
Wentylator indukcyjny IV smart

Skoncentrowana moc w kompaktowej obudowie.

Wentylator IV Smart do garaży podziemnych.

Wentylatory | Centrale wentylacyjne | Dystrybucja powietrza | Wentylacja pożarowa | Klimatyzacja | Kurtyny powietrzne | Wentylatory tunelowe
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Duża moc do małej przestrzeni
IV smart

"Green Ventilation" jet fan IV Smart z silnikami 
energooszczędnymi EC jest przeznaczony do stosowania 
w systemach wentylacji bytowej, kontroli stężenia CO 
oraz usuwania spalin z budynku. Dodatkowa korzyść: 
oszczędność energii.
Obecnie IV Smart jest najbardziej kompaktowym 
wentylatorem strumieniowym na rynku. Jest to  
najlepsze rozwiązanie dla niskich garaży.
Mała masa i zintegrowane wsporniki montażowe. 
Szybki, łatwy i bezpieczny montaż.

Dostępny z silnikami 50/60 Hz, 230 V EC z IP 44,  
zgodnie z EN 60034-5/IEC 85. Niedrogie kable 
zasilające tworzą technologię o niskich kosztach 
energetycznych i inwestycyjnych.
Dwa równolegle połączone promieniowe wirniki Sileo 
wykonane są z tworzywa sztucznego. Otrzymujemy 
korzyści o wysokiej: wydajności powietrza, sprawności, 
odporności na korozję oraz cichym starcie. 
Aerodynamicznie zoptymalizowany wylot.
Korzyść: otrzymujemy laminarny wypływ i perfekcyjnie 
zmieszane powietrze.

Przegląd najważniejszych korzyści

Kiedy potrzebujesz uzyskać najwięcej w ograniczonej przestrzeni...

Nowy najmniejszy wentylator indukcyjny IV smart, firmy 
Systemair doskonale nadaje się do stosowania w 
parkingach o małej wysokości.
Pomimo kompaktowych wymiarów wentylator posiada 
duży impet jeżeli chodzi o wydajność powietrza dzięki 
parze równoległych wentylatorów promieniowych i 
pozwala utrzymać bezpieczeństwo w garażu. Użycie 
wentylatorów 230 V EC również utrzymuje koszty 
montażu i eksploatacyjne na niskim poziomie. Wysoka 
efektywność energetyczna i łatwość montażu oraz dalsze 
standardowe wykonania powodują że wentylator IV Smart 
staje się atrakcyjnym rozwiązaniem.
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Dane techniczne

Wymiary
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Wentylatory "Green Ventilation" EC są 
wentylatorami inteligentnymi. Elektronika 
zintegrowana z silnikiem zawsze gwarantuje 
optymalne działanie wentylatora. W porównaniu do 
silników konwencjonalnych AC efektywność jest 
znacznie wyższa. Szczególnie w trybie sterowania 
praca silników EC jest bardziej ekonomiczna niż 
silników AC.

Dzięki specjalnie opracowanym i zoptymalizowanym 
aerodynamicznie wirnikom i specjalnej kierownicy 
powietrza, Jet Fan IV Smart posiada największą 
skuteczność w swojej klasie. 

Green Ventilation – 
Standard dla efektywnej wentylacji parkingów

AC EC
38372 38373

50/60 Hz 230 V 230 V
~ 1 1

l/min 2730/3020 2630
kW 0,46/0,71 0,35

A 1,9/3 2,6
N 12/13 12

m³/h 2340/2556 2268
dB(A) 73/74 72

IV smart 
Nr artykułu.
Napięcie/Częstotliwość
Ilość faz
Prędkość obrotowa
Moc
Prąd
Siła ciągu
Maks. przepływ powietrza
Poziom ciśń. akust. z odl. 3m (20m² Sabine) 
Masa kg 20 17

Wszystkie wymiary w mm.
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www.systemair.com 




