
Phoeni

Største luftmængde

Enestående 1/3 hk design

Lavt strømforbrug, afbalanceret luftstrøm
nominel testet luftmængde på 1.741 m
en solid basis for Phoenix Centrifugal Ventilator
Vi har sikret, at kabinettet er ekstremt robust og
slidstærkt, så det kan klare de barske
skadeservicebranchen.

Det er altid en udfordring at installere en stor
mængde elektrisk saneringsudstyr på skadestedet
En typisk el-installation i private hjem er ikke
bygget til at understøtte en masse elektrisk sane
ringsudstyr, som er nødvendigt for en hurtig og
effektiv udtørring af bygningen. Derfor er det
vigtigt, at udvikle udstyr, der både yder meget og
har et lavt strømforbrug.

Phoenix Centrifugal Ventilatorens unikke 1/3 hk
konstruktion giver – i kombination med en 2
tigheds vippekontakt – fugtteknikeren
at anvende en høj luftstrøm ved et lavt energifor
brug. Det maksimale strømforbrug ved høj ydelse
er 2 amp. Mindste strømforbrug ved lav ydelse er
blot 1,5 amp. Dette betyder, at det nu er muligt at
anvende hele 6 centrifugal ventilatorer i et ganske
almindeligt 13 amp elsystem.

Ventilatorerne er stabelbare, afvaskelige, stabile,
kemisk resistente og kan anbringes i forskellige
positioner. Ventilatoren er designet således, at den
kan anbringes i 45° og 90° vinkel.
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Phoenix centrifugalventilator

Største luftmængde ved minimalt

strøm og
m3/h danner

basis for Phoenix Centrifugal Ventilatoren.
Vi har sikret, at kabinettet er ekstremt robust og
slidstærkt, så det kan klare de barske forhold i

installere en stor
mængde elektrisk saneringsudstyr på skadestedet.

hjem er ikke
til at understøtte en masse elektrisk sane-

for en hurtig og
effektiv udtørring af bygningen. Derfor er det
vigtigt, at udvikle udstyr, der både yder meget og

al Ventilatorens unikke 1/3 hk
i kombination med en 2-has-

fugtteknikeren mulighed for
ved et lavt energifor-

brug. Det maksimale strømforbrug ved høj ydelse
ug ved lav ydelse er

u er muligt at
centrifugal ventilatorer i et ganske

er stabelbare, afvaskelige, stabile,
kemisk resistente og kan anbringes i forskellige

Ventilatoren er designet således, at den

Egenskaber

 2 hastigheder, 1/3 hk motor med automatisk
resetfunktion for termisk beskyttelse.

 Ultralavt strømforbrug, CO
2 amp ved høj ydelse
1,5 amp ved lav ydelse

 Max. testet luftmængde 1

 Luftstrømme
Horisontalt, 45° vinkel, 90° vinkel

 Slidstærk, robust, kemisk resistent kabinet,
ventilatorhjul og kontrol

 Optimal brugerflade for nem betjening.
Funktioner: strømindikator
3-positions vippekontakt

 Ergonomisk korrekt bærehåndtag og
kabelopbevaring.

 Ikke-afsmittende, skri

 Letvægts konstruktion

Vi fremstiller de produkter, der holder din verden tør
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x centrifugalventilator

ved minimalt strømforbrug

2 hastigheder, 1/3 hk motor med automatisk
resetfunktion for termisk beskyttelse.

Ultralavt strømforbrug, CO2 venlig:
2 amp ved høj ydelse

amp ved lav ydelse

testet luftmængde 1.741 m3/h

Horisontalt, 45° vinkel, 90° vinkel

Slidstærk, robust, kemisk resistent kabinet,
kontrolpanel

Optimal brugerflade for nem betjening.
Funktioner: strømindikatordiode og stor

vippekontakt

Ergonomisk korrekt bærehåndtag og

, skridsikre gummifødder.

Letvægts konstruktion vejer kun 11,5 kg

Vi fremstiller de produkter, der holder din verden tør



Phoenix centrifugal ventilator

Specifikationer

Varenr. 4027508

Strøm 230 VAC, 50 hz

Luftretning 0°, 45°, 90°

Drivmotor 1/3 hk, 2 hastigheder

Motor Termisk afbryder

Kabellængde 7,6 mtr

Luftstrøm Udløbshastighed:
820 mtr/min.

Strømforbrug 2 amp v. høj hastighed
1,5 amp v. lav hastighed

Garanti År 1:
100% på dele og
arbejdsløn (alle dele)

År 2:
100% på dele (alle dele)

År 3:
Alene materialer og arbejdsløn i
forbindelse med kabinet dækkes

Dimensioner Apparat

Bredde
Højde
Dybde
Vægt

43 cm
51 cm
46 cm

11,5 kg

Kan placeres i horisontale vinkler på 45° eller 90° for at sikre omhyggelig tørring.

Største luftmængde

ved minimalt

1/3 hk, 2 hastigheder

2 amp v. høj hastighed
amp v. lav hastighed

arbejdsløn (alle dele)

100% på dele (alle dele)

Alene materialer og arbejdsløn i
forbindelse med kabinet dækkes

Forsendelse

54 cm
61 cm
56 cm
13 kg

Kan placeres i horisontale vinkler på 45° eller 90° for at sikre omhyggelig tørring.

Største luftmængde

ved minimalt strømforbrug

Kan placeres i horisontale vinkler på 45° eller 90° for at sikre omhyggelig tørring.


