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400°C/2h, 300°C/1h and 200°C/2h jednokierunkowe lub rewersyjne
wentylatory strumieniowe dalekiego zasięgu z okrągłą (THT/IMP-C),
ośmiokątną (THT/IMP-L) lub owalną (THT/IMP-O) obudową. ! "#$%
 !!"#$ %&'(!!"#$)%'i'-!!"#$ %'2h jednokierunkowe lub rewersyjne
wentylatory strumieniowe dalekiego zasięgu z okrągłą (THT/IMP-C),
ośmiokątną (THT/IMP-L) lub owalną (THT/IMP-O) obudową.

Wentylator:
J Jednokierunkowe lub rewersyjne urządzenie wentylacyjne  
składające się z wentylatora, tłumików, wsporników i deflektorów.
Dopuszczone do stosowania w instalacjach oddymiających zgodnie
z normą EN-12101-3-2002, certyfikat nr. 0370-CPD-0394

J Wirniki wykonane z odlewanego aluminium, zaprojektowane do  
osiągania optymalnego ciągu

J Kratka ochronna zapobiegająca kontaktowi człowieka z ruchomymi   
częściami wentylatora, zgodnie z normą UNE 100250, w przypadku
wersji jednokierunkowej

J Deflektor zwiększający zasięg wyrzutu powietrza zamontowany po
stronie wirnika.W przypadku wersji rewersyjnych deflektory montuje
się po obu stronach

J Bardzo efektywne tłumiki z izolacją termiczną i akustyczną
J Wyłącznik bezpieczeństwa, seria IAT, wbudowany w modelach
THT/IMP-L i THT/IMP-O, dostępny na życzenie w przypadku
modelu THT/IMP-C

J Kierunek przepływu powietrza: silnik-wirnik lub w 100% odwracalny
J THT/IMP-C: Stalowa, okrągła obudowa
J THT/IMP-C: Płyta specjalnie zaprojektowana do podwieszenia całej
jednostki. Od średnicy 500 mm w górę jednostki dostarczane są z
wibroizolatorami sprężynowymi.

J THT/IMP-L: Ośmiokątna obudowa ze stali ocynkowanej
J THT/IMP-O: Stalowa, owalna obudowa o niewielkiej masie

Silnik:
J Klasa izolacji H, przeznaczony do pracy

ciągłej (tryb S1) i awaryjnej (tryb S2), z
łożyskami kulowymi, stopniem ochrony
IP55, dwubiegowy

J Trójfazowy 400V-50Hz. Dhalander
J Dopuszczalna temperatura
    transportowanego powietrza: 
    tryb S1: -20°C+ 40°C, 
    tryb S2: 200°C/2h, 300°C/2h, 400°C/2h

Wykończenie:
J Powłoka antykorozyjna z żywicy
     poliesterowej polimeryzowanej w

190°C, po alkalicznym odtłuszczaniu
     i wstępnej obróbce bez udziału
     fosforanów (THT/IMP-C, THT/IMP-O)
lub zabezpieczona antykorozyjnie
blacha ocynkowana (THT/IMP-L)

Dostępne na życzenie klienta:
J osiągane przez wentylatory wartości

ciągów różniące się od podanych w
katalogu

Deflektor
zwiększający
zasięg

Kod zamówienia
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Konstrukcja
#I'Okrągła obudowa'
GI'Owalna obudowa
FI'Ośmiokątna obudowa
FKI'Obudowa ośmiokątna
      w wykonaniu specjalnym

Kierunek przepływu
VQBI Jednokierunkowy
XP_I'Rewersyjny
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Dane techniczne
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Wymiary wmm
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Wymiary wmm

Aplikacje w garażach
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@V6Ośmiokątna obudowa

Instalacja z wentylatorami wewnątrz 
strefy pożarowej
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