




Použití

Použití

Střešní ventilátor pro odvod tepla a kouře pro volný výfuk
Volné sání nebo připojení potrubí na straně sání
Dvojí funkce (možnost větrání a odvodu tepla a kouře)

Použití

Střešní ventilátor pro odvod tepla a kouře pro volný výfuk
Volné sání nebo připojení potrubí na straně sání
Dvojí funkce (možnost větrání a odvodu tepla a kouře)

Popis

Varianty

Teplotní třída F400 a F600

Příslušenství

Systém pro diagnostiku ventilátorů VD
Monitorování ložisek metodou shock pulse STI
Podstavec pro ploché střechy
Tlumicí sokl
Výfukový kus vč. ochranné mřížky a samočinné uzavírací klapky
Pružné vložky
Protipříruba
Ekvipotenciální pospojování
Ochranná mřížka (vstupní strana)
Servisní vypínač volný
Izolovaná základová deska
Bezsilikonové provedení
Frekvenční měnič (pouze pro režim větrání)
Regulátor odváděného vzduchu a odvodu tepla a kouře

Klasifikace, normy a směrnice

Teplotní třída podle EN 12101 – část 3

BVW-D

BVW-D

PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE TEPLOTNÍ TŘÍDY F600

Skříň a oběžné kolo vyrobené z ocelového plechu
Chráněný práškovým lakováním na bázi polyesterové pryskyřice, se sacím
nástavcem a připevňovací deskou motoru
6 velikostí
Více než 35 typů
Průtok vzduchu V max. 50 000 m³/h
Celkový tlak p1 max. 2 100 Pa

Skříň a oběžné kolo vyrobené z ocelového plechu
Chráněný práškovým lakováním na bázi polyesterové pryskyřice, se sacím
nástavcem a připevňovací deskou motoru
6 velikostí
Více než 35 typů
Průtok vzduchu V max. 50 000 m³/h
Celkový tlak p1 max. 2 100 Pa
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F600 CE č.: 0761-CPR-0008 s prohlášením o vlastnostech (DoP)
Obecné schválení stavebního dozoru č. Z-78.-11-127

Varianty

Teplotní třída F400 a F600

Příslušenství

Systém pro diagnostiku ventilátorů VD
Monitorování ložisek metodou shock pulse STI
Podstavec pro ploché střechy
Tlumicí sokl
Výfukový kus vč. ochranné mřížky a samočinné uzavírací klapky
Pružné vložky
Protipříruba
Ekvipotenciální pospojování
Ochranná mřížka (vstupní strana)
Servisní vypínač volný
Izolovaná základová deska
Bezsilikonové provedení
Frekvenční měnič (pouze pro režim větrání)
Regulátor odváděného vzduchu a odvodu tepla a kouře

Klasifikace, normy a směrnice

Teplotní třída podle EN 12101 – část 3
F600 CE č.: 0761-CPR-0008 s prohlášením o vlastnostech (DoP)
Obecné schválení stavebního dozoru č. Z-78.-11-127

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rychlý výběr

BVW-D Rozsah výkonu

t = 20 °C
ρ = 1,2 kg/m³
①Celkový tlak
② Průtok vzduchu



Rozměry a hmotnost

Rozměry [mm]

① A D E F E1 ØG H ③
315 295 316 415 632 200 400 375 92

355 295 356 455 712 225 400 675 125

400 325 401 500 802 255 400 375 165

500 401 501 600 1002 320 500 450 230

630 516 626 725 1252 400 500¹⁾ /800²⁾ 425¹⁾ /680²⁾ 385

710 566 701 800 1402 4500 500¹⁾ /800²⁾ 425¹⁾ /680²⁾ 475

¹⁾Do velikosti motoru 132

²⁾  Do velikosti motoru 160

① Jmenovitá velikost • ③ Max. hmotnost [kg]

BVW-D

BVW-D
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DETAILED DESIGN

HERE YOU’LL HAVE DIRECT ACCESS TO SELECT THE BVDAX VIA
THE TROX TLT PRODUCT CONFIGURATOR

Following features are at your disposal::
Based on your requirements of volume-flow, pressure and installation arrangement
including desired accessories select the ideal fan…
Appropriate selection according to required power, sound, nominal size, price and
production period
Options and accessories get assessed for plausibility
All required documents (e.g. technical specification, tender specification, certificates,
drawings etc.) of specific selected fan to be downloaded or send by E-Mail
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