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klimatyzatory • wentylatory promieniowe • wentylatory dachowe • wentylatory osiowe ścienne i kanałowe • wentylatory w 
wykonaniu specjalnym • agregaty grzewczo-wentylacyjne • automatyka i sterowanie • szafy rozdzielcze • kanały i kształtki 

wentylacyjne • giętkie przewody wentylacyjne • kratki wentylacyjne i anemostaty • akcesoria wentylacyjne

Karta katalogowa 
Wentylatory dachowe

 DAs,(k) - 200



Wentylatory dachowe DAs(k) 200
Wentylatory dachowe DAs(k) 200 są przeznaczone do eksploatacji we wszystkiego rodzajach wentylacji w różnych warunkach 
pracy.

Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie G 2.5. 

 Obudowa, wirnik i rama wentylatora są wykonywane z kompozytów poliestrowo-szklanych - w wentylatorach 
standardowych lub kompozytów winyloestrowo-szklanych w wentylatorach kwasoodpornych i ciepło-odpornych. Kompozyty 
oparte na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewniają konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na 
warunki atmosferyczne oraz oddziaływanie chemiczne. Elementy obudowy są wykończone warstwą żelkotu pomalowanego 
według kolorów podstawowych palety RAL. Odporność żelkotów na promieniowanie UV zapewnia wentylatorom estetyczny 
wygląd nawet podczas wieloletniego użytkowania.

Wentylatory przystosowane są do montażu na konstrukcjach wsporniczych, wyposażone w kołowe przyłącze kołnierzowe.

W wentylatorach mogą być zastosowane również inne materiały konstrukcyjne. W zależności od wymagań 
wytrzymałościowych oraz warunków w jakich urządzenia będą używane, mogą to być kompozyty z włókien węglowych – do 
budowy ram, a także polipropylen lub aluminium do wirników.

Przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika o temperaturze maksymalnej do 40°C. W opcji ciepłoodpornej 
dopuszczalne temperatury to maksymalnie 80°C dla wielkości 160, 200, 250, 315 oraz 60°C wielkości 400,630.

W zależności od warunków zasilania w miejscu montażu, wentylatory mogą być wyposażone w silniki asynchroniczne, 
klatkowe jednofazowe lub trójfazowe jednobiegowe. Silnik asynchroniczny, klatkowy, trójfazowy, jednobiegowy wentylatora 
może być zasilany i regulowany (płynna regulacja obrotów) przy pomocy przetwornicy częstotliwości.

Ten typ wentylatorów zalicza się do wentylatorów promieniowych o wyrzucie poziomym. Wykonane są z tworzyw 
sztucznych. 0057yrzut pionowy możliwy jest przy zastosowaniu kierownicy spełniającej równocześnie rolę dodatkowej 
osłony akustycznej. Wentylatory dachowe DAs,(k) 200 są dostępne w trzech wariantach jako: standardowe [s], 
kwasoodporne [k] lub ciepło-odporne [VE].
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