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PREHĽAD PRODUKTOV

Naša história
História Casals siaha až do konca XIX. storočia (1881), kedy
zakladateľ Francesco Casals Fransoy otvoril malú dielňu v
centre Ripollu (Girona). Od mechanizácie odliatkov z liatiny
a výroby strojov pre továrne a dielne sa tento malý podnik v
priebehu rokov rozvinul a stal sa podnikom zameraným na
výrobu náhradných dielov pre nástroje a potom na výrobu
nástrojov.
V roku 1924 spoločnosť Casals zahájila výrobu prvých
priemyselných ventilátorov. Najskôr boli použité systémy
kusovej výroby, ktoré sa časom zmenili na moderné výrobné
linky. Týmto spôsobom sa Casals stal lídrom v obore.
Postupom času spoločnosť Talleres Casals diverzifikovala
výrobu a dnes má Casals Ventilation, jedna z jej divízií,
vlastnú entitu a je nezávislá na ostatných.

Továreň sa nachádza v Sant Joan de les Abadesses, má
rozlohu 12000m2 a vyrába viac ako 5000 druhov ventilátorov, ktoré zásobujú národné i medzinárodné trhy. Okrem
toho existuje v Ripolle ďalší výrobný závod, ktorý sa špecializuje na výrobu veľkých priemyselných vrtúľ a opláštení.
V súčasnej dobe ako výrobca ventilátorov s viac ako 125
rokmi skúseností má spoločnosť Casals Ventilation k dispozícii
veľké množstvo produktov pre trh technického vetrania
stavieb a priemyselných ventilátorov. Medzi najdôležitejšie
produkty patrí rad certifikovaných ventilátorov s požiarnou
odolnosťou 400°C/2h. Okrem profesionálneho technického
tímu pripraveného vyriešiť akékoľvek otázky, dodáva Casals
tie najvhodnejšie produkty (na mieru) pre uspokojenie
akýchkoľvek potrieb projektov a zákazníkov.

Naša misia
Od “narodenia” Casals je našou misiou rozvoj nášho tímu,
ktorý pracuje na dosiahnutí spoločného cieľa: neustále
zlepšovanie a medzinárodný rast. Z tohto dôvodu je školenie
pracovníkov zásadné pre dosiahnutie vnútorného postupu
a zachovanie osobného rastu.
Spoločnosť Casals, ako kolíska vetrania v Španielsku, bola
vždy charakterizovaná udržiavaním kvality, ktorá dodáva
svojim výrobkom robustnosť a trvanlivosť, ako aj dodržovaním
predpisov každej krajiny a to buď na úrovni účinnosti alebo
konkrétnych potrieb legislatívy. Z tohto dôvodu je investícia
do oddelenia vývoja, ktorého tím inžinierov pracuje na výrobe
efektívnych a ekologických produktov, neodmysliteľná.

Všetky naše výrobky sú podrobne testované, aby spĺňali
úroveň vlastnej náročnosti, ktorá smeruje k dokonalosti.
S vlastným laboratóriom, ktoré zahŕňa skúšobné stolice
a
aerodynamický
tunel,
má
Casals
Ventilation
všetky potrebné nástroje na prevádzanie testov,
ktoré vyžadujú aj najnáročnejšie certifikácie na trhu.
Skúšky vzduchového výkonu sa vykonávajú v našom
laboratóriu podľa noriem ISO 5801: 2017 a AMCA 210.
Organizácia funguje v rámci systému manažmentu
kvality podľa ISO 9001. Z tohto dôvodu je filozofia
spoločnosti Casals založená na absolútnom presvedčení,
že požadovaná kvalita našich výrobkov sa dosiahne len
s
celkovým
nasadením
a
zapojením
personálu
a dodržiavaním predpisov zavedených procesov.

Webstránka a návrhový softvér
Webstránka
Na webových stránkach Casals nájdete množstvo informácií
ohľadom jednotlivých produktov.

zaregistrovania užívateľa. Priamo na stránke je dostupný aj
softvér Fanware, na výber a prepočet jednotlivých produktov.

Moderný interaktivní web, ktorý poskytuje úplné informácie
o celom katalógu produktov Casals - brožúry, technické
dokumenty, certifikáty, obrázky, videá a možnosť

Softvér Fanware
Fanware je softvér na výber produktov spoločnosti Casals,
ktorý je k dispozícii na www.casals.com/fanware.
Táto bezplatná aplikácia spoločnosti Casals je použiteľná
z akéhokoľvek zariadenia (počítač, mobil a tablet) s internetom
a z akéhokoľvek opreračného systému. Je k dispozícii v
mnohých jazykoch, umožňuje vyhľadávať produkt podľa
konkrétneho prietoku a tlaku, podľa série, podľa typu ventilátora
atď. Je možné porovnávať rôzne modely ventilátorov, stiahnuť
certifikáty, užívateľské príručky a personalizované technické
informácie podľa užívateľského nastavenia.

Jediným kliknutím zobrazíte všetky technické údaje akéhokoľvek
produktu Casals: popisy, obrázky, schémy rozmerov, schémy
zapojenia, pracovné krivky, hlukové spektrum, príslušenstvo
a náhradné diely.
Prejdite na stránku casals.com/fanware a objavte všetko, čo
tento softvér ponúka.

www.casals.com/fanware

50Hz

Strešné ventilátory
HTE

CTH3

CTH3- A

CTH4

BT ROOF 2 SB

BT ROOF 2 SBP

FOCCETA

Axiálny ventilátor,
kryt zo skleneného vlákna

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
kryt z ABS plastu,
F400/2h

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
kryt z hliníka,
F400/2h

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
vertikálny výfuk

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
horizontálny výfuk,
plochá základňa

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
horizontálny výfuk,
základňa s prírubou

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
horizontálny výfuk,
pre zosilnenie ťahu komínov,
grilov a krbov (200°C)
FOCCETA

HTE 35-56

CTH3 225-800

CTH3-A 225-1000

CTH4 315-800

BT ROOF 2 SB 150-315

BT ROOF 2 SBP 150-315

2.640-9.210 m3/h

750 -25.000 m3/h

750-40.600 m3/h

2.180-24.950 m3/h

555-1.880 m3/h

555-1.880 m3/h

750 m3/h

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 60°C // 80°C / 80°C

50°C / 60°C // 110°C / 110°C

50°C / 50°C // 110°C / 110°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 200°C / 200°C

Skriňové ventilátory
SB-2

SBC-2

SB-3 EEC

SBC-3 EEC

SB PLUS EEC

SBC PLUS EEC

SB-3 PLUS EEC

Radiálny nízkoprofilový
nízkohlučný ventilátor,
AC motor s externým rotorom,
štvorhranné pripojenie

Radiálny nízkoprofilový
nízkohlučný ventilátor,
AC motor s externým rotorom,
kruhové pripojenie

Radiálny nízkoprofilový
nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
štvorhranné pripojenie

Radiálny nízkoprofilový
nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
kruhové pripojenie

Radiálny nízkoprofilový
extra nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
štvorhranné pripojenie

Radiálny nízkoprofilový
extra nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
kruhové pripojenie

Radiálny nízkoprofilový
extra nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
štvorhranné pripojenie
SB-3 PLUS EEC 3015-8060

SB-2 160-400

SBC-2 160-400

SB-3 EEC 3015-8060

SBC-3 EEC 125-560

SB PLUS EEC 200-355

SBC PLUS EEC 200-355

410-2.490 m3/h

310-1.820 m3/h

445-6.790 m3/h

400-6.110 m3/h

660-2.470 m3/h

620-2.030 m3/h

445-6.790 m3/h

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

45°C / 45°C // 45°C / 45°C

45°C / 45°C // 45°C / 45°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

SBC-3 PLUS EEC

SB FILTER

SBC FILTER

SB-3 FILTER EEC

SBC-3 FILTER EEC

SB-3 PLUS FILTER EEC

SBC-3 PLUS FILTER EEC

Radiálny nízkoprofilový
extra nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
kruhové pripojenie

Radiálny nízkoprofilový
nízkohlučný ventilátor,
AC motor s externým rotorom,
štvorhranné pripojenie,
zabudované filtre

Radiálny nízkoprofilový
nízkohlučný ventilátor,
AC motor s externým rotorom,
kruhové pripojenie,
zabudované filtre

Radiálny nízkoprofilový
nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
štvorhranné pripojenie,
zabudované filtre

Radiálny nízkoprofilový
nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
kruhové pripojenie,
zabudované filtre

Radiálny nízkoprofilový
extra nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
štvorhranné pripojenie,
zabudované filtre

Radiálny nízkoprofilový
extra nízkohlučný ventilátor,
EC motor s externým rotorom,
kruhové pripojenie,
zabudované filtre

SBC-3 PLUS EEC 125-560

SB FILTER 160-400

SBC FILTER 160-400

SB-3 FILTER EEC 3015-8060

SBC-3 FILTER EEC 125-560

SB-3 PLUS FILTER EEC 3015-8060

SBC-3 PLUS FILTER EEC 125-560

400-6.110 m3/h

410-2.490 m3/h

320-1.820 m3/h

445-6.790 m3/h

400-6.110 m3/h

445-6.790 m3/h

400-6.110 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

BOX RL

BOX RL PLUS EVO

BOX RLQ PLUS

BOX RLT

BOX BD

BOX BD PLUS

BOX BD CA

Radiálny nízkohlučný ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
AC motor, priamy pohon,
kruhové sanie, otvorený výfuk

Radiálny extra nízkohlučný
ventilátor, dozadu zahnuté
lopatky, AC alebo EC motor,
priamy pohon, kruhové sanie,
otvorený výfuk

Radiálny extra nízkohlučný
ventilátor, dozadu zahnuté
lopatky, AC motor mimo
vzdušninu, priamy pohon,
kruhové sanie, bočný výfuk

Radiálny nízkohlučný ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
AC motor mimo vzdušninu,
remeňový pohon,
kruhové sanie, otvorený výfuk

Radiálny nízkohlučný ventilátor,
dopredu zahnuté lopatky,
AC motor, priamy pohon,
štvorhranné sanie, štvorhranný
výfuk

Radiálny extra nízkohlučný
ventilátor, dopredu zahnuté
lopatky, AC motor, priamy pohon,
otvorené sanie, kruhový
výfuk

Radiálny nízkohlučný
ventilátor, dopredu zahnuté
lopatky, AC motor, priamy
pohon, štvorhranné sanie
s filtrom, štvorhranný výfuk
BOX BD CA 7/7-12/12

BOX RL 400-800

BOX RL PLUS EVO 250-710

BOX RLQ PLUS 315-710

BOX RLT 400-710

BOX BD 7/7-15/15

BOX BD PLUS 7/7-13/15

2.770-32.250 m3/h

1.650-18.200 m3/h

2.220-18.200 m3/h

6.130 - 26.560 m3/h

1.020-10.450 m3/h

1.020-10.450 m3/h

1.020-6.170 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

60°C / 60°C // 80°C / 80°C

60°C / 60°C // 110°C / 110°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

BOX BD EEC

BOX BD PLUS EEC

BOX BV

BOX BV PLUS

BOX BV CA

TWIN BOX BD

TWIN BOX BD PLUS

Radiálny nízkohlučný
ventilátor, dopredu zahnuté
lopatky, AC motor, remeňový
pohon, štvorhranné sanie,
štvorhranný výfuk

Radiálny extra nízkohlučný
ventilátor, dopredu zahnuté
lopatky, AC motor, remeňový
pohon, štvorhranné sanie,
štvorhranný výfuk

Radiálny nízkohlučný
ventilátor, dopredu zahnuté
lopatky, AC motor, remeňový
pohon, štvorhranné sanie
s filtrom, štvorhranný výfuk

Radiálny nízkohlučný
Radiálny extra nízkohlučný
ventilátor, dopredu zahnuté
ventilátor, dopredu zahnuté
lopatky, EC motor, priamy pohon, lopatky, EC motor, priamy pohon,
štvorhranné sanie, štvorhranný
otvorené sanie, kruhový
výfuk
výfuk

Dvojitý radiálny nízkohlučný
Dvojitý radiálny extra nízkohlučný
ventilátor, dopredu zahnuté
ventilátor, dopredu zahnuté
lopatky, AC motor, priamy pohon, lopatky, AC motor, priamy pohon,
štvorhranné sanie, 2x štvorhranný
otvorené sanie, 2x kruhový
výfuk
výfuk

BOX BD EEC 7/7-12/12

BOX BD PLUS EEC 7/7-12/12

BOX BV 7/7-30/28

BOX BV PLUS 7/7-18/18

BOX BV CA 7/7-12/12

TWIN BOX BD 7/7-12/12

TWIN BOX BD PLUS 7/7-15/15

2.860-7.420 m3/h

2.860-7.420 m3/h

3.150-54.000 m3/h

3.150-18.000 m3/h

3.150-9.000 m3/h

3.450-12.340 m3/h / ventilátor

1.020-10.450 m3/h / ventilátor

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

TWIN BOX BD EEC

TWIN BOX BD PLUS EC

TWIN BOX BV

BOX BSTB

BOX HB/HBA

Dvojitý radiálny nízkohlučný
ventilátor, dopredu zahnuté
lopatky, AC motor, remeňový
pohon, štvorhranné sanie,
2x štvorhranný výfuk

Radiálny nízkohlučný
ventilátor, dozadu zahnuté
lopatky, AC motor, remeňový
pohon, kruhové sanie, bočný
výfuk, F400/2h

Axiálny nízkohlučný ventilátor, AC
motor, priamy pohon, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk

BOX HB/HBA 45-125

Dvojitý radiálny nízkohlučný
Dvojitý radiálny extra nízkohlučný
ventilátor, dopredu zahnuté
ventilátor, dopredu zahnuté
lopatky, EC motor, priamy pohon, lopatky, EC motor, priamy pohon,
štvorhranné sanie, 2x štvorhranný
otvorené sanie, 2x kruhový
výfuk
výfuk

HB - vrtuľa zo zosilneného polyamidu,
HBA - vrtuľa z hliníkového odliatku

TWIN BOX BD EEC 7/7-12/12

TWIN BOX BD PLUS EEC 7/7-12/12

TWIN BOX BV 7/7-18/18

BOX BSTB 355-710

2.860-7.420 m3/h / ventilátor

2.870-7.430 m3/h / ventilátor

3.150-18.000 m3/h / ventilátor

6.880-29.400 m3/h

4.100-144.000 m3/h

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

Označenie modelov

Vzduchový výkon

Teplotné limity (okolitá teplota 1-fázové/3-fázové modely // teplota vzdušniny 1-fázové/3-fázové modely)

Požiarne ventilátory (inštalácia do požiarnej zóny) - (400ºC/2h, 300ºC/2h, 200ºC/2h)
HBF & HBFX F400

HBF & HBFX F300

HBF F200

HCF & HCFX F400

HCF & HCFX F300

HCF F200

HMF & HMFX F400

Axiálny ventilátor, zosilnený rám,
AC motor, vrtuľa z hliníkového
odliatku
HBF - F400/2h
HBFX - F400/2h + ATEX

Axiálny ventilátor, zosilnený
rám, AC motor, vrtuľa
z hliníkového odliatku
HBF - F300/2h
HBFX - F300/2h + ATEX

Axiálny ventilátor,
zosilnený rám, AC motor,
vrtuľa z hliníkového odliatku
F200/2h

Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné
opláštenie, AC motor,
vrtuľa z hliníkového odliatku
HCF - F400/2h
HCFX - F400/2h + ATEX

Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné
opláštenie, AC motor,
vrtuľa z hliníkového odliatku
HCF - F300/2h
HCFX - F300/2h + ATEX

Axiálny ventilátor, zosilnené
čiastočné opláštenie,
AC motor,
vrtuľa z hliníkového odliatku
F200/2h

Axiálny ventilátor, zosilnené
celkové opláštenie, AC motor,
vrtuľa z hliníkového odliatku
HCF - F400/2h
HCFX - F400/2h + ATEX

HBF & HBFX F400 45-125

HBF & HBFX F300 45-125

HBF F200 45-125

HCF & HCFX F400 45-125

HCF & HCFX F300 45-125

HCF F200 45-125

HMF & HMFX F400 45-125

4.000-135.000 m3/h

4.300-139.000 m3/h

4.300-139.000 m3/h

4.000-135.000 m3/h

4.300-139.000 m3/h

4.300-139.000 m3/h

4.000-135.000 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

HMF & HMFX F300

HMF F200

JFC CORE

BOX HBF & BOX HBFX F400

BOX HBF & BOX HBFX F300

BOX HBF F200

IGNÉO

Axiálny ventilátor, zosilnené
celkové opláštenie, AC motor,
vrtuľa z hliníkového odliatku
HCF - F300/2h
HCFX - F300/2h + ATEX

Axiálny ventilátor, zosilnené Axiálny ventilátor, zosilnené
Axiálny nízkohlučný ventilátor,
celkové opláštenie, AC motor,
celkové opláštenie,
AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku,
vrtuľa z hliníkového odliatku
AC motor, vrtuľa
štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk
F200/2h
z hliníkového odliatku
BOX HBF - F400/2h
F400/2h, F300/2h
BOX HBFX - F400/2h + ATEX

HMF & HMFX F300 45-125

HMF F200 45-125

4.300-139.000 m3/h

4.300-139.000 m3/h

2.290-5.550 m3/h

4.000-135.000 m3/h

4.300-139.000 m3/h

4.300-139.000 m3/h

28.410 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

BOX RLF

BOX RLFX

Radiálny nízkohlučný ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
AC motor, priamy pohon,
kruhové sanie, otvorený výfuk
F400/2h

Radiálny nízkohlučný
ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
AC motor, priamy pohon,
kruhové sanie, otvorený výfuk
F400/2h + ATEX
BOX RLFX 400-800

BOX RLF 400-800
2.770-32.250 m3/h

2.770-32.250 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

JFC CORE 315-400

Axiálny nízkohlučný ventilátor,
Axiálny nízkohlučný
Radiálny stredotlakový ventilátor,
AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku,
ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk AC motor, vrtuľa z hliníkového zahnuté lopatky, AC motor, priamy
BOX HBF - F300/2h
odliatku, štvorhranné sanie, pohon, kruhové sanie, štvorhranný
BOX HBFX - F300/2h + ATEX
štvorhranný výfuk
výfuk
F200/2h
F400/2h
BOX HBF & BOX HBFX F400 45-125 BOX HBF & BOX HBFX F300 45-125
HMF F200 45-125
IGNÉO 310-710

Požiarne ventilátory (inštalácia mimo požiarnu zónu) - (400ºC/2h, 300ºC/2h, 200ºC/2h)
CTH3/CTH3-A F400

BVFC F400

DHUMAT F400

BOX BSTB F400

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky
CTH3 - kryt z ABS plastu
CTH3-A - kryt z hliníka
F400/2h

Radiálny nízkohlučný ventilátor,
dopredu zahnuté lopatky,
AC motor, remeňový pohon,
štvorhranné sanie a výfuk
F400/2h

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
AC motor, priamy pohon,
štvorhranné sanie, bočný výfuk
F400/2h

Radiálny nízkohlučný ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
AC motor, remeňový pohon,
kruhové sanie, bočný výfuk,
F400/2h
BOX BSTB F400 355-710

CTH3 225-800 | CTH3-A 225-1000

BVFC F400 9/9-30/28

DHUMAT F400 315-800

750-25.000 | 750-40.600 m3/h

5.200-49.000 m3/h

2.220-24.140 m3/h

6.880-29.400 m3/h

50°C / 60°C // 80-110°C (A)

60°C / 60°C // 110°C / 110°C

60°C / 60°C // 110°C / 110°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

Potrubné ventilátory
HMR

HMRT

Potrubný ventilátor, zosilnené
opláštenie, dozadu zahnuté
lopatky, AC motor, priamy
pohon, kruhové sanie,
kruhový výfuk

Potrubný ventilátor, zosilnené
opláštenie, dozadu zahnuté
lopatky, AC motor mimo
vzdušninu, remeňový pohon,
kruhové sanie, kruhový výfuk

HMR 315-800

HMRT 400-710

5.960-26.900 m3/h

6.130-26.560 m3/h

50°C / 50°C // 60°C / 60°C

50°C / 50°C // 110°C / 110°C

Označenie modelov

Vzduchový výkon

Teplotné limity (okolitá teplota 1-fázové/3-fázové modely // teplota vzdušniny 1-fázové/3-fázové modely)

Axiálne ventilátory
HJEM

HJBM

HJBM PLUS

HJBM EEC

HJB

HB

HBA

Nástenný axiálny ventilátor,
AC motor, priamy pohon,
hliníková vrtuľa

Nástenný axiálny ventilátor,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa zo zosilneného polyamidu

Nástenný axiálny ventilátor,
AC motor so zvýšenou
účinnosťou, priamy pohon,
vrtuľa zo zosilneného polyamidu

Nástenný axiálny ventilátor,
EC motor, priamy pohon,
vrtuľa zo zosilneného polyamidu

Nástenný axiálny ventilátor,
AC motor, remeňový pohon,
nerezová vrtuľa,
gravitačná žalúzia

Nástenný axiálny ventilátor,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa zo zosilneného polyamidu

Nástenný axiálny ventilátor,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku

HJEM 20-35

HJBM 35-56

HJBM PLUS 25-56

HJBM EEC 40-56

HJB 110-120-140

HB 35-125

HBA 35-125

500-1.690 m3/h

3.100-10.600 m3/h

1.280-12.000 m3/h

5.040-11.470 m3/h

32.500-44.000 m3/h

2.220-144.000 m3/h

2.220-144.000 m3/h

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

Axiálne ventilátory s čiastočným a celkovým opláštením
HC

HCA

HC EVO EEC

HCA EVO EEC

HM

HMA

HM EVO EEC

Axiálny ventilátor,
zosilnené čiastočné opláštenie,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa zo zosilneného polyamidu

Axiálny ventilátor,
zosilnené čiastočné opláštenie,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku

Axiálny ventilátor,
zosilnené čiastočné opláštenie,
EC motor, priamy pohon,
vrtuľa zo zosilneného polyamidu

Axiálny ventilátor,
zosilnené čiastočné opláštenie,
EC motor, priamy pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku

Axiálny ventilátor,
zosilnené celkové opláštenie,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa zo zosilneného polyamidu

Axiálny ventilátor,
zosilnené celkové opláštenie,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku

Axiálny ventilátor,
zosilnené celkové opláštenie,
EC motor, priamy pohon,
vrtuľa zo zosilneného polyamidu
HM EVO EEC 35-63

HC 35-125

HCA 35-125

HC EVO EEC 35-63

HCA EVO EEC 35-63

HM 35-125

HMA 35-125

2.220-144.000 m3/h

2.220-144.000 m3/h

5.130-17.500 m3/h

5.130-17.500 m3/h

2.220-144.000 m3/h

2.220-144.000 m3/h

5.130-17.500 m3/h

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

HMA EVO EEC

HH

HHP

KIT HI

Axiálny ventilátor,
zosilnené celkové opláštenie,
EC motor, priamy pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku

Axiálny ventilátor,
zosilnené celkové opláštenie,
AC motor mimo vzdušninu,
remeňový pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku

Axiálny ventilátor,
zosilnené celkové delené
opláštenie, AC motor mimo
vzdušninu, remeňový pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku

Sada pre prenosnú inštaláciu
(konzoly, ochranné mriežky),
vhodná pre
HM, HMA, HMF, HMX, HMFX
KIT HI 35-71

HMA EVO EEC 35-63

HH 35-90

HH 45-90

5.130-17.500 m3/h

3.150-32.510 m3/h

6.290-32.510 m3/h

50°C / 60°C // 50°C / 60°C

60°C / 60°C // 110°C / 110°C

60°C / 60°C // 110°C / 110°C

Vysokotlakové radiálne ventilátory s AC motorom
AA 47-70

AA 45/5-60/7

AAVA

AAVC

AAVP

AAVG/N

AAVM

Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele, dopredu zah- opláštenie z ocele, dozadu zahopláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
nuté lopatky, vrtuľa z hliníkového nuté lopatky, vrtuľa z hliníkového zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
odliatku, priamy pohon, kruhové odliatku, priamy pohon, kruhové
priamy pohon, kruhové sanie
priamy pohon, kruhové sanie,
priamy pohon, kruhové sanie,
priamy pohon, kruhové sanie,
priamy pohon, kruhové sanie,
sanie a výfuk
sanie, štvorhranný výfuk
a výfuk
štvorhranný výfuk
štvorhranný výfuk
štvorhranný výfuk
štvorhranný výfuk
AA 47-70

AA 45/5-60/7

AAVA 310-1000

AAVC 500-1120

AAVP 400-1120

AAVG/N 450-1000

AAVM 350-1000

520-1.790 m3/h

1.680-5.480 m3/h

110-1.640 m3/h

790-7.200 m3/h

470-12.000 m3/h

1.620-18.000 m3/h

940-21.600 m3/h

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

AA P/R

AAZA

AATVA, AATVC, AATVG, AATVM, AATVP, AATZA

Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele, priame lopat- opláštenie z ocele, priame lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, ky, vrtuľa z ocele, priamy pohon,
kruhové sanie, štvorhranný výfuk, kruhové sanie, štvorhranný výfuk,
pre transport pevných častíc
vhodný pre prašnú vzdušninu

Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele Fe360,
priame (AATZA) alebo dozadu zahnuté lopatky (ostatné), vrtuľa z ocele,
remeňový pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk (kruhový výfuk u AATVA), vhodné pre prašnú
vzdušninu (AATVG, AATVM, AATVP), pre transport pevných častíc (AATZA),
pre čistú vzdušninu (AATVA, AATVC)

AA P/R 45/5-60/7

AAZA 400-1000

AAT* 400-2000

2.900-5.100 m3/h

430-4.000 m3/h

231-104.500 m3/h

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

Označenie modelov

Vzduchový výkon

60°C / 60°C // 130°C / 130°C - AAT(ZA, VP, VC)

60°C / 60°C // 200°C / 200°C AAT(VA, VG, VM)

Teplotné limity (okolitá teplota 1-fázové/3-fázové modely // teplota vzdušniny 1-fázové/3-fázové modely)

Stredotlakové radiálne ventilátory s AC motorom
NIMUS

NIMAX

Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
zahnuté lopatky,
priamy pohon, kruhové sanie,
štvorhranný výfuk

Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
zahnuté lopatky,
priamy pohon, kruhové sanie,
štvorhranný výfuk

PRESTUR

PREXTUR

KASTORM

CIKSTORM

CLIBOS

Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
zahnuté lopatky,
priamy pohon, kruhové sanie
s prírubou, štvorhranný výfuk

Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
zahnuté lopatky,
priamy pohon, kruhové sanie
s prírubou, štvorhranný výfuk

Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
zahnuté lopatky,
priamy pohon, kruhové sanie,
štvorhranný výfuk

Radiálny stredotlakový ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
priamy pohon, pre recirkuláciu
horúcich vzdušnín do 120°C

Radiálny stredotlakový ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky, priamy
pohon, pre recirkuláciu horúcich
vzdušnín do 250°C

NIMUS 300-1400

NIMAX 300-1000

PRESTUR 300-800

PREXTUR 300-800

KASTORM 310-800

CIKSTORM 450-800

CLIBOS 450-800

2.360-140.000 m3/h

2.620-55.900 m3/h

2.360-40.640 m3/h

2.750 -45.060 m3/h

2.480 -40.640 m3/h

6.490 -50.190 m3/h

6.490 -41.830 m3/h

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 120°C / 120°C

60°C / 60°C // 250°C / 250°C

MA 18-25/26-31

MB

MDE

MBCA

MBC

MBRM

MBRU

Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele alebo
opláštenie z ocele, dopredu
opláštenie z ocele, dopredu zahopláštenie z ocele, lakovanie
zosilnené opláštenie, dopredu
opláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
hliníkového odliatku, priame alebo zahnuté lopatky, priamy pohon,
nuté lopatky, motor s externým
s vyššou tepelnou odolnosťou,
zahnuté lopatky, priamy pohon, zahnuté lopatky, priamy pohon,
zahnuté lopatky, priamy pohon,
dopredu zahnuté lopatky, priamy kruhové sanie, štvorhranný výfuk rotorom, priamy pohon, kruhové
dopredu zahnuté lopatky,
kruhové sanie, štvorhranný výfuk, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, kruhové sanie, štvorhranný výfuk,
pohon, kruhové sanie a výfuk
sanie, štvorhranný výfuk
priamy pohon, kruhové sanie,
pre odsávanie vzdušnín do 250°C
vhodný pre prašnú vzdušninu
vhodný pre prašnú vzdušninu
štvorhranný výfuk
MA 18-25 | 26-31
MB 12/5-45/18
MDE 120-130
MBCA 180-630
MBC 25/10-45/18
MBRM 220-1400
MBRU 250-1400
180-480 | 750-2170 m3/h

240-14.000 m3/h

190-400 m3/h

1.230-28.800 m3/h

1.670-9.500 m3/h

790-86.400 m3/h

1.080-110.000 m3/h

50°C / 60°C // 130°C / 130°C

50°C / 60°C // 130°C / 130°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

50°C / 60°C // 250°C / 250°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

MBGR

MA P/R

MB P/R

MBZM P/R

MDI

MBPC

MBP

Radiálny stredotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele, dozadu
zahnuté lopatky, priamy pohon,
kruhové sanie, štvorhranný výfuk,
vhodný pre prašnú vzdušninu

Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, priame
lopatky, priamy pohon, kruhové
sanie, štvorhranný výfuk, vhodný
pre transport pevných častíc

Radiálny stredotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele, priame
lopatky, priamy pohon, kruhové
sanie, štvorhranný výfuk, vhodný
pre transport pevných častíc

MBGR 400-1400

Radiálny stredotlakový ventilátor,
opláštenie a vrtuľa z hliníkového
odliatku, priame lopatky, priamy
pohon, kruhové sanie a výfuk,
vhodný pre transport
pevných častíc
MA P/R 26/31

MB P/R 22/9-45/18

MBZM P/R 220-1000

2.880-90.000 m3/h

700-1.800 m3/h

2.100-12.500 m3/h

870-42.120 m3/h

330-3.350 m3/h

320-8.990 m3/h

570-6.400 m3/h

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

50°C / 60°C // 130°C / 130°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

CLIBOS-TR

BSTB-M

Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
opláštenie z ocele, dozadu
AC motor, remeňový pohon,
zahnuté lopatky, remeňový
pre recirkuláciu horúcich vzdušnín
pohon, kruhové sanie,
do 350°C
štvorhranný výfuk

MTCA, MTRL, MTRM, MTRU, MTGR, MTZM P/R

Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele Fe360, dopredu (MTCA),
priame (MTZM P/R) alebo dozadu zahnuté lopatky (ostatné), remeňový pohon,
kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodné pre prašnú vzdušninu (MTRM, MTRU),
pre transport pevných častíc (MTZM P/R),
pre čistú vzdušninu (MTCA, MTGR)

CLIBOS-TR 450-800

BSTB-M 355-710

MT* 220 - 2000

13.850-47.100 m3/h

7.000-29.400 m3/h

1.000-344.500 m3/h

60°C / 60°C // 350°C / 350°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

Označenie modelov

Vzduchový výkon

Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor,
opláštenie a vrtuľa z nerezu,
opláštenie a vrtuľa z plastu,
opláštenie a vrtuľa z plastu,
dopredu zahnuté lopatky,
dopredu zahnuté lopatky, priamy dozadu zahnuté lopatky, priamy
priamy pohon, kruhové sanie,
pohon, kruhové sanie
pohon, kruhové sanie a výfuk,
štvorhranný výfuk
a výfuk, vhodný pre chemické vhodný pre chemické a korozívne
a korozívne vzdušniny
vzdušniny
MDI 10/5-25/13
MBPC 20-56
MBP 20-45

60°C / 60°C // 130°C / 130°C - MTZM P/R

60°C / 60°C // 200°C / 200°C MT(CA, RL, RM, RU, GR)

Teplotné limity (okolitá teplota 1-fázové/3-fázové modely // teplota vzdušniny 1-fázové/3-fázové modely)

ATEX ventilátory (do výbušného prostredia)
HJBMX

HBX

BOX HBX

HCX

HMX

HHX

MAX

Nástenný axiálny ventilátor,
rám z nerezu, AC motor,
priamy pohon,
vrtuľa zo zosilneného polyamidu
s antistatickou úpravou (PAGAS)
+ ATEX
HJBMX 25-56

Nástenný axiálny ventilátor,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku
+ ATEX

Axiálny nízkohlučný ventilátor,
AC motor, priamy pohon, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk,
vrtuľa z hliníkového odliatku
+ ATEX

Axiálny ventilátor,
zosilnené čiastočné opláštenie,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku
+ ATEX

Axiálny ventilátor,
zosilnené celkové opláštenie,
AC motor, priamy pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku
+ ATEX

HBX 45-125

BOX HBX 45-125

HCX 45-125

HMX 35-125

Axiálny ventilátor,
zosilnené celkové opláštenie,
AC motor mimo vzdušninu,
remeňový pohon,
vrtuľa z hliníkového odliatku
+ ATEX
HHX 35-90

Radiálny stredotlakový ventilátor,
opláštenie a vrtuľa z hliníkového
odliatku, dopredu zahnuté
lopatky, priamy pohon,
kruhové sanie a výfuk
+ ATEX
MAX 26-31

1.440-12.000 m3/h

4.100-90.000 m3/h

4.100-90.000 m3/h

4.100-90.000 m3/h

3.400-90.000 m3/h

3.150-32.510 m3/h

750-2.170 m3/h

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

60°C / 60°C // 110°C / 110°C

50°C / 60°C // 80°C / 80°C

MBX

MBPX

MBPCX

AAX

CTH3 ATEX

CTH3-A ATEX

NIMUS ATEX

Radiálny vysokotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z hliníkového
odliatku, priamy pohon, kruhové
sanie, štvorhranný výfuk + ATEX

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
kryt z ABS plastu
+ ATEX

Radiálny ventilátor,
dozadu zahnuté lopatky,
kryt z hliníka
+ ATEX
CTH3-A ATEX 225-800

Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
zahnuté lopatky,
priamy pohon, kruhové sanie,
štvorhranný výfuk
+ ATEX
NIMUS ATEX 300-1000

Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dopredu
opláštenie a vrtuľa z antistatického opláštenie a vrtuľa z antistatického
zahnuté lopatky, priamy pohon, plastu, dopredu zahnuté lopatky, plastu, dopredu zahnuté lopatky,
kruhové sanie, štvorhranný výfuk,
priamy pohon, kruhové sanie
priamy pohon, kruhové sanie
vhodný pre transport pevných
a výfuk, vhodný pre chemické
a výfuk, vhodný pre chemické
častíc + ATEX
a korozívne vzdušniny + ATEX
a korozívne vzdušniny + ATEX
MBX 14/5-45/18
MBPX 20-45
MBPCX 20-56

AAX 45/5-60/7

CTH3 ATEX 225-800

240-14.000 m3/h

570-6.400 m3/h

440-8.100 m3/h

520-5.480 m3/h

750-25.000 m3/h

750-25.000 m3/h

2.360-79.370 m3/h

50°C / 60°C // 80°C / 80°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

50°C / 50°C // 50°C / 50°C

60°C / 60°C // 130°C / 130°C

50°C / 50°C // 80°C / 80°C

50°C / 50°C // 110°C / 110°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

NIMAX ATEX

PRESTUR ATEX

PREXTUR ATEX

MBCA ATEX

MBRM ATEX

MBRU ATEX

MBGR ATEX

Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
zahnuté lopatky,
priamy pohon, kruhové sanie,
štvorhranný výfuk
+ ATEX
NIMAX ATEX 300-1000

Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
zahnuté lopatky,
priamy pohon, kruhové sanie
s prírubou, štvorhranný výfuk
+ ATEX
PRESTUR ATEX 300-800

Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor, Radiálny stredotlakový ventilátor,
zosilnené opláštenie, dozadu
opláštenie z ocele, lakovanie
opláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
zahnuté lopatky,
s vyššou tepelnou odolnosťou,
zahnuté lopatky, priamy pohon, zahnuté lopatky, priamy pohon,
zahnuté lopatky, priamy pohon,
priamy pohon, kruhové sanie
dopredu zahnuté lopatky, priamy kruhové sanie, štvorhranný výfuk, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, kruhové sanie, štvorhranný výfuk,
s prírubou, štvorhranný výfuk
pohon, kruhové sanie,
vhodný pre prašnú vzdušninu
vhodný pre prašnú vzdušninu
vhodný pre prašnú vzdušninu
+ ATEX
štvorhranný výfuk + ATEX
+ ATEX
+ ATEX
+ ATEX
PREXTUR ATEX 300-800
MBCA ATEX 180-630
MBRM ATEX 220-1000
MBRU ATEX 250-1000
MBGR ATEX 401-1000

2.620-88.010 m3/h

2.360-40.640 m3/h

2.620-45.060 m3/h

1.230-32.400 m3/h

790-46.800 m3/h

1.080-43.200 m3/h

2.880-36.000 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

AAVA ATEX

AAVC ATEX

AAVP ATEX

MBZM P/R ATEX

MTRM, MTRU, MTRL, MTGR, MTCA, MTZM P/R (ATEX)

Radiálny stredotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele, priame lopatky, priamy pohon, kruhové sanie,
štvorhranný výfuk, vhodný pre
transport pevných častíc
+ ATEX
MBZM P/R ATEX 220-1000

Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele Fe360, dopredu (MTCA),
priame (MTZM P/R) alebo dozadu zahnuté lopatky (ostatné), remeňový pohon,
kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodné pre prašnú vzdušninu (MTRM, MTRU),
pre transport pevných častíc (MTZM P/R),
pre čistú vzdušninu (MTCA, MTGR)
+ ATEX
MT* 220 - 1000

Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
priamy pohon,
priamy pohon, kruhové sanie,
priamy pohon, kruhové sanie,
kruhové sanie a výfuk
štvorhranný výfuk
štvorhranný výfuk
+ ATEX
+ ATEX
+ ATEX
AAVA ATEX 310-1000
AAVC ATEX 500-1000
AAVP ATEX 400-1000

870-42.120 m3/h

1000-74.170 m3/h

110-1.640 m3/h

540-6.300 m3/h

470-9.000 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60-250°C (dle zvoleného motoru)

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

AAZA ATEX

AATVA, AATVP, AATVM, AATVC, AATVG, AATZA (ATEX)

Radiálny vysokotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele, priame lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon,
kruhové sanie, štvorhranný výfuk,
vhodný pre prašnú vzdušninu
+ ATEX
AAZA ATEX 400-1000

Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele Fe360,
priame (AATZA) alebo dozadu zahnuté lopatky (ostatné), vrtuľa z ocele,
remeňový pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk (kruhový výfuk u AATVA), vhodné pre prašnú
vzdušninu (AATVG, AATVM, AATVP), pre transport pevných častíc (AATZA),
pre čistú vzdušninu (AATVA, AATVC)
+ ATEX
AAT* 350-1000

AAVG/N ATEX

AAVM ATEX

Radiálny vysokotlakový ventilátor, Radiálny vysokotlakový ventilátor,
opláštenie z ocele, dozadu
opláštenie z ocele, dozadu
zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele,
priamy pohon, kruhové sanie,
priamy pohon, kruhové sanie,
štvorhranný výfuk
štvorhranný výfuk
+ ATEX
+ ATEX
AAVG/N ATEX 450-1000
AAVM ATEX 350-1000
1.620-19.800 m3/h

940-33.000 m3/h

430-4.000 m3/h

231-35.570 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60-250°C (dle zvoleného motoru)

Označenie modelov

Vzduchový výkon

Teplotné limity (okolitá teplota 1-fázové/3-fázové modely // teplota vzdušniny 1-fázové/3-fázové modely)

Posuvné JET ventilátory
JF CONFORT

JF F400

Axiálny impulzný posuvný
JET ventilátor,
2x zabudovaný tlmič hluku,
opláštenie z ocele,
kruhové sanie a výfuk

JF F300

Axiálny impulzný posuvný JET
Axiálny impulzný posuvný JET
ventilátor, 2x zabudovaný tlmič
ventilátor, 2x zabudovaný tlmič
hluku, opláštenie z ocele, kruhové hluku, opláštenie z ocele, kruhové
sanie a výfuk, F400/2h
sanie a výfuk, F300/2h
JF UN - jednosmerný výfuk
JF RE - reverzibilný výfuk

JF CONFORT 300-400

JF F400 300-400

JF UN - jednosmerný výfuk
JF RE - reverzibilný výfuk

JF F300 300-400

JFC CONFORT

Axiálny impulzný posuvný
JET ventilátor,
2x zabudovaný tlmič hluku,
opláštenie z ocele,
kruhové sanie a výfuk
JFC CONFORT 315-400

JFC F400

JFC F300

Axiálny impulzný posuvný JET
Axiálny impulzný posuvný JET
ventilátor, 2x zabudovaný tlmič
ventilátor, 2x zabudovaný tlmič
hluku, opláštenie z ocele, kruhové hluku, opláštenie z ocele, kruhové
sanie a výfuk, F400/2h
sanie a výfuk, F300/2h
JFC UN - jednosmerný výfuk
JFC RE - reverzibilný výfuk

JFC F400 315-400

JFC UN - jednosmerný výfuk
JFC RE - reverzibilný výfuk

JFC F300 315-400

SYBILO CONFORT

Radiálny indukčný posuvný JET
ventilátor, opláštenie z ocele,
spevnené dozadu zahnuté
lopatky
SYBILO CONFORT 50N-75N-100N

4.490-8.460 m3/h

4.140-8.050 m3/h

4.360-8.460 m3/h

4.490-9.320 m3/h

4.140-8.850 m3/h

4.360-9.320 m3/h

2.900-9.200 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

SYBILO F400

SYBILO F300

Radiálny indukčný posuvný JET
ventilátor, opláštenie z ocele,
spevnené dozadu zahnuté
lopatky
F400/2h

Radiálny indukčný posuvný JET
ventilátor, opláštenie z ocele,
spevnené dozadu zahnuté
lopatky
F300/2h

SYBILO F400 50N-75N-100N

SYBILO F300 50N-75N-100N

2.900-9.200 m3/h

2.900-9.200 m3/h

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

60°C / 60°C // 60°C / 60°C

Elektrické príslušenstvo
KIT-PE

CO-MASTER

REPROFIRE

REGD-1

REG

REG VMC

REGC

Automatický regulátor
výkonu ventilátorov
na základe
tlakovej diferencie

Ovládací panel pre
detekciu oxidu uhoľnatého,
vhodný pre parkoviská

Ovládací panel pre
reguláciu výkonu ventilátorov
na odsávanie dymu

Regulátor otáčok
pre 1-fázové modely
s max. záťažou 1A

Regulátor otáčok
pre 1-fázové modely
s max. záťažou 10A

Automatický regulátor
výkonu pre 1-fázové modely
na základe tlakovej diferencie

Regulátor otáčok
pre ventilátory
s EC motorom
(regulácia 0-10V)

REG TWIN

SFC

INT

INT 400

INT 3V

INT ATEX

DPS

Automatický regulátor otáčok
pre TWIN BOX ventilátory

Frekvenčný menič pre reguláciu
otáčok 1-fázových
a 3-fázových ventilátorov

Servisný bezpečnostný
vypínač

Servisný bezpečnostný vypínač
pre požiarne ventilátory
s triedou F400/2h

3-stupňový regulátor výkonu
(0-1-2-3)
pre 3-otáčkové ventilátory

Servisný bezpečnostný vypínač
pre ATEX ventilátory

Snímač tlakovej diferencie
s prevodníkom na 0-10V

DPS-2

DCO2

SCO2

LARIDIS

LENTICHEK

MOTORES IEC

Snímač tlakovej diferencie
s prevodníkom na 0-10V
a displejom

Potrubný snímač
teploty, vlhkosti a CO2

Priestorový snímač
teploty, vlhkosti a CO2

Automatický dávkovač
maziva pre ložiská

Zariadenie
pre monitorovanie vibrácií

3-fázové
2, 4 alebo 6-pólové motory

Označenie modelov

Vzduchový výkon

Teplotné limity (okolitá teplota 1-fázové/3-fázové modely // teplota vzdušniny 1-fázové/3-fázové modely)

Mechanické príslušenstvo
BEH HYGRO

BEIRM

BE

COMPRI CV

THERMI & PHONI

COMBI CV

MFVC

Automatický regulátor prietoku
vzduchu podľa priestorovej
relatívnej vlhkosti

Plastový regulačný
tanierový ventil
pre prívod alebo
odvod vzduchu

Plastový
tanierový ventil
pre prívod alebo
odvod vzduchu

Hliníkové flexibilné
potrubie M1

Hliníkové izolované flexibilné
potrubie, izolácia s 25mm
minerálnou vlnou,

Kombinované hliníkové a PVC
flexibilné potrubie

PVC flexibilné potrubie

BEH HYGRO 5/30-15/75

BEIRM 80-200

BE 80-125

COMPRI CV Ø82-508

THERMI & PHONI Ø102-508

COMBI CV Ø102-406

MFVC Ø80-500

S

PO

PS

DKF

BS

KB & KF

FS

Montážne konzoly pre
nízkotlakové ventilátory

Montážne konzoly pre ventilátory
s celkovým opláštením

Konzola na
prenosnú inštaláciu
ventilátora HM

Podstavec
pre ventilátory DHUMAT

Držiak motora
pre ventilátory BVC, BVCR

Základový rám
pre ventilátory CTH3
KB - výklopný
KF - pevný

Montážna konzola na stranu
sania
pre stredotlakové a vysokotlakové
ventilátory

THERMI - tepelná izolácia
PHONI - tepelno-akustická izolácia

S 7/9-15/8

PO 35-125

PS 35-71

DKF 315-800

BS 9-18

KB 225-800 & KF 225-800

FS 180-630

BTI

TM

AC

EI

EI-DHUMAT

EIS

MBI

Podstavec na šikmú strechu
pre strešné ventilátory

Držiak motora
pre ventilátory BV

Kruhová príruba

Priamy prechod
obdĺžnik/kruh

Priamy prechod
obdĺžnik/kruh
pre ventilátory DHUMAT

Priamy prechod
obdĺžnik/kruh pre ventilátory
KASTORM

Štvorhranná príruba
pre ventilátory BD a BV

BTI 420-1005

TM 7/7-18/18

AC 80-1250

EI 12/5-47

EI DHUMAT 315/800

MC HB

BA 400

JE 45

BAD

BADS

BIDS

TCA

Štvorhranný montážny rám
pre ventilátory HB

Pružná príruba
400ºC/2h

Pružná spojovacia páska,
dĺžka 30,5m

Kruhová príruba
s pružnou manžetou

Kruhová príruba
s pružnou manžetou

Štvorhranná príruba
s pružnou manžetou

Panel na zaslepenie

MC HB 35-100

BA 400 10-100

JE 45

BAD 1-21

BADS 315-1400

BIDS 315-1421

TCA 6-16

TIAC

BAC

CLBI & CLBC

VIS & VISC

TEJ

CBA CEP-2

BP CEP-2

Kruhová príruba

Príruba s pružnou
kruhovou manžetou

Sacia príruba (CLBI)
a špirálová skriňa (CLBC)
pre ventilátory
CLIBOS, CIKSTORM

Výfuková príruba
s ochrannou mriežkou
VIS - obdĺžniková
VISC - kruhová

Vonkajšia protidažďová
strieška

Modul s vodným výmenníkom
pre CEPHIRUS-2

By-pass pre
CEPHIRUS-2

TIAC Ø250-600

BAC 1-17

CLBI & CLBC 45-80

VISC Ø 200-450

TEJ 20/20-30/28

CBA CEP-2 600-7000

BP CEP-2 600-7000

AVR/AVS

AVT

AT

CPS

KV-CTH3

AB

SILC-MINI

Antivibračné podstavce

Antivibračný stropný
pružinový záves

Hliníková páska

90° prechod obdĺžnik/kruh

Adaptér pre vertikálne
usmernenie výfuku
u modelu CTH3

Akustický box
pre radiálne ventilátory

Kruhový tlmič hluku,
pozinkovaná oceľ

AVR 40/45-200/75 & AVS 55/25-73/550

AVT 10-150 KG

AT 63-75

CPS 315-1000

KV-CTH3 225-800

C-ISOL

C-FLEX

MANG M-M

MANG F-F

SIL- C

SIL-CN

Objímka pre ukotvenie
pevného kruhového potrubia

Objímka pre ukotvenie
flexibilného kruhového potrubia

Vnútorná potrubná spojka

Vonkajšia potrubná spojka

Kruhový tlmič hluku

Kruhový tlmič hluku
so zvýšeným útlmom

C-ISOL 80-710

C-FLEX 90-320

MANG M-M 80-710

MANG F-F 80-710

SIL C 250-1400/2800

SIL CN 250-1400/2800

MBI 7/7-18/18

TIAC BOX BD/BV 7/7-12/12

AVR - gumové podstavce
AVS - pružinové podstavce

SILC-MINI 100-500

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Komerčné priestory
Výrobné dielne
Priemyselné budovy
Sklady
Parkoviská
Reštaurácie
Hotely
Odvod dymu
Kontrola kvality vzduchu
Chemický priemysel
Stavebný priemysel
Poľnohospodársky priemysel
Automobilový priemysel
Námorný priemysel
Letecký priemysel
Metalurgický priemysel
Potravinársky priemysel

vortice.com
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Informácie v tomto katalógu sú orientačné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

