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7 – 8 | Stojanové 
ventilátory
• So silným prúdom vzduchu a silným, 

3-stupňovým ventilátorom na perfektné 
chladenie na priemyselné použitie alebo 
veľké priestory

• Vertikálny sklon v uhle cca 160° 
na prestavenie prúdu vzduchu 
s možnosťou nastavenia a aretácie, 
ochranná mriežka odnímateľná 
na čistenie 

• Vysokovýkonný motor 
s vysokokvalitnými guľôčkovými 
ložiskami a termickou ochranou proti 
preťaženiu podľa EN 60335-2-80 na 
dlhú, bezporuchovú životnosť prístroja

Priemer lopatky rotora: 400 mm. Priemer 
ochranného koša: 450 mm. Počet stupňov 
otáčok: 3 ks. Otáčky max.: 1305 ot/
min. Objem vzduchu max.: 5685 m³/h. 
Výkon: 110 Watt. Napájacie 
napätie: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah 
prestavenia výšky: 1160 – 1460 mm. 
Priemer nohy: 480 mm. Akustický tlak 
LPA (–3 m): 40.7 dB(A). LWA hladina 
akustického výkonu na uvedenie emisií 
hluku: 62.9 dB(A). Hmotnosť: 10.76 kg. 
Farba púzdra: chróm. Vlastnosť: výškovo 
nastaviteľný. 

Dodávané nezmontované – ľahká 
montáž.

7 |  Čis. 860 697 6F € 189,- 

8 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 3 ks. 
 Čis. 860 700 6F € 169,- 

1 – 2 | Stojanové 
ventilátory
• 3 rýchlostné stupne ovládateľné 

tlačidlovým spínačom, vypínateľná 
85°oscilácia 

• Vertikálny sklon ochranného koša 
plynule prestaviteľný, ochranná mriežka 
odnímateľná na čistenie 

• Výkonná plastová lopatková vrtuľa 
a bezúdržbový motor s ochranou proti 
prehriatiu pre vysoký vzduchový výkon 
a trvalú prevádzku 

Priemer lopatky rotora: 400 mm. 
Priemer ochranného koša: 440 mm. 
Počet stupňov otáčok: 3 ks. Otáčky 
max.: 1145 ot/min. Objem vzduchu 
max.: 4180 m³/h. Výkon: 50 Watt. 
Napájacie napätie: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Rozsah prestavenia výšky: 1125 – 1315 mm. 
Oscilácia: 85 °. Priemer nohy: 420 mm. 
Akustický tlak LPA (–3 m): 38.5 dB(A). LWA 
hladina akustického výkonu na uvedenie 
emisií hluku: 56.0 dB(A). Hmotnosť: 5.3 kg. 
Farba púzdra: biela. Vlastnosť: výškovo 
nastaviteľný / vyklopiteľný. 

Dodávané nezmontované – ľahká 
montáž.

1 |  Čis. 970 365 6F € 57,90 

2 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 3 ks. 
 Čis. 970 366 6F € 48,90 

5 – 6 | Stojanové 
ventilátory 
s diaľkovým 
ovládaním
• Obsluha priamo na prístroji alebo 

pomocou infračerveného diaľkového 
ovládania

• 3 rýchlostné stupne prepínateľné 
tlačidlom

• Teleso a vrtuľa z plastu odolného proti 
nárazom

Priemer lopatky rotora: 400 mm. 
Priemer ochranného koša: 440 mm. 
Počet stupňov otáčok: 3 ks. Otáčky 
max.: 1145 ot/min. Objem vzduchu 
max.: 4180 m³/h. Výkon: 50 Watt. 
Napájacie napätie: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Rozsah prestavenia 
výšky: 1140 – 1335 mm. Oscilácia: 85 °. 
Priemer nohy: 420 mm. Akustický tlak 
LPA (–3 m): 37.8 dB(A). LWA hladina 
akustického výkonu na uvedenie emisií 
hluku: 55.3 dB(A). Hmotnosť: 5.4 kg. Farba 
púzdra: antracitová. Vybavenie: diaľkové 
ovládanie. Vlastnosť: výškovo nastaviteľný / 
vyklopiteľný. 

Dodávané nezmontované – ľahká 
montáž.

5 |  Čis. 970 367 6F € 64,90 

6 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 3 ks. 
 Čis. 970 368 6F € 62,90 

3 – 4 | Stojanové 
ventilátory
• V ťažkom, satinovanom kovovom 

vyhotovení, 3 rýchlostné stupne 
ovládateľné otočným spínačom, 
vypínateľná 85° oscilácia

• Vertikálny sklon ochranného koša 
plynule prestaviteľný, ochranná mriežka 
odnímateľná na čistenie

• Výkonná hliníková lopatková vrtuľa 
a bezúdržbové motory s ochranou proti 
prehriatiu pre vysoký vzduchový výkon 
a trvalú prevádzku

Priemer lopatky rotora: 400 mm. 
Priemer ochranného koša: 452 mm. 
Počet stupňov otáčok: 3 ks. Otáčky 
max.: 1150 ot/min. Objem vzduchu 
max.: 2500 m³/h. Výkon: 50 Watt. 
Napájacie napätie: 220 – 240 V / ~50 Hz. 
Rozsah prestavenia výšky: 970 – 1300 mm. 
Oscilácia: 85 °. Výška: 1300 mm. 
Šírka: 452 mm. Hĺbka: 400 mm. 
Priemer nohy: 400 mm. Akustický tlak 
LPA (–3 m): 41.9 dB(A). LWA hladina 
akustického výkonu na uvedenie emisií 
hluku: 61.6 dB(A). Hmotnosť: 7.7 kg. Farba 
púzdra: chróm brúsený. Vlastnosť: výškovo 
nastaviteľný / vyklopiteľný. 

Dodávané nezmontované – ľahká 
montáž.

3 |  Čis. 610 306 6F € 135,- 

4 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 3 ks. 
 Čis. 614 231 6F € 125,- 

9 – 12 | Podlahové ventilátory
• So silným prúdom vzduchu 

na priemyselné použitie alebo 
do veľkých miestností

• Pohodlné držadlo 
na nosenie – použiteľné aj na montáž 
na stenu

• Nakloniteľný ochranný kôš na zmenu 
smeru vzduchu

Počet stupňov otáčok: 3 ks. Napájacie 
napätie: 220 – 240 V / 50 Hz. Farba 
púzdra: chróm. 

Priemer lopatky rotora: 400 mm. Priemer 
ochranného koša: 450 mm. Otáčky 
max.: 1305 ot/min. Objem vzduchu 
max.: 5685 m³/h. Výkon: 0,110 kW. 
Akustický tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). LWA 
hladina akustického výkonu na uvedenie 
emisií hluku: 62.9 dB(A). 
Hmotnosť: 6.26 kg. 

9 |  Čis. 977 760 6F € 104,90 

10 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 3 ks. 
 Čis. 863 823 6F € 92,90 

Priemer lopatky rotora: 500 mm. Priemer 
ochranného koša: 550 mm. Otáčky 
max.: 1310 ot/min. Objem vzduchu 
max.: 7860 m³/h. Výkon: 0,120 kW. 
Akustický tlak LPA (–3 m): 46.8 dB(A). LWA 
hladina akustického výkonu na uvedenie 
emisií hluku: 69.1 dB(A). Hmotnosť: 6.8 kg. 

11 |  Čis. 610 303 6F € 125,- 

12 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 3 ks. 
 Čis. 863 831 6F € 115,- 
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