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NYHET!

Robust och tålig kompaktfläkt serie 3300 N

Ny kompaktfläkt med ökad effektivitet med låg 

ljudnivå för krävande applikationer, exempelvis 

inom IT, medicinteknik och strömförsörjningsen-

heter. IP68 möjligt.

NYHET!  

Högpresterande DC axialfläktar 4300N

Nya högpresterande kompaktfläktar med måtten 

119 x 119 x 32 mm som erbjuder högt luftflöde 

med låg ljudnivå och hög verkningsgrad.

NYHET!

NiQ - den mest effektiva iQ-motorn hittills

Optimal för områden med indirekt kontakt med 

livsmedel, såsom i öppna grönsakskylar. Finns 

tillgänglig i de tre storlekarna 5, 12, och 18 W.   

Optimerad motor för hastigheterna 800-2000 rpm. 

Radialfläkt K3G 250 RE med FlowGrid  

Radical-hjul och högeffektiv EC-motor (230VAC) 

med måtten 300x300x110.  Statisk verknings-

grad på 60%. Inloppsgallret FlowGrid reducerar 

ljudnivån samt förbättrar ljudkaraktären. Störst 

förbättring sker när man har begränsningar vid 

fläktens inlopp. 

Radialfläkt  RG140

Hög verkningsgrad, låg ljudnivå och mjukt gående 

motor. Lämplig när man önskar ett stort regler- 

område med mjuk/tyst gång. 24 Vdc matning.  

Mått 180x180x40 mm, 118 m3/h @ 0Pa,  70 

m3/h @ 125 Pa. 6,0 Bel Ljud effekt. 

Radiafläktsmodul K3G 190 med EC-motor

Extremt tystgående med optimerat luftflöde. Hög 

verkningsgrad med fläkthjul typ RadiCal.

Kompaktfläkt Serie 6300 N S-Panther

Kraftfull, tyst fläkt med måtten ø172 x 51 mm. 

Optimerad för högt flöde. IP54 möjligt. 24 & 48 Vdc.

Kompaktfläkt Serie 3250 J S-Panther

Kraftfull och tyst fläkt i S-Panther serien, mått 

92x92x38 mm. Optimerad för högt flöde, låg ljud- 

nivå samt bra verkningsgrad. 12, 24 samt 48 Vdc.
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NYHET!

RadiPac AirFoil 310

Nya kammarfläkten RadiPac har nytt fläkthjul, 

förfinade detaljer och högre verkningsgrad än sin 

föregångare. En kammarfläkt som har överlägsen 

prestanda för exempelvis luftbehandlingsaggregat.

NYHET!

Diagonal fläktmodul för filterfläktar

Bidrar till 50% högre luftflöde vid höga mottryck 

samtidigt som ljudnivån blir lägre och energiför-

brukningen minskar med cirka 20%.

Tvärströmsfläkt QL 80

Energieffektiv EC-motor med platt design. Möjlig- 

gör ett högt luftflöde med en mycket låg ljudnivå.

Axialfläkt W1G200 ATEX med rund väggplatta

EC-motor, integrerad driv- och styrelektronik. ATEX-

klass II 3G Ex nA IIA T4 Gc (-30°C ≤ TA ≤ +35°C) X.

Kompaktfläkt Serie 420 JH

Liten, kraftfull fläkt med måtten 40x40x28 mm. 

Hög verkningsgrad, förbrukar cirka 70% mindre el 

jämfört med sina föregångare. Tillgänglig i 12 & 24 

Vdc. Går även att få för utomhusbruk. 
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