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IP 55

Motor
Yüksek teknolojili CNC makinalarda el deðmeden kaliteli üretim,

Isý iletim kapasitesi yüksek aluminyum federli motor gövdesi,

Balansý ISO 1940 standartlarýna göre alýnmýþ rotor ile uzun rulman 

çalýþma ömrü,

Yalýtým sýnýfý Class F ile bobinler için yüksek çalýþma aralýðý -40° ile +70°,*

230 V / 50 Hz. Monofaze Fan motoru,**

400 V / 50 Hz. Trifaze Fan motoru

Standartlara Uyumlu Sertifikalý Bileþenler,

IP 54 Koruma Sýnýfý,(isteðe baðlý IP 55 üretim olanaðý)

Trifaze fanlarda inverter control (sürücü kontrol ) kullanabilme ***

Kullaným Alanlarý
Hava sýcaklýðýnýn yüksek olduðu yerlerde sýcak hava tahliyesi,

Evaporatör veya kondenserde ýsý transferini hýzlandýrmak amacý ile,

Endüstriyel makinalarý soðutma amaçlý,*

* Ýsteðe baðlý özel üretilir, teknik veriler deðiþir.

* Sadece bobin için verilmiþ çalýþma aralýðýdýr.

Motor için -20° ile +45° aralýðý çalýþma aralýðýdýr.

Diðer seçenekler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

** isteðe baðlý çeþitli voltaj ve frekanslarda üretim yapýlabilir.

*** Sürücü kullanýlacaðý zaman çalýþma aralýðý için lütfen 

bizimle irtibata geçiniz.

Fan Gövde ve Pervane

Soðuk çekme yüksek kalite DKP saçtan mamul gövde ve pervane kanatlarý,

Çevreye duyarlý ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile korozyona karþý 

yüksek direnç,

Standartlara uygun ISO 1940 dinamik tesdi yapýlmýþ pervane kanatlarý,

EN 60335-2-80 standartlarýna uygun arka koruma kafesi,

Slim,compact tasarýmla motor ve pervane ile emsallerinden % 50 daha 

az yer kaplar,

Düþük Ses Seviyesi

FM-FT Serisi Aksiyal Tip Soðutma Fanlarý 
( Axial cooling Fans)

Axial
Aksiyal
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Önemli Bilgiler
Ürün verileri kullanýldýklarý yere göre teknik deðerlerde 

deðiþiklik gösterebilir.

Tüm veriler TSE ve EC normlarýna göre ölçülmüþtür.

Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede 

gerçekleþtirilmiþtir.

Tavsiye edilen kullaným ömrü 10 yýldýr.

Tüm ürünler Sanayi Bakanlýðýnca Onaylý Garanti belgelidir.

Garanti süresi 2 yýldýr.

Dündar Ev Cihazlarý ürünü geliþtirmek amaçlý önceden 

bildirmeden deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.
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Ölçüler mm (milimetre) cinsindendir.

FM-FT Serisi Aksiyal Tip Soðutma Fanlarý 
( Axial cooling Fans)

Axial
Aksiyal

150 x 400 x 405

150 x 420 x 420

165 x 485 x 500

150 x 525 x 560

175 x 595 x 605
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Performans Eðrileri / Performance Curves
3Q= Hava debisi (m  /h)

Pa= Statik basýnç  (Pa ve mmH2O)

FM-FT Serisi Aksiyal Tip Soðutmalý Sanayi Fanlarý 
( Axial cooling Fans)

Axial
Aksiyal


