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Trzybiegowy wentylator dachowy Vero-150 z prze-
znaczeniem do wentylacji kuchni pozwala skutecz-
nie eliminować zapachy wydzielane podczas gotowa-
nia. Wentylator montuje się na zewnątrz, na kominie 
i za pomocą kształtek wentylacyjnych łączy z oka-
pem w kuchni. 
Wirnik wentylatora, promieniowy z łopatkami zagię-
tymi do tyłu jest tak skonstruowany, aby wentylator 
był niskoszumowy i wysokowydajny.
Wentylatory są produkowane wg kolorów tabeli RAL.

Wentylator dachowy 
Uniwersal Vero-150

Do okapów kuchennych 

Dane techniczne Vero-150
Ilość biegów 3
Obroty nominalne 1750, 1200, 1000 obr./min
Napięcie zasilania 230 V
Wydajność do 600 m3/h
Prąd nominalny 0,25 A
Moc wejściowa/wyjściowa 34 W
Temperatura pracy od -40 do 50°C
Stopień ochrony silnika IP 55
Masa 3,3 kg

Trzybiegowy wentylator dachowy Vero-150 
z przeznaczeniem do wentylacji kuchni 
pozwala skutecznie eliminować zapachy 
wydzielane podczas gotowania. 
Wentylator zamontowany jest na zewnątrz, 
na kominie i przy pomocy kształtek 
wentylacyjnych połączony jest z okapem 
w kuchni.
Wirnik wentylatora, promieniowy 
z łopatkami zagiętymi do tyłu jest tak 
skonstruowany by wentylator był 
niskoszumowy i wysokowydajny.

Wymiary główne

Dostępnoœć kolorów 
według tabeli RAL

masa = 3,3[kg]

DANE TECHNICZNE SILNIKÓW NAPĘDOWYCH
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trzyżyłowy fabryczny firmy 
EBM L=2,0[m]

Parametr

Częstotliwoœć

Iloœć biegów

Typ silnika

Obroty nominalne

Napięcie zasilania

Prąd nominalny

Temperatura pracy

Kabel zasilający

Zakres prądowy wyzwalacza 
termicznego

Stopień ochrony silnika

Moc wejœciowa/wyjœciowa

55

0,62

Vero-150/1000 [obr/min]

40 35 30 25

odległoœć od wentylatora [m]

ciœnienie akustyczne dBA

81 2 4

Vero-150/1400 [obr/min]

46 41 36 31

odległoœć od wentylatora [m]

ciœnienie akustyczne dBA

81 2 4

Dostępnoœć kolorów 
według tabeli RAL

Wentylator dachowy do okapów kuchennych

Vero-150

Charakterystyka przepływowa 

Vero-150/1750 [obr/min]

JAK ZMIENIA SIĘ HAŁAS WENTYLATORA ZE WZROSTEM ODLEGŁOŚCI 

52 47 42 37

odległoœć od wentylatora [m]

ciœnienie akustyczne dBA

81 2 4
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Wspólna deklaracja  
EHPA i PORT PC

11 grudnia 2018 r. podczas konferencji zorganizowa-
nej przez polski rząd na COP24 pt. „Działania, finan-
se i technologia dla czystego powietrza”, Europejskie 
Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) i Polska Organi-
zacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) 
wydały wspólną deklarację. Deklarację przedstawił 
prezes zarządu PORT PC – Paweł Lachman podczas 
sesji dotyczącej czystych i innowacyjnych technolo-
gii w ramach wystąpienia, w którym poruszył temat 
znaczenia pomp ciepła w programie Czyste Powie-
trze oraz budynków „bez rachunków”, czyli takich,  
w których zastosowano pompy ciepła w połączeniu 
z fotowoltaiką. Deklaracja dotyczy wielofunkcyjnych 
rozwiązań w sektorze ogrzewania i chłodzenia, który 
musi stać się nowym priorytetem działań na rzecz kli-
matu, ponieważ stanowi dziś ponad 50% całkowite-
go zużycia energii w UE i pozostanie ważny w 2050 r.
Wszechstronne, wielofunkcyjne rozwiązania (takie jak 
pompy ciepła) są już dziś dostępne, a modernizacja 
ogrzewania i chłodzenia jest niezbędna, aby osiągnąć 
cele dekarbonizacji w Europie i na świecie. Rozwiąza-
nia te pomagają nie tylko łagodzić zmiany klimatu, ale 
ograniczają lokalne zanieczyszczenie powietrza i pod-
noszą jakość powietrza, znacząco wpływając na po-
prawę zdrowia europejskich obywateli. Są to również 
jedyne rozwiązania zapewniające inteligentną, efektyw-
ną i odnawialną energię cieplną w postaci ogrzewania  
i chłodzenia we wszystkich sektorach, optymalizując 
jednocześnie działanie innych technologii, sieci i przed-
siębiorstw. Dlatego EHPA i PORT PC wzywają lokalnych, 
regionalnych, krajowych, europejskich i światowych li-
derów do wprowadzenia właściwych ram politycznych 
i rynkowych w celu ułatwienia i wsparcia ich zastoso-
wywania na czystej planecie z czystym powietrzem.
Pobierz treść deklaracji
Źródło: PORT PC

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2018/12/Wspo<0301>lna-Deklaracja-EHPA-i-PORTPC-11-grudnia-COP-24-final.pdf

	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off



