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Order: 10  
 
specificatie van Ventilator: RVM F1-2531-4D-05-J 
 
Centrifugaal dakventilator RVM 
Verticale afvoer, geschikt voor middelgrote temperaturen van -20 ° C tot +40 ° C Bescherming motorkap gemaakt van zwart 
kunststof. Elegante V-behuizing uit verzinkt staal. Basisframe van gegalvaniseerd plaatstaal voor montage aan opstaande, 
projecteren goed  voorbij de opstaande om waterdicht te verhogen. Flens aansluiting bij intake acc. DIN 24.155-2 
Bescherming rooster bij ontslag Nieuw ontwikkelde high performance waaier met geoptimaliseerde vorm en hoogste 
rendement, bestaande uit zes achteren gebogen holle ware aerofoil bladen met echte turbulentie profiel en afgeronde, 
schuine mes leading edges van impeller lijkwade backplate, voor een optimale invloed over de gehele breedte van het blad. 
Waaier gemaakt van hoogwaardig plaatstaal in een geautomatiseerd productieproces, robotlassen, ontvet, ijzer gefosfateerd 
en bekleed met een hoogwaardige epoxy-polyester gemengd poeder, vastgemaakt met een klembus op de as van de voet 
motor, evenwichtig statisch en dynamisch volgens DIN ISO 21940-11. Bijgevoegde interne rotor motor, IM B5 montage 
arrrangement, met een efficiënte asynchrone technologie met 3 PTC's geschikt voor het gebruik op de frequentieregelaar, 
optimaal afgestemd op de hoge prestaties waaier. Meets the efficiency requirements of Regulation EU1253/2014 for 
ventilation units. Operation directly from the mains is not allowed in Europe. It is recommended to use a Danfoss-VFD drive of 
series FC-102. Alternatively, speed-adaptation through electronically Voltage-Variation also possible. Werkschakelaar 
gemonteerd verkrijgbaar als accessoire Prestaties in Nauwkeurigheid klasse 2 volgens DIN 24166 
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Specificaties voor Fan: VALN voldoet aan de norm ErP in 2018 
beschrijving  Waarde Dimensie 

Opgegeven werkpunt    

Is - werkpunt    

Montage op DIN 24163 deel 1  A  

Referentie (Rho 1)  1,20 kg/m³ 

Temperatuur van het medium (t)  20 C 

fan gewicht  26 kg 

 SOUND PRESSURE levels at 1/2/3 m distance can be calculated with free sound propagation approximately by 

reducing the SOUND POWER level by 11/17/20 dB ! 

   

Nominale gegevens    

Fase spanning frequentie  3~230/400-50 V-Hz 

Aantal polen  63-4  

Nominaal motorvermogen (P   N </ sub>)  0,18 kW 

Nominale motorsnelheid (n   N </ sub>)  1350 min-1 

Nominale motorstroom (I   N </ sub>)  1,2/0,7 A 

Begrenzing    

max. Stroomverbruik (P   1max </ sub>)  0,19 kW 

Max. Ventilatorsnelheid (n   Vmax </ sub>)  1500 min-1 

Max. Werkfrequentie (f   max </ sub>)  50 Hz 

Temperatuurbereik levering medium (t   min </ sub> ...   t max </ sub>)  -20...40 C 



                                      
 

 
www.dewitventilatoren.nl                       Official Supplier Nicotra Gebhardt Nederland 

Kenmerkend voor de ventilator @ @ RVM F1-2531-4D-05-J  
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de ventilator @ @ RVM F1-2531-4D-05-J 
 

 
 
Draairichting: RD  
positie: 90  
 
 


