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Beluftningsteknik
Ventilatorer

Højeffekt Radialventilator - AIR-Jet LC
Med vores nye generation af mobile
radialventilatorer, specielt til ventilering og
køling på kornlagre, får I et kvalitetsprodukt
”Made in Germany”.
Ved udviklingen af dette er der lagt særlig
vægt på lave anskaffelses- og driftsudgifter.
Dette er lykkedes for os. Ved at opnå en
maksimal virkningsgrad og anvendelsen af
standardiserede konstruktionselementer
nedbringes tilbagebetalingstiden hastigt.
Vores system indeholder alle størrelser
indbygningsventilatorer fra 1,1 kw til 15 kw.
Derved er LC-systemet velegnet til et hvert
formål.

Forarbejdningen er udelukkende i
galvaniserede plader, og pulverbelagte
ventilationshjul garanterer en meget lang
levetid.
Fordele:
• Galvaniseret indkapsling til en lang levetid
• Bagudbøjet ventilationshjul med høj effekt
• Direkte drev med lav slitage og rolig gang
• Meget høj virkningsgrad
• Lavt energiforbrug
• Lave anskaffelsesomkostninger
• Komplet tilbehør fra en leverandør
• DLC-testet luftkapacitet
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Specifikationer:

Type Air-Jet ASAJg
Ventilatoren spiller en central og udslagsgivende rolle for succesen af
lagervarernes kvalitet, da den er kernen i et moderne tørrings- eller
ventileringsanlæg.
For at opnå optimale resultater, behøver man en kontinuerlig mængde luft.
Hertil er AirJet-ASAJg en pålidelig partner, der ikke kun sørger for frisk
luft på jeres kornlager. Brugen af standardiserede konstruktionselementer,
energi effektive elektromotorer og en økonomisk konstruktion, gør det
muligt at holde omkostningerne på et minimum.
Ved høj luftmængde og middelt tryk føler Air-Jet-ASAJg sig som hjemme.
Vores program indeholder 5 ventilatorer med en motoreffekt på
mellem 7,5 – 22 kw. Således kan man tilpasse anlægget til netop jeres
anvendelsesområde.
Standardudførelse Rd270, andre blæserhuse kan bestilles efter ønske

Fordele
•

Stabil svejst rammekonstruktion

•

Direkte kraftoverføring med rolig gang

•

Meget høj virkningsgrad

•

Lavt energiforbrug

•

Ventilationshjul med høj effektivitet

•

Effektiv korrosionsbeskyttelse

•

Hurtig at skifte indsatsstedet

•

Lave driftsomkostninger

•

Lave anskaffelsesomkostninger

•

Høj levealder
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Dimensioner og Mål

Højeffekt Radialventilator - AIR-Jet LC - T
Ved serien LC-T har vi med en robust ledsager
at gøre til en meget effektiv og omkostningslav
kornbeluftning.
Den stabile og komplet galvaniserede
konstruktion har en alsidig anvendelse og en
meget høj levealder.
Ventilatoren kan benyttes på en sugende og
også trykkende måde. Med den energisparende
motor, efter de nye europæiske normer, sparer
man betydeligt på driftsomkostningerne.
Ventilatorerne benyttes ved vores Air-Pillar, AirLance og også ved Air-Whisper Max.
Med højtydende motorer og fremadbøjet
ventilationshjul står intet i vejen for en god og
regelmæssig beluftning.
Hvis man yderligere tilføjer reguleringssystemet
Air-Commander kan man uden overvågning
styre 6 ventilatorer samtidig.
Tilbehør og specialovergange kan rekvireres på
bestilling.
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Rørsystem
• ASW - Forzinket rør		

• Kornbremse

• ASW - Rørstykker og spændringe • Helix rørsystem
• ASW - Formstykker		

• Körnerrørsystem

• Spjældventil				

• Ventilationsrør med vulst

• Slidbeskyttelses system		

• Rørsystem til fodersiloer

Lagring

• ASW - Forzinket rør		

• Kornbremse

• Spunsvægge			

• Firkantede Celler

• Modulvægge			

• Lastningssiloer

• Planlager - tilbehør		

• Tragtsiloer

• Vario-Siloer			• Sække-siloer
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