SUPERSTILLE RONDE
KANAALVENTILATOREN
TD-SILENT ECOWATT
Serie
TD-500/150 SILENT ECOWATT

T D-SILENT ECOWAT T - MODELLEN 350 T OT 1000
vent ilat oren met geluidsabsorberende isolat ie. Het vent ilat orhuis is van kunst of mat eriaal gemaakt . De binnenwand is
ont worpen om de geluidsgolven met de juist e hoek t e richt en naar het geluidsabsorberende mat eriaal. Flexibele rubberen
afdicht ingen op de in- en uit laat absorberen t rillingen. De vent ilat or is voorzien van een ext erne aansluit doos. De vent ilat or
kan worden verwijderd zonder het aangrenzende kanaalsyst eem t e demont eren, waardoor de inst allat ie of het onderhoud
wordt vergemakkelijkt . Brushless EC-mot or, met zeer efficiënt en laag verbruik, geschikt voor eenfasige voeding 230 V
±15%/50-60 Hz, IP44, t hermische overbelast ingsbeveiliging. Vent ilat iesnelheid 100% aanpasbaar met de pot ent iomet er in
de aansluit doos of met een ext erne regelaar van het t ype REB-Ecowat t . Analoge ingang met aansluit klemmen in de
aansluit doos om de vent ilat or met 0-10 V ingangssignaal t e reguleren. Modellen kunnen in elke richt ing worden gemont eerd.
En werken in omgevingst emperat uren t ussen -20 ºC en +40 ºC. Geschikt voor elke vent ilat iet oepassing, waarbij het
geluidsniveau van het vent ilat iesyst eem essent ieel is. En vanwege het permanent e gebruik een aanzienlijke
energiebesparing wenselijk is. Het is ook geschikt voor t oepassingen die een regelbaar vent ilat iesyst eem met andere
sensoren of regelaars vereisen. Bijvoorbeeld in combinat ie met een Co2 sensor.
T D-SILENT ECOWAT T - MODELLEN 1300 EN 2000
St ille en compact e “Mixed-flow” vent ilat oren met geluidsabsorberende isolat ie. Gemaakt van plaat st aal, en beschermd
door een st erke verflaag van epoxy-polyest er. Verder zijn er akoest isch isolerende (MO) glasvezels t oegepast .De
vent ilat or kan worden verwijderd zonder het aangrenzende kanaalsyst eem t e hoeven demont eren. Hierdoor wordt de
inst allat ie of het onderhoud vergemakkelijkt . Brushless EC-mot or, zeer efficiënt en laag verbruik, geschikt voor eenfasige
voeding 230 V ±15%/50-60 Hz, IP44, t hermische overbelast ingsbeveiliging. Vent ilat iesnelheid is 100% aanpasbaar met de
pot ent iomet er in de aansluit doos of met een ext erne regelaar van het t ype REB-Ecowat t . Analoge ingang met
aansluit klemmen in de aansluit doos om de vent ilat or met 0-10 V ingangssignaal t e reguleren.
Modellen kunnen in elke richt ing gemont eerd worden en werken in omgevingst emperat uren t ussen -20ºC en +40ºC.
Geschikt voor elke vent ilat iet oepassing, waarbij het geluidsniveau van het vent ilat iesyst eem essent ieel is en vanwege het
permanent e gebruik , een aanzienlijke energiebesparing wenselijk is. Het is ook geschikt voor t oepassingen die een
regelbaar vent ilat iesyst eem met andere sensoren ( Co2) of regelaars vereisen.
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