
 Eξαεριστήρες αεραγωγών κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου 

από πολυπροπυλένιο. 

 Για άμεση εγκατάσταση μεταξύ αγωγών. 

 Εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση απλά ανοίγοντας τον 

σφιγκτήρα και αφαιρώντας τον ανεμιστήρα. 

 Ελικοειδή φυγοκεντρική πτερωτή μικτής ροής με 

κατακόρυφο στάτορα.  Κατασκευασμένο σε ABS. 

 Ασύγχρονος κινητήρας, 2 και 3 ταχύτητες, ανάλογα με τον 

τύπο. 

 Προστασία ΙΡ44, Κλάση Β κινητήρα. 

 Ισχυρός κινητήρας με ρουλεμάν, χωρίς ανάγκης 

συντήρησης. 

 Τάση 220-240V / 50Hz 

 Έλεγχος ταχύτητας χρησιμοποιώντας έλεγχο φάσης ή 

μετασχηματιστή (εξαίρεση:  έκδοση με χρονοδιακόπτη). 

 Θερμική προστασία υπερφόρτωσης ως τυπικό 

χαρακτηριστικό. 

 Εξωτερικά τοποθετημένο κουτί συνδεσμολογίας με δακτύλιο 

εισόδου καλωδίου. 

 υψηλή απόδοση με αποτέλεσμα το ελάχιστο ενεργειακό κόστος. 

 

 Ομαλή λειτουργία χάρη στη βελτιστοποιημένη αεροδυναμική και τα πτερύγια 

οδήγησης. 

 

 Εύκολη εγκατάσταση: προεγκατεστημένοι βραχίονες στήριξης και εξωτερικό κουτί 

σύνδεσης. 

 

 Απλοποιημένη συντήρηση με χαλάρωση των σφιγκτήρων (δεν απαιτείται χειρισμός 

του αγωγού). 

 

 Ευπροσάρμοστη εγκατάσταση. 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ € 

4ΑΧ0000 AXM 100   116,44 

4ΑΧ0001 AXM100 T 165,04 

4ΑΧ0002 AXM 125 123,53 

4ΑΧ0003 AXM 125 T 172,13 

4AX0004 AXM 150  142,76 

4AX0005 AXM 150 T 191,36 

4AX0006 AXM160  155,93 

4AX0007 AXM160 T 224,78 

4AX0008 AXM 200   169,09 

4AX0009 AXM200  T 224,78 

RVS—5 ταχύτητες  

(για AXM 100—125—150—160—200) 

 Ρυθμιστής στροφών 5—ταχυτήτων 

(fitted with transformer) 

 Διακόπτης ON/OFF 

 Προστασία IP42 

 Μέγιστο φορτίο 100 W  (0,5 A) 

 Τάση 230V—50/60 Hz 

 Διαστάσεις  118 x 118 x 58 mm 

 Βάρος  0,7 kg 

 Τιμή 68,85 €  

 Κωδικός  2RV4042 

R10—με ποτενσιόμετρο 

(για AXM 100—125—150—160—200) 

 Απεριόριστα μεταβλητός ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας με 

ποτενσιόμετρο. 

 Νέος σχεδιασμός, με κάλυμμα 

 Κατάλληλος για επίτοιχοι ή χωνευτή τοποθέτηση.  

 Ευκολία στην σύνδεση μέσω των αφαιρούμενων ακροδεκτών. 

 Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

 Τάση 230V—1Ph—50/60 Hz 

 Παρέχεται με ασφάλεια προστασίας. 

 Προρυθμισμένες τρύπες για είσοδο καλωδίου στην επιφάνεια 

και σε εσοχή. 

 Μέγιστο φορτίο 1,00 Α 

 Προστασία IP42 

 Διαστάσεις  110 x 80 x 42 mm 

 Βάρος  0,50 kg 

 Τιμή 70,88 €   

 Κωδικός  Επίτοιχος  2RV4110   

 Κωδικός Χωνευτός  2RV4112 




