
 

Radiální ventilátor 

Jednostranně sací 33 BTFL (obj.č.60022) 
 

Maximální průtok je 110 m3/hod. Ventilátor lze použít všude tam, kde teplota okolí a pracovního média 
nebude vyšší než 40 °C. Dopravovaný vzduch nesmí obsahovat žádné agresivní látky. Ventilátor je 
koncipován pro trvalý provoz.  
Skříň ventilátoru je vyrobena z pozinkovaného plechu. Na 
povrchu je nanesen elektrolyticky ochranný povlak, který 
zabezpečuje dlouhodobou a optimální ochranu skříně.  
Oběžné kolo je stočeno z pásového výlisku, olemováno a 
upevněno na nosnou desku, čímž se vytvoří pevná a 
kompaktní jednotka.  Oběžné kolo je nasazeno přímo na 
hřídeli a je vyrobeno z hliníkového plechu.   
Jednofázový otevřený motor je umístěn vně skříně. Životnost 
motorů je silně ovlivňována prostředím, především teplotou, 
vlhkostí, agresivními výpary a prachem. Určit přesný údaj o 
životnosti je velmi obtížné. Jako směrná hodnota za 
normálních podmínek u motorů s kotvou nakrátko se dá 
předpokládat životnost asi 35 000 provozních hodin.  
Ventilátor je konstruován pro vnitřní zabudování. Proto se 
uživatel musí postarat o zabezpečení odpovídající ochrany před úrazem. Koncepce ventilátorů AIRFLOW 
předpokládá jejich instalaci s hřídelem ve vodorovné poloze. Ve výjimečných případech může být ventilátor 
instalován i v jiné poloze, je třeba však počítat s nižší životností. Směr výfuku je libovolný.  
 

Technická data (změny vyhrazeny) 

Skříň Pozinkovaný plech Trvalý výkon 7 W 

Oběžné kolo Hliník Max. příkon 35 W 

Hmotnost Cca 1,3 kg 
Max. odběr 
proudu 

při běhu 0,3 A 

Motor Jednofázový, otevřený 
při 
rozběhu 

0,9 A 

Napájení 230 V/ 50 Hz Připojení 
3 volné vodiče od 

motoru 

Otáčky Cca 2450 ot/min (2-pólový) Fázová regulace ANO (1A) 

 

Hlukové údaje (změny vyhrazeny) 

Hlukové údaje při statickém tlaku  

Hladina akustického výkonu  

Hladina akustického tlaku (vzdálenost 3 m)  

Střední frekvence okt. Pásma Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hladina akustického výkonu Lw dB         

Hladina akustického tlaku 3m LA dB(A)         
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Tel./fax: 274 772 230 nebo 274 772 370, www.airflow.cz, e-mail: info@airflow.cz 
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