T e r m é k a d atlap
WIRPLAST WTL-1
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T e r m é k a d atlap
WIRPLAST WTL-2
Technikai adatok:
Megnevezés

WTL

Fordulatszám [ford/perc]

2710

Légszállítás [m³/h]

305

Névleges fogyasztás [W]

24 W

Áramfelvétel [A]

0,11

Tápfeszültség [V]

230

Motor védelem [IP]

X4

Nyomás [Pa]

180-25

Frekvencia [Hz]

50

Súly [kg]

1,4

Zaj [dB/A [1m]]

58

Anyaga

PP
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EBM-Papst német
ventilátor és motor
2 év gyári garanciával

T e r m é k a d atlap
WIRPLAST WTL-3
Technikai adatok:
Megnevezés

WTL

Fordulatszám [ford/perc]

2710

Légszállítás [m³/h]

305

Névleges fogyasztás [W]

24 W

Áramfelvétel [A]

0,11

Tápfeszültség [V]

230

X4
WENTYLATOR
DACHOWY WTL
Nyomás [Pa]
180-25
Motor védelem [IP]

nr katalogowy:
Frekvencia [Hz]

K46

50

Súly [kg]

1,4

przeznaczony jest do lokali mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych,
ZajWentylator
[dB/A [1m]]
58
garaży, magazynów, jak i do pomieszczeń użyteczności publicznej. Dużą zaletą
Anyaga
PP silnik elektryczny renomowanej
jest cichobieżny a zarazem wysokowydajny
firmy EBM, który jest słabiej słyszalny w porównaniu z wentylatorem
łazienkowym czy okapowym - eliminuje dokuczliwy hałas.

EBM-Papst német
ventilátor és motor
2 év gyári garanciával

Ventilátor jelleggörbe
200

Nyomás - Pa

180

Leírás:

160

Dane techniczne:

140

● wymiary: 310 x 310 mm
● opakowanie: 1 szt. / kpl.

120

● wielkość opakowań: 32 x 32 x 20 Zajterhelés
cm
5 m távolságból
46 (dB(A))

100

● ilość na palecie handlowej: 48 szt.
●

80

Zajterhelés 1 m távolságból
57 (dB(A))
waga
netto: 1,65 kg

● waga brutto: 2,15 kg

60

● materiał: PP – polipropylen barwiony w masie

40

● kolorystyka RAL: grafitowy 7024

20

Szczegóły na stronie internetowej www.wirplast.pl
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Rysunek techniczny:

Méretek:

| Doświadczenie
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Legfontosabb előnye a nagy hatékonyságú
“hangtalanul” működő EBM kis fogyasztású
elektromotor. Ezen ventillátor fő felhasználási területei a lakóépületek, egészségügyi
épületek, raktárak vagy középületek szellőztetése. Alacsony légszállítási igény esetén
komoly nyomás különbséget tud létrehozni alacsony energia felhasználás mellett
(24W). Alkalmazása olyan helyeken javasolt
ahol alacsony üzemletetési és telepítési
költség mellett a szükséges légcsere igény
kevés, de rendszerek állapot és kialakítása
vagy a berendezések légellátása szükségessé teszi a nagyobb nyomás különbség
létrehozását.
Javasolt felhasználási helyek:
Lakossági felhasználás esetén: maximum
4 – 5 szintes épületek légcseréjének megoldására. Gázüzemű helyiségek esetén megfelelő légutánpótlással, beszabályozott légszelepekkel a hatályos szabályok alapján.
Ipari felhasználási helyek: maxium 4 - 5 szintes szállodák, irodák vagy egyéb ipari, vendéglátó helyiségek, orvosi rendelők, korházi
szobák és egyéb helyiségek szellőzésének
kedvező áru, hosszútávú megoldása.

