
Dyrektywy UE-Ecodesign dla wentylatorów (Produkty 

Związane z Energią - ErP) oraz napędów (IE2/3/4) są dla 

nas podstawą w rozwoju nowych napędów i wentylato-

rów dla szklarni.

Hodowcy skupiają swoje wysiłki na optymalizacji produk-

cji oraz zmniejszaniu emisji węgla. Aktywna kontrola kli-

matu gwarantuje hodowcom równomierne warunki, któ-

re skutkują mniejszymi różnicami temperatur (unikaniem 

zimnych miejsc) oraz lepszą dystrybucją i absorpcją CO2, 

jak również obniżeniem ryzyka chorób związanych z wil-

gocią (botrytis). Kluczowym elementem aktywnej kontro-

li klimatu jest wybór właściwego wentylatora w oparciu 

o indywidualne warunki w szklarni.

Nowy poziom energooszczędności

WENTYLATORY CYRKULACYJNE
silosy mieszalnie pasz trzoda
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN WENTYLATOR

|   Znaczące zwiększenie energooszczędności  

w porównaniu z poprzednimi wersjami

|   Zgodne z nadchodzącymi przepisami 

energetycznymi ErP

|   Łatwe do założenia/zdjęcia osłony przewodów

|   Łatwa w konserwacji konstrukcja napędu / wirnika

|   3-letnia gwarancja

CECHY

|   Aerodynamiczny promień wlotu dla optymalizacji 

dystrybucji powietrza

|  Wysoka klasa izolacji F / IP55

|   Wbudowana ochrona termiczna dla pojedynczej 

fazy

|   Obudowa przystosowana do podwieszenia za 

pomocą profili i łańcuchów

|   Osłony przewodów zgodne z normami CE

|   Systemy wentylacji szeregowe lub równoległe

|   Odbijający światło biały kolor do zastosowań  

w szklarniach

|   Kompaktowa konstrukcja rzucająca mniejszy cień

OPCJE

|   Napędy dla różnych napięć oraz 50Hz lub 60Hz.

|   Trójfazowy napęd z regulacją częstotliwości

|   Przewód + Wtyczka (5 metrów) dla 230 V

|   Wbudowana ochrona termiczna dla trzech faz

|   System dyszy ustawiony dla 50 cm Recyrkulatora

|   8 dysz z wężami

|   Osłona przewodu

|   Łatwa instalacja

|   Ciśnienie wody 4 bar na zamówienie

WENTYLATOR RECYRKULACYJNY 
40 cm

SYSTEM DYSZY 
(opcjonalny)
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 * Poziom ciśnienia akustycznego na dystansie swobodnego podmuchu 7 metrów.
 ** Sterowanie Elektroniczne (E) lub za pomocą Transformatora (T). Dla wentylatorów zgodnych z przetwornicą częstotliwości, prosimy o kontakt z działem sprzedaży.
 *** Zgodne z dyrektywami ErP2015 lub ErP2020.
 **** Zasięg oznacza dystans, na którym szczytowa prędkość spada do 0,5 m/s (mierzone w obszernym pomieszczeniu bez przeszkód).
 ***** Dla innych wariantów, prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie***** ø  
[mm] RPM Typ Pe [W] Inom [A] m3/h @ 0 Pa dB(A) @ 7m* Sterowanie** ErP*** Zasięg 

[0,5m/s]****

1~ 230V   50Hz 420 1400 CIR 4E40 240 1,3 5350 56 T/E 2015 51 m

3~ 230V/400V   50Hz 420 1395 CIR 4D40 230 1,1/0,6 5300 56 T 2015 51 m

1~ 230V   50Hz 520 935 CIR 6E50 220 1,1 6600 53 T/E 2015 49 m

1~ 230V   50Hz 520 1380 CIR 4E50 390 1,8 8950 55 T/E 2020 66 m

3~ 230V/400V   50Hz 520 935 CIR 6D50 210 0,9/0,6 6600 53 T 2015 49 m

3~ 230V/400V   50Hz 520 1400 CIR 4D50 410 1,80 / 1,1 9200 55 T 2020 68 m

1~ 120V   60Hz 520 1140 CIR 6E50 200 1,9 6500 53 T/E 2015 48 m

1~ 240V   60Hz 520 1140 CIR 6E50 190 0,8 6400 53 T/E 2020 47 m

3~ 240V/420V   60Hz 520 1140 CIR 6D50 176 0,8/0,5 6400 53 T 2020 47 m

1~ 240V   60Hz 420 1600 CIR 4E40 270 1,2 5450 56 T/E N.A. 49 m
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LOJALNOŚĆ WOBEC CIEBIE

Dbamy o Twoje konkretne potrzeby 

bazując na naszym wieloletnim 

doświadczeniu. W ramach 

bliskiej współpracy pomagamy 

zabezpieczyć Twojej wyniki 

biznesowe.

NIEZAWODNOŚĆ

Od czasu założenia w Holandii  

w roku 1952 utrzymujemy reputację 

niezawodnego partnera. Nasza 

starannie dobrana globalna sieć 

niezależnych dystrybutorów dąży 

do zapewnienia Ci dedykowanych 

usług i fachowej wiedzy.

PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ

Nasze przyszłościowe podejście 

łączące energooszczędne 

rozwiązania z niezawodną jakością 

i rygorystycznymi testami bazuje na 

naszym dążeniu do bycia zaufanym 

partnerem w biznesie.

WYMIARY:

ø 
[mm] A01 A02 A03 A10 A11 A12 A13 A14

420 420 515 520 6,5 365 26 216 309

520 520 620 620 6,5 420 33 236 327

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ VOSTERMANS VENTILATION:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy 
Spółka Komandytowa

ul. Sowia 13B
62-080 Tarnowo Podgórne 
Polska

office@polnet.pl
www.polnet.pl

tel: + 48 61 657 67 00
fax: +48 61 657 67 67

Polub nas na FACEBOOKU Like

Venlo - The Netherlands
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

www.vostermans.com

Bloomington, IL- USA
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Malaysia
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Why choose Vostermans Ventilation:

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy 
efficiency solutions with robust quality and rigorous 
testing, is based on a genuine commitment to serve as 
a trusted partner.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we 
maintain our reputation as reliable partner. Our carefully 
selected global network of independent distributors 
strive to deliver you dedicated service and expertise. 

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long 
expertise. In close cooperation with you we secure 
your business outcomes.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their 
premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor 
production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and 
operates in USA, China and Malaysia.

All  rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data. In case of any questions and / or remarks please contact ventilation@vostermans.com. Subject to alterations 00/0000
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