AXIALE
DAKVENTILATOREN
HCTB / HCTT Serie
HCTT/4-500-A-(Y)

Serie axiale dakvent ilat oren met horizont ale uit blaas, leverbaar in t wee uit voeringen:
“B” modellen voor lucht afvoer.
“A” modellen voor lucht t oevoer.
Voet plaat is vervaardigd uit verzinkt plaat st aal. Kap van geforceerd aluminium. De waaiers voor de modellen 315 t ot 400 zijn
vervaardigd uit spuit gegot en kunst st of dat is verst erkt met glasvezel. De modellen 450 t ot 1000 hebben losse kunst st of
schoepen die in een gegot en aluminium naaf zijn vast gezet .Leverbaar met 1- of 3-fasige mot oren met 4, 6, 8 of 4/8 polen.
Mo to ren
Alle mot oren zijn IP65 (1) Klasse F (2) met t hermische beveiliging (3) en levenslang
gesmeerde kogellagers.
Spanning:
- 1-fasig 230 V - 50 Hz (condensat or in de aansluit doos).
-3-fasig 400 V - 50 Hz
(zie Technische gegevens).
Alle 1-fasige modellen zijn t oerenregelbaar behalve HCTB/4-560, HCTB/4-630. Alle 3-fasige modellen via een t ransformat or.
Met uit zondering van de modellen HCTT/4-560, HCTT/4-630, Ø 710 t ot 1000. Alle 1-fasig modellen zijn t oeren regelbaar
met een frequent ie omvormer.
(1) De modellen 800 t ot 1000 zijn IP55. (2) Lucht st roomt emperat uurgrenzen van -40ºC t ot +70ºC (m.u.v. de modellen 800
t ot 1000 die t ot van -20ºC t ot +40ºC gebruikt kunnen worden). (3) De modellen 800 t ot 1000 zijn uit gerust met t hermische
beveiliging. 3 fase mot oren hebben een aansluit spanning van 380-415 V. D.m.v. st er/driehoek schakeling heeft de vent ilat or
2 snelheden.
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