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Znacka pre kvalitu,
100% reguláciu
a životnost'

Koncentrovaný, kompaktný a prehl'adný modelový
rad s vysokým výkonom a jeho neprekonatel'nou
variabilitou prostredníctvom 100-percentnej regu-
lácie pomocou jednoduchých a rokmi osvedcených

je tiež
možné regulovat' pomocou regulacnej automati-

teplotou a pod.), alebo manuálne dial'kovým ovlá-
dacom.

FISCHBACH.

Pomocou profilovaných lopatiek z hliníkového odliat-
ku dosahujú axiálne ventilátory od firmy FISCHBACH
vel'mi dobré parametre prúdenia vzduchu a v kom-
binácii s motorom v tvare kotúcovej kotvy od firmy
FISCHBACH tiež vysokú úcinnost' aj vo vyššej ob-
lasti napätia tlaku.

Pri objemových prietokoch nad 17.000m /h, pri kto-

fázový striedavý prúd, je použitím nového štvorpó-
lového motora v tvare kotúcovej kotvy pre striedavý

Ventilátory FISCHBACH pracujú aj proti prúdu vetra
a nepotrebujú žiadnu ochranu proti vetru. Je ich treba

ry nevyžadujú žiadnu údržbu. Ich kvalita šetrí cas
a peniaze!

Axiálne ventilátory od firmy FISCHBACH sú bez-
problémovou vol'bou pre nárocných profesionálov.

s neprekonatel'ným motorom v tvare kotúco-
vej kotvy od firmy FISCHBACH s vylepšený-
mi bezpecnostnými a ochrannými vlastnost'ami
podl'a normy IP 65 (DIN 40050) a izolacnou
triedou F

bezúdržbové gul'ové ložiská s dlhou životno-
st'ou (s dlhodobým mazaním)

obežné koleso z hliníkového tlakového odliatku

statické a dymanické jemné vyváženie od
firmy FISCHBACH zodpovedá precíznosti,
vyžadovanej pri bezhlucných pohonoch

ochranná mriežka zodpovedá predpisu do-
zorného úradu

strmý priebeh charakteristiky výkonu

nízka hladina hluku

jednoduchá, na náklady nenárocná montáž
vo všetkých polohách

nie je potrebné pridávat' otvory na odtok
kondenzátu

Kvalita a bezpecnost' od firmy FISCHBACH

FISCHBACH.
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regulátorov poctu otácok od firmy 

Axiálne ventilátory od firmy FISCHBACH
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ky od firmy FISCHBACH, riadenej cidlami (tlakom,
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Pomocou jedného skupinového regulátora poctu
otácok od firmy FISCHBACH  je tiež možné
ovládat' viaceré axiálne ventilátory od firmy

^

^

^

^

1

rých je konkurencia schopná používat' výlucne troj-
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prúd zarucená optimálna prevádzka ventilátora.

len zapnút' a nerobit' si žiadne starosti, tieto ventiláto-
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sú Vašou prednost'ou!
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