Profesjonalne systemy
wentylacji przenośnej

Bezpieczeństwo pracy

Producent przenośnych wentylatorów RAMFAN

UB20 20cm
Wentylator ssąco-tłoczący

UB20 Quick-Couple™

Mocny, kompaktowy i lekki

Zabezpiecza rękaw przed rozdarciem
czy też przebiciem. Zintegrowany
z serią UB20 tak, aby umożliwić
szybkie podłączenie rękawa do
wentylatora UB20.
Dostępny z rękawem 4.6m, lub 7.6m.

Pojemnik/adapter na rękaw

Wentylator wysokiej wydajności UB20
jest sercem każdego systemu wentylacji
RAMFAN. Seria UB jest idealnym wyborem do
uniwersalnych zastosowań, przy ograniczonej
przestrzeni oraz utrudnionej wentylacji. Zapewnia najwyższy
przepływ powietrza w swojej klasie.

(tylko
silnik)

Certyﬁkat CSA P/N EM-F.33-115/230VSS

Silnik

Swobodny przepływ

Waga

230V, 50/60Hz AC

0.33KM

1,392 m³/h

9 kg

12V DC

0.25KM

1,465 m³/h

5 kg

Zasilanie

Waga

Opis
Pojemnik/adapter z rękawem 4.6m

7 kg

Pojemnik/adapter z rękawem 7.6m

11 kg

Pojemnik/adapter z rękawem antyelektrostatycznym 4.6m

7 kg

Pojemnik/adapter z rękawem antyelektrostatycznym 7.6m

11 kg

STANDARDOWE SYSTEMY
1 zgięcie
90°

Waga

Wentylator 230V AC + pojemnik/adapter
+ rękaw 4.6m

1,120 m³/h

16 kg

12V DC z podwójną regulacją prędkości

Wentylator 230V AC + pojemnik/adapter
+ rękaw 7.6m

1,025 m³/h

20 kg

Zestaw zasilający o przedłużonej żywotności,
z podwójną regulacją prędkości:
HIGH-LOW. Regulacja poboru
prądu pozwala na wydłużenie
czasu pracy na baterii do 10 h
na ustawieniu LOW i 2.5 h na
opcji HIGH. Wentylator UB20 może
być zasilany z akumulatora
samochodowego, dzięki kablom będącym w komplecie. Wbudowana
ładowarka umożliwia pełne naładowanie akumulatora w czasie 12 godzin.

Wentylator 12V DC + pojemnik/adapter
+ kable zasilające + rękaw 4.6m

1,181 m³/h

16 kg

Wentylator 12V DC + pojemnik/adapter
+ kable zasilające + rękaw 7.6m

1,080 m³/h

20 kg

Opis

Zestaw UB20 12V DC - Akumulator
i ładowarka

SYSTEMY PRZECIWWYBUCHOWE
1 zgięcie
90°

Waga

Wentylator 230V AC + pojemnik/adapter
+ rękaw antyelektrostatyczny 4.6m

1,120 m³/h

16kg

Wentylator 230V AC + pojemnik/adapter
+ rękaw antyelektrostatyczny 7.6m

1,025 m³/h

20kg

Opis
Opis

Waga

Akumulator 12V DC z wbudowaną ładowarką

16 kg

Zestaw: Wentylator UB20 + akumulator 12V DC
z wbudowaną ładowarką + pojemnik/adapter Quick-Couple™
+ rękaw 4.6m

30 kg

Zestaw: Wentylator UB20 + akumulator 12V DC
z wbudowaną ładowarką + pojemnik/adapter Quick-Couple™
+ rękaw 7.6m

37 kg

UB20 Turbo-Couple™
Rękaw dłuższy niż 15m?
Złącze wentylatorów ssąco-tłoczących
Turbo-Couple pozwala na łatwe,
szeregowe połączenie dwóch lub więcej
wentylatorów UB20.
Przepływ opracowanego dla UB20 rękawa
o długości 7.6m zauważalnie spada, kiedy tłoczymy powietrze przez rękaw
dłuższy niż 23m lub kiedy mamy dużą ilość zagięć rękawa. Długie,
zakręcające odcinki rękawa, potrzebują znacznie większej mocy i ciśnienia,
aby zapewnić wymaganą ilość powietrza.
Łącząc wentylatory UB20 można uzyskać parametry przepływów zwiększone
proporcjonalnie do ilości użytych wentylatorów.

Opis

Waga

Złącze Turbo-Couple™

3 kg

2 wentylatory UB20 230V + złącze Turbo-Couple™

20 kg

System wentylacji UB20 M.E.D.™
Łącznik do włazów
Umożliwia pracownikom wejście i wyjście przez wąskie włazy studzienek
podczas trwania wentylacji. Bez tego urządzenia, rękaw zasłaniałby przejście,
uniemożliwiając szybkie wejście lub ewakuację. Świetnie dopasowany do
serii wentylatorów UB, RAMFAN M.E.D.™ jest szybki w montażu, a obrotowe
kolano ułatwia idealne ustawienie systemu w kanale. Wytrzymała konstrukcja
z polietylenu jest odporna na obciążenia i urazy mechaniczne, dzięki czemu
może służyć przez długie lata.
Opis

Waga

Zestaw: System M.E.D. + wentylator 230V + pojemnik/adapter
Quick-Couple™ + rękaw 1.5m i 4.6m + kolanko obrotowe 90°
+ uniwersalne mocowanie

23 kg

UB20xx 20cm Przeciwwybuchowy
wentylator ssąco-tłoczący

UB20 M.E.D.™ System

Idealny do pracy w warunkach
podwyższonego ryzyka

EFi50/EFi120/EFi150 40cm
Wentylatory ssąco-tłoczące dużej mocy

Wentylator ssąco-tłoczący o najlepszej wydajności
w swojej klasie, zasilany sieciowo. Silnik zamknięty
w antystatycznej obudowie. Lekki i praktyczny,
pozwala na pracę nawet w najbardziej
wymagających warunkach. Ultra cichy
- tylko 74 dB. Opcjonalnie w zestawie
z pojemnikiem/adapterem na rękaw

Najmocniejszy strumień powietrza

Quick-Couple.

II 2 G Ex d e IIB T6 Gb
CE0539 Demko 09 ATEX 0926969X
IECEX UL 13.0062X

Zasilanie
230V, 50/60Hz AC

Silnik

Swobodny przepływ

Waga

0.25KM

1,392 m³/h

12 kg

Seria RAMFAN EFi to wentylatory o bardzo dużej
mocy, opracowane specjalnie do zastosowań
ogólnoprzemysłowych, wszędzie tam, gdzie liczy się
szybkość i wydajność działania. Mocna, stabilna
konstrukcja, podzespoły z wytrzymałych,
nowoczesnych materiałów oraz duża uniwersalność
to cechy, które dobrze określają wentylatory
RAMFAN EFi. Wielką zaletą serii EFi jest możliwość
ich zawieszania na czas pracy na specjalnych uchwytach,
oraz „skrzynkowa” budowa, która umożliwia ustawianie wentylatorów
jeden na drugim, aby dodatkowo zwiększyć ilość powietrza,
niezbędnego do prawidłowego przewietrzenia wybranej lokalizacji.
Model

Zasilanie

Silnik

Swobodny przepływ

Waga

EFi50

230V, 50/60Hz AC

0.5KM

5,440 m³/h

21 kg

UB30 30cm Wentylator ssąco-tłoczący

EFi120

230V, 50Hz AC

1.2KM

6,375 m³/h

24 kg

Podwójne napięcie/Podwójna częstotliwość

EFi150

230V, 50/60Hz AC

1.5KM

7,580 m³/h

25 kg

UB30 to po prostu najmocniejszy, najbardziej
trwały, łatwy w utrzymaniu i uniwersalny
wentylator w swojej klasie. Niezrównana
wydajność, wszechstronność podwójnego
napięcia i podwójnej częstotliwości, trwała,
odporna obudowa polimerowa, turbo wirnik
i możliwość ustawiania dmuchaw jednej na
drugiej, czynią z niego wentylator nie do pobicia.
Opcjonalnie reduktor do rękawa ⌀20cm.
(tylko
silnik)

Certyﬁkat CSA P/N EM-F.33-115/230VSS

Standardowy rękaw wykonany
z poliestru pokrytego vinylem.
Wszystkie materiały użyte do
produkcji rękawów są ognioodporne.

Zasilanie

Waga

Wzmocniony rękaw ⌀20 cm dł. 4.6m

230V, 50/60Hz AC

20 kg

Wzmocniony rękaw ⌀20 cm dł. 7.6m
Wzmocniony rękaw ⌀30 cm dł. 5m
Wzmocniony rękaw ⌀30 cm dł. 10m

PRZEPŁYW POWIETRZA @ 60Hz
Silnik

Swobodny przepływ

dł. rękawa

1 zgięcie
90°

2 zgięcia
90°

1KM

3,429 m³/h

4.6m

2,550 m³/h

2,340 m³/h

Wzmocniony rękaw ⌀40 cm dł. 4.6m
Wzmocniony rękaw ⌀40 cm dł. 7.6m

BEZPIECZEŃSTWO
PRACY

Naprawy/konserwacje
wnętrza zbiorników

Przewietrzanie
zbiorników

Wentylacja
Wentylacja
i usuwanie gazów

Wentylatory przemysłowe RAMFAN znajdą zastosowanie w każdej branży związanej z wentylacją przestrzeni zamkniętych.

© 2016 Euramco Safety, Inc.

Dystrybutor:

Autoryzowany Przedstawiciel i Serwis w Polsce:

Kontakt:

P.P.U.H. „SUPRON1” Spółka Jawna,
Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz
tel. +48 (32) 645 51 45
mail: kontakt@ramfan.pl

www.ramfan.pl

