
Вентилятори радіальні для круглих каналів MER

MER 100/1 € 69

MER 125/1 € 73

MER 160/1 € 90

MER 200/1 € 105

MER 250/1 € 112

MER 315/1 € 143

Вентилятори радіальні для прямокутних каналів VSR
VSR 40-20/20-4D € 273
VSR 40-20/20-4E € 303
VSR 50-25/22-4D € 325
VSR 50-25/22-4E € 346
VSR 50-25/22-6D € 340
VSR 50-30/25-4D € 384
VSR 50-30/25-4E € 382
VSR 50-30/25-6D € 365
VSR 60-30/28-4D € 512
VSR 60-30/28-4E € 521
VSR 60-30/28-6D € 417
VSR 60-35/31-4D € 603
VSR 60-35/31-6D € 575
VSR 70-40/35-4D € 949
VSR 70-40/35-6D € 630
VSR 70-40/35-8D € 662
VSR 80-50/40-4D € 945
VSR 80-50/40-6D € 1 010
VSR 80-50/40-8D € 753
VSR 90-50/45-4D € 1 118
VSR 90-50/45-6D € 1 223
VSR 90-50/45-8D € 1 190
Вентилятори радіальні для прямокутних каналів VSP
VSP 40-20/18-2D € 302
VSP 50-25/22-2D € 380
VSP 50-25/20-2D € 351
VSP 50-30/25-2D € 412
VSP 50-30/22-2D € 393
VSP 60-30/25-2D € 433
VSP 60-35/31-2D € 560
VSP 60-35/28-2D € 461
VSP 70-40/35-2D € 610
VSP 70-40/31-2D € 616
VSP 70-40/31-2DM € 569
VSP 80-50/35-2D € 762
VSP 90-50/40-2D € 989
VSP 90-50/35-2D € 725
VSP 100-50/40-2D € 968
VSP 100-50/45-4D € 1 073
Вентилятори накришні RVS 
RVS 30/22-2Е € 477
RVS 40/32-4D € 384
RVS 56/40-4D € 484
RVS 63/50-4D € 918
RVS 90/56-6D € 877

Канальні радіальні вентилятори призначені для переміщення повітря і інших 
неагресивних невибухонебезпечних газових сумішей. Максимальна температура 
переміщуваного повітря до +40 º С.
Вентилятори безпосередньо встановлюються в прямокутний канал системи 
воздуховодов. Вентилятори можуть працювати в будь-якому положенні. У вентиляторах 
використовуються легкі пластикові робочі колеса з назад загнутими лопатками і 
асинхронні трифазні двигуни.
     Робоче колесо є «вільним» і встановлюється безпосередньо на валу електродвигуна. 
Нижня панель вентилятора має знімну сервісну кришку. Корпус вентилятора і сервісна 
панель виготовляється з сталевого оцинкованого листа. Для вентиляторів необхідно 
передбачати струмовий захист від перегріву. Зміна потужності вентиляторів 
здійснюється за допомогою частотних регуляторів обертів.

Дахові вентилятори  призначені для організації витяжки повітря і інших неагресивних 
невибухонебезпечних газових сумішей. Температурний діапазон переміщуваного повітря 
від -30 º до +40 º С (в деяких типорозмірах до 70 º С). Вентилятори виготовляються в 
зовнішньому виконанні і монтуються на дахах таким чином, щоб вісь обертання двигуна 
перебувала вертикально. Вентилятори мають вертикальний викид повітря. Вентилятори 
обладнані асинхронним 1-фазним або 3-фазним двигуном із зовнішнім ротором і 
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Радіальні вентилятори призначені для переміщення повітря і неагресивних газових 
сумішей. Максимальна температура переміщуваного повітря - 50 º С (40 º C 315/1).
Корпус вентилятора виготовляється з міцного пластику.  У вентиляторах 
використовуються однофазні асинхронні двигуни із зовнішнім ротором і з назад 
загнутими лопатками. Для захисту від перегріву всі електродвигуни оснащені 
вбудованими термоконтактами з автоматичним перезапуском. Регулювання обертів 
електродвигуна здійснюється за рахунок зміни напруги, що подається. Рекомендується 
використовувати електронні тиристорні (плавна зміна продуктивності) або 
трансформаторні (ступеневу зміна продуктивності) регулятори.

Канальні радіальні вентилятори призначені для переміщення повітря і інших 
неагресивних невибухонебезпечних газових сумішей. Температурний діапазон 
переміщуваного повітря від -30 º до +40 º С. Вентилятори безпосередньо 
встановлюються в прямокутний канал системи воздуховодов. Вентилятори можуть 
працювати в будь-якому положенні. Вентилятори обладнані асинхронним 1-фазним або 
3-фазним двигуном із зовнішнім ротором і загнутими вперед лопатями. Колесо 
вентилятора розташоване в спіральному нагнітальному кожусі. Всі електродвигуни 
мають захист від перегріву за допомогою термоконтакту, розташованого всередині 
обмотки. Виводи термоконтактов необхідно підключати до зовнішнього пристрою захисту 
двигуна.Корпус і робоче колесо вентилятора виготовляється з сталевого оцинкованого 
листа. Корпус електродвигуна має клас ізоляції IP 54.Обмотка додатково захищається 
від вологи.Застосовувані матеріали і технології дозволяють досягти більш 50 000 годин 
робочого ресурсу вентилятора без додаткового обслуговування. Регулювання 
продуктивності вентиляторів здійснюється шляхом зміни напруги, що подається 
(трансформаторні, фазові, тиристорні регулятори) або частоти (частотні регулятори).


