
Wentylatory są ważne dla wszelkich budynków gospo-

darczych. Brak wentylacji może mieć fatalne konsekwen-

cje. Dlatego właśnie oferujemy Wentylatory ECplus – nie-

zawodne wentylatory i sterowniki prędkości odporne na 

najbardziej korozyjne środowisko pracy.

Wentylatory ECplus są jednymi z najbardziej energo-

oszczędnych na rynku. Badania Francuskiego Instytutu 

Badań IFIP (2015) wskazują, iż wentylatory ECplus zapew-

niają ponad 80% więcej oszczędności względem syste-

mów tradycyjnych. Niskie koszty inwestycji i wysoka trwa-

łość gwarantują szybki zwrot kosztów.

Wentylatory energooszczędne

TECHNOLOGIA ECPLUS
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ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

|   Energooszczędność >80% (IFIP, 2015)

|   Krótki czas zwrotu inwestycji 

|   Spełnia wymagania przepisów ErP 2020 

Wyjątkowo energooszczędny sterownik 

|   Napędy IE2 IE3

NIEZAWODNOŚĆ

|   Stworzone dla wyjątkowo korozyjnych środowisk

|   Możliwość obejścia  

(przełącznik obejścia opcjonalny)

|   Wentylator odporny na wodę i pył (IP55)

|   Sterownik odporny na wodę i pył (IP67)

|   3-letnia gwarancja

WYGODA

OPCJONALNIE DOSTĘPNE

|   Możliwość czyszczenia używając myjki 

wysokociśnieniowej

|   Łatwa instalacja

|   Wskaźniki LED dla kodów stanu urządzenia

|   Uchwyt montażowy do łatwej instalacji na kominie 

(opcjonalnie)

WENTYLATOR PANELOWY 
ECPLUS

WENTYLATOR KANAŁOWY 
ECPLUS

WENTYLATOR WYSOKOCIŚNIENIOWY 
ECPLUS
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INTELIGENTNY NAPĘD WENTYLATORA TO WYDAJNE ROZWIĄZANIE DLA JUŻ ISTNIEJĄCYCH WENTYLATORÓW

Istniejące wentylatory również mogą korzystać z usprawnień energooszczędności wykorzystując Inteligentny 

Napęd Wentylatora (IFD). IFD zapewnia oszczędność energii do 72%. Będą one działać znacznie wydajniej  

w porównaniu z wentylatorami ze sterowaniem Triac. Skutkuje to niższą temperaturą napędu, co gwarantuje dłuższą 

trwałość wentylatora. Automatyczna identyfikacja i kalibracja napędu zapewniają łatwą instalację i użytkowanie. 

IFD dostarczane jest ze złączem alarmowym i przewodem ekranowanym, i objęty jest 3-letnią gwarancją. Chcesz 

więcej informacji o naszym projekcie? Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: ventilation@vostermans.com.

Zainstalowaliśmy wentylatory Multifan  

ECplus 6 miesięcy temu i myliśmy je 3 razy: 

nie było żadnych problemów, i nie spodzie-

waliśmy się żadnych, bo są one wodoodpor-

ne. Multifan to dobre rozwiązanie dla no-

wych i istniejących budynków, bez wahania 

zakupilibyśmy je ponownie!

John Tate, Tate Farm, Irlandia Północna

INTELIGENTNY NAPĘD WENTYLATORA WENTYLATORY Z REGULACJĄ CZĘSTOTLIWOŚCI
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LOJALNOŚĆ WOBEC CIEBIE

Dbamy o Twoje konkretne potrzeby 

bazując na naszym wieloletnim 

doświadczeniu. W ramach 

bliskiej współpracy pomagamy 

zabezpieczyć Twojej wyniki 

biznesowe.

NIEZAWODNOŚĆ

Od czasu założenia w Holandii  

w roku 1952 utrzymujemy reputację 

niezawodnego partnera. Nasza 

starannie dobrana globalna sieć 

niezależnych dystrybutorów dąży 

do zapewnienia Ci dedykowanych 

usług i fachowej wiedzy.

PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ

Nasze przyszłościowe podejście 

łączące energooszczędne 

rozwiązania z niezawodną jakością 

i rygorystycznymi testami bazuje na 

naszym dążeniu do bycia zaufanym 

partnerem w biznesie.

DANE TECHNICZNE:

ECplus Inteligentny Napęd **

Napięcie zasilania * 230 V / 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe * 3 x 230 V / 1 x 230 V

Zużycie energii (maks.) * 1.250 W

Moc wyjściowa (maks.) * 1.050 VA (1.150 VA strumień powietrza)

Maksymalny prąd wyjściowy * 4,4 A

Pobór prądu (maks.) * 7 A

Współczynnik PFC (cos ø) * Tak

Temperatura otoczenia od 0°C do + 40°C od 0°C do + 40°C

Wymiary (dł. x szer. x wys.) * 280 x 250 x 130 mm

Obudowa Wentylator: IP55 / Sterownik: IP67 IP67

Przełącznik obejścia Opcjonalne Opcjonalne

Złącze alarmu Tak Tak

Maks. długość przewodu sterowania 300 m 300 m

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ VOSTERMANS VENTILATION:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy 
Spółka Komandytowa

ul. Sowia 13B
62-080 Tarnowo Podgórne 
Polska

office@polnet.pl
www.polnet.pl

tel: + 48 61 657 67 00
fax: +48 61 657 67 67

Polub nas na FACEBOOKU Like

 * Szczegóły techniczne zależą od średnicy wentylatora. Aktualne dane znaleźć można w sekcji Wyboru Produktu na naszej stronie (productselector.vostermans.com) lub skanując kod QR.
 ** Prosimy o kontakt z naszym zespołem, aby uzyskać informacje o rozwiązaniach dla Twojej sytuacji.
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