dB(A). Teža: 6.8 kg. 

11 |  Št. 610 303 6F € 155,- 

12 | Najmanjša količina naročanja: 3. 
 Št. 863 831 6F € 149,- 
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