
O
  M

AR
CE

O
SU

SZ
AC

ZE
  A

D
SO

RP
CY

JN
E

O
SU

SZ
AC

ZE
  K

O
N

D
EN

SA
CY

JN
E

TE
CH

N
O

LO
GI

A 
 O

SU
SZ

AN
IA

AK
CE

SO
RI

A

44  
  

 

wentylator AirMaxx
Wentylator AERIAL AirMaxx przyspiesza proces osuszania poprzez cyrkulację powietrza.

zakres zastosowania zalety
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AirMaxx 2000

Przepływ powietrza 2000 m3/h

2350 obr/minObroty silnika wentylatora

Pobór mocy 280 W (bez uwzględnienia nagrzewnicy)

Wydajność grzewcza (opcja) 2815 W

Zasilanie 230 V / 50 Hz

63 dB(A)Poziom dźwięku

Wymiary
(wysokość/szerokość/głębokość)

225 / 440 / 410 mm

12 kgMasa

AirMaxx 2000 – Uniwersalny wentylator

  Wysokowydajny wentylator do optymalnego rozprowadzania powietrza

  Wydajność przepływu powietrza 2000 m³/h

  Możliwość załączenia nagrzewnicy o mocy 2815 W

  Wybór przyłączy węży

  Obudowa ze stali nierdzewnej

  Filtr powietrza 

  Mocowanie przewodu

Wentylator AERIAL AirMaxx zapewnia dodatkowy 
obieg powietrza podczas użytkowania osuszacza, 
wentyluje przegrody budowlane i kanały oraz 
doprowadza świeże powietrze do pomieszczeń 
o niedostatecznej wentylacji. Wentylator AERIAL 
AirMaxx pomaga przyspieszyć proces osuszania 
dywanów po czyszczeniu na mokro. Wysokowydajny 
wentylator AirMaxx można stosować wszędzie tam, 
gdzie istnieje potrzeba rozprowadzenia powietrza 
i możliwe jest jego lekkie ogrzanie.

Gotowy do użytku wentylator można dostosować 
do warunków i używać go w pozycji pionowej lub 
poziomej. Nóżki z tworzywa, umieszczone na spodzie 
i z boku urządzenia, zapewniają stabilne ustawienie 
urządzenia na płaskiej powierzchni. Standardowym 
wyposażeniem jest nagrzewnica o mocy 2,815 W, 
którą można załączyć w razie potrzeby. Wąska 
konstrukcja, mocowanie przewodu oraz solidny 
uchwyt gwarantują bezpieczny i prosty transport. 
Trwała obudowa ze stali nierdzewnej, malowana 
proszkowo, jest szczególnie przyjazna w serwisowa-
niu i łatwa w demontażu. Do wylotów powietrza 
można podłączyć węże 3 x DN 100, 6 x DN 50 lub 
10 x DN 38 mm umożliwiające doprowadzenie 
powietrza w dowolne miejsce. 
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