Speciális NAGYKONYHAI ernyők,

IPARI elszívó ventilátorokkal
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FALI ELSZÍVÓERNYŐK

CASALS IPARI VENTILÁTOROK

GastroMKFE - standard fali kivitel

BOX BD - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető
radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:
teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

egyedi tulajdonságok:
üvegszálerősített poliamid járókerék BD ventilátor zajszigetelt házban,
M1 tűzállósági fokozattal rendelkező panel elemek felhasználásával,
rezgéscsillapító elemeken keresztül csatlakoztatott ventilátor,
a hatékonyság optimalizálása, valamint a turbulencia minimalizálása
érdekében belépő oldali terelőlemezzel szerelve,
speciális zártrendszerű motor extrudált alumínium házban,
teljesen zárt kapocsdoboz IP-65 védelemmel,motor IP-54 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, egyfázisú kivitel 230V - 50Hz

választható modellek:

választható modellek:

magasság: 350 mm,
szélesség: 800 mm, hosszúság: 800 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

fordulatszám: 1370 rpm
áramfelvétel: 1,5 A
teljesítmény: 0,12 kW
légszállítás: 1725 m3/h
zajszint: 50 dB(A)

GastroMKFE 800

GastroMKFE 1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 1000 mm, hosszúság:1000 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm, gyárilag
az ernyő felső részén, középen vagy az ernyő
hátoldalán elhelyezve

VEZÉRLÉSEK
REG - egyfázisú motorokhoz
egyedi tulajdonságok:
Kézi sebességszabályzó
egyfázisú motorral szerelt
ventilátorok szabályzására.
IP 54-es védelem
működést jelző fény
EMC szűrővel szerelve
választható modellek:

REG 1,5A

BOX BD 7/7 M4 0,12 kW

BOX BD 10/10 M4 0,59 kW
fordulatszám: 1340 rpm
áramfelvétel: 4,5 A
teljesítmény: 0,59 kW
légszállítás: 3790 m3/h
zajszint: 56 dB(A)

BOX BD 9/9 M4 0,35 kW

2 év

fordulatszám: 1375 rpm
áramfelvétel: 2,7 A
teljesítmény: 0,35 kW
légszállítás: 2670 m3/h
zajszint: 54 dB(A)

teljeskörű
garancia

Komplett rendszer
(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):
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Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

ény

15 % kedvezm

BOX BD 7/7 M4 ventilátorhoz

mény
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somag
a zsírszűrő c
árából

REG 3A

BOX BD 9/9 M4 ventilátorhoz

REG 5A

BOX BD 10/10 M4 ventilátorhoz

szükséges
z
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e
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ak
l
tartozékokbó
további termékeinket keresse a http://www.multikomplex.hu/Termekeink weboldalon
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FALI ELSZÍVÓERNYŐK

CASALS PROFESSZIONÁLIS IPARI VENTILÁTOROK

GastroMKFE - standard fali kivitel

BVFC - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető tűzbiztos
radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:
teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

egyedi tulajdonságok:
hő- és hangszigetelt házban elhelyezett ventilátor,
kettős beömlésű, előrehajló lapátozású járókerék,
hajtómű, beleértve az ékszíjak védőburkolatot is, a levegőáramlás
útján kívül esik,
magas hőfokra tervezett hajtómű csapágyazás,
standard aszinkronmotor IP-55 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, 400ºC/2h tanúsítvánnyal,
háromfázisú motor 230/400V - 50Hz 4kW

2 év

teljeskörű
garancia

választható modellek:

választható modellek:

választható modellek:

magasság: 350 mm,
szélesség: 800 mm, hosszúság: 800 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

fordulatszám: 950/1150 rpm
áramfelvétel: 1,94 A
teljesítmény: 0,37 kW
légszállítás: 3290 m3/h
zajszint: 70 dB(A)

fordulatszám: 1150/1400 rpm
áramfelvétel: 3,48 A
teljesítmény: 0,75 kW
légszállítás: 3870 m3/h
zajszint: 77 dB(A)

GastroMKFE 800

GastroMKFE 1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 1000 mm, hosszúság:1000 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm, gyárilag
az ernyő felső részén, középen vagy az ernyő
hátoldalán elhelyezve

VEZÉRLÉSEK
SFCT - frekvenciaváltó
egyedi tulajdonságok:
integrált vezérlőegység
digitális kezelőfelület
ultrakompakt kivitel
HACV alkalmazással
előre telepített gyári funkciók
választható modellek:

SFC-T 0,55 kW

BVFC 9/9 0,37 kW

BVFC 9/9 0,55 kW

fordulatszám: 1050/1350 rpm
áramfelvétel: 2,69 A
teljesítmény: 0,55 kW
légszállítás: 3660 m3/h
zajszint: 73 dB(A)

BVFC 9/9 0,75 kW

BVFC 9/9 1,1 kW

fordulatszám: 1200/1600 rpm
áramfelvétel: 4,74 A
teljesítmény: 1,1 kW
légszállítás: 4360 m3/h
zajszint: 80 dB(A)

Komplett rendszer
(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):
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Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

ény

15 % kedvezm

BVFC 9/9 0,37 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 0,55 kW-os ventilátorhoz

mény
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%
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somag
a zsírszűrő c
árából

SFC-T 1,1 kW

BVFC 9/9 0,75 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 1,1 kW-os ventilátorhoz

szükséges
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tartozékokbó
további termékeinket keresse a http://www.multikomplex.hu/Termekeink weboldalon
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FALI ELSZÍVÓERNYŐK

CASALS IPARI VENTILÁTOROK

GastroMKFE - standard fali kivitel

BOX BD - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető
radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:
teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

egyedi tulajdonságok:
üvegszálerősített poliamid járókerék BD ventilátor zajszigetelt házban,
M1 tűzállósági fokozattal rendelkező panel elemek felhasználásával,
rezgéscsillapító elemeken keresztül csatlakoztatott ventilátor,
a hatékonyság optimalizálása, valamint a turbulencia minimalizálása
érdekében belépő oldali terelőlemezzel szerelve,
speciális zártrendszerű motor extrudált alumínium házban,
teljesen zárt kapocsdoboz IP-65 védelemmel,motor IP-54 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, egyfázisú kivitel 230V - 50Hz

választható modellek:

választható modellek:

magasság: 350 mm,
szélesség: 3000 mm, hosszúság: 900 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

fordulatszám: 1370 rpm
áramfelvétel: 1,5 A
teljesítmény: 0,12 kW
légszállítás: 1725 m3/h
zajszint: 50 dB(A)

GastroMKFE 2000/900

GastroMKFE 2000/1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 2000 mm, hosszúság:1000 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm, gyárilag
az ernyő felső részén, középen vagy az ernyő
hátoldalán elhelyezve

VEZÉRLÉSEK
REG - egyfázisú motorokhoz
egyedi tulajdonságok:
Kézi sebességszabályzó
egyfázisú motorral szerelt
ventilátorok szabályzására.
IP 54-es védelem
működést jelző fény
EMC szűrővel szerelve
választható modellek:

REG 1,5A

BOX BD 7/7 M4 0,12 kW

BOX BD 10/10 M4 0,59 kW
fordulatszám: 1340 rpm
áramfelvétel: 4,5 A
teljesítmény: 0,59 kW
légszállítás: 3790 m3/h
zajszint: 56 dB(A)

BOX BD 9/9 M4 0,35 kW

2 év

fordulatszám: 1375 rpm
áramfelvétel: 2,7 A
teljesítmény: 0,35 kW
légszállítás: 2670 m3/h
zajszint: 54 dB(A)

teljeskörű
garancia

Komplett rendszer
(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):
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Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

ény

15 % kedvezm

BOX BD 7/7 M4 ventilátorhoz
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REG 3A

BOX BD 9/9 M4 ventilátorhoz

REG 5A

BOX BD 10/10 M4 ventilátorhoz

szükséges
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további termékeinket keresse a http://www.multikomplex.hu/Termekeink weboldalon
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FALI ELSZÍVÓERNYŐK

CASALS PROFESSZIONÁLIS IPARI VENTILÁTOROK

GastroMKFE - standard fali kivitel

BVFC - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető tűzbiztos
radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:
teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

egyedi tulajdonságok:
hő- és hangszigetelt házban elhelyezett ventilátor,
kettős beömlésű, előrehajló lapátozású járókerék,
hajtómű, beleértve az ékszíjak védőburkolatot is, a levegőáramlás
útján kívül esik,
magas hőfokra tervezett hajtómű csapágyazás,
standard aszinkronmotor IP-55 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, 400ºC/2h tanúsítvánnyal,
háromfázisú motor 230/400V - 50Hz 4kW

2 év

teljeskörű
garancia

választható modellek:

választható modellek:

választható modellek:

magasság: 350 mm,
szélesség: 3000 mm, hosszúság: 900 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

fordulatszám: 950/1150 rpm
áramfelvétel: 1,94 A
teljesítmény: 0,37 kW
légszállítás: 3290 m3/h
zajszint: 70 dB(A)

fordulatszám: 1150/1400 rpm
áramfelvétel: 3,48 A
teljesítmény: 0,75 kW
légszállítás: 3870 m3/h
zajszint: 77 dB(A)

GastroMKFE 2000/900

GastroMKFE 2000/1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 2000 mm, hosszúság:1000 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm, gyárilag
az ernyő felső részén, középen vagy az ernyő
hátoldalán elhelyezve

VEZÉRLÉSEK
SFCT - frekvenciaváltó
egyedi tulajdonságok:
integrált vezérlőegység
digitális kezelőfelület
ultrakompakt kivitel
HACV alkalmazással
előre telepített gyári funkciók
választható modellek:

SFC-T 0,55 kW

BVFC 9/9 0,37 kW

BVFC 9/9 0,55 kW

fordulatszám: 1050/1350 rpm
áramfelvétel: 2,69 A
teljesítmény: 0,55 kW
légszállítás: 3660 m3/h
zajszint: 73 dB(A)

BVFC 9/9 0,75 kW

BVFC 9/9 1,1 kW

fordulatszám: 1200/1600 rpm
áramfelvétel: 4,74 A
teljesítmény: 1,1 kW
légszállítás: 4360 m3/h
zajszint: 80 dB(A)

Komplett rendszer
(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):
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Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

ény

15 % kedvezm

BVFC 9/9 0,37 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 0,55 kW-os ventilátorhoz

mény
z
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%
30
somag
a zsírszűrő c
árából

SFC-T 1,1 kW

BVFC 9/9 0,75 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 1,1 kW-os ventilátorhoz

szükséges
z
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tartozékokbó
további termékeinket keresse a http://www.multikomplex.hu/Termekeink weboldalon
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FALI ELSZÍVÓERNYŐK

CASALS IPARI VENTILÁTOROK

GastroMKFE - standard fali kivitel

BOX BD - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető
radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:
teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

egyedi tulajdonságok:
üvegszálerősített poliamid járókerék BD ventilátor zajszigetelt házban,
M1 tűzállósági fokozattal rendelkező panel elemek felhasználásával,
rezgéscsillapító elemeken keresztül csatlakoztatott ventilátor,
a hatékonyság optimalizálása, valamint a turbulencia minimalizálása
érdekében belépő oldali terelőlemezzel szerelve,
speciális zártrendszerű motor extrudált alumínium házban,
teljesen zárt kapocsdoboz IP-65 védelemmel,motor IP-54 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, egyfázisú kivitel 230V - 50Hz

választható modellek:

választható modellek:

magasság: 350 mm,
szélesség: 3000 mm, hosszúság: 1000 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

fordulatszám: 1370 rpm
áramfelvétel: 1,5 A
teljesítmény: 0,12 kW
légszállítás: 1725 m3/h
zajszint: 50 dB(A)

GastroMKFE 3000/1000

BOX BD 7/7 M4 0,12 kW

BOX BD 10/10 M4 0,59 kW
fordulatszám: 1340 rpm
áramfelvétel: 4,5 A
teljesítmény: 0,59 kW
légszállítás: 3790 m3/h
zajszint: 56 dB(A)

BOX BD 9/9 M4 0,35 kW

2 év

fordulatszám: 1375 rpm
áramfelvétel: 2,7 A
teljesítmény: 0,35 kW
légszállítás: 2670 m3/h
zajszint: 54 dB(A)

VEZÉRLÉSEK
REG - egyfázisú motorokhoz
egyedi tulajdonságok:
Kézi sebességszabályzó
egyfázisú motorral szerelt
ventilátorok szabályzására.
IP 54-es védelem
működést jelző fény
EMC szűrővel szerelve
választható modellek:

REG 1,5A

teljeskörű
garancia

Komplett rendszer
(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):
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Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

ény

15 % kedvezm

BOX BD 7/7 M4 ventilátorhoz
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REG 3A

BOX BD 9/9 M4 ventilátorhoz

REG 5A

BOX BD 10/10 M4 ventilátorhoz

szükséges
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további termékeinket keresse a http://www.multikomplex.hu/Termekeink weboldalon
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FALI ELSZÍVÓERNYŐK

CASALS PROFESSZIONÁLIS IPARI VENTILÁTOROK

GastroMKFE - standard fali kivitel

BVFC - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető tűzbiztos
radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:
teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

egyedi tulajdonságok:
hő- és hangszigetelt házban elhelyezett ventilátor,
kettős beömlésű, előrehajló lapátozású járókerék,
hajtómű, beleértve az ékszíjak védőburkolatot is, a levegőáramlás
útján kívül esik,
magas hőfokra tervezett hajtómű csapágyazás,
standard aszinkronmotor IP-55 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, 400ºC/2h tanúsítvánnyal,
háromfázisú motor 230/400V - 50Hz 4kW

2 év

választható modellek:
választható modellek:

GastroMKFE 3000/1000

választható modellek:

fordulatszám: 950/1150 rpm
áramfelvétel: 1,94 A
teljesítmény: 0,37 kW
légszállítás: 3290 m3/h
zajszint: 70 dB(A)

fordulatszám: 1150/1400 rpm
áramfelvétel: 3,48 A
teljesítmény: 0,75 kW
légszállítás: 3870 m3/h
zajszint: 77 dB(A)

BVFC 9/9 0,37 kW

magasság: 350 mm,
szélesség: 3000 mm, hosszúság: 1000 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

BVFC 9/9 0,55 kW

fordulatszám: 1050/1350 rpm
áramfelvétel: 2,69 A
teljesítmény: 0,55 kW
légszállítás: 3660 m3/h
zajszint: 73 dB(A)

VEZÉRLÉSEK
SFCT - frekvenciaváltó
egyedi tulajdonságok:
integrált vezérlőegység
digitális kezelőfelület
ultrakompakt kivitel
HACV alkalmazással
előre telepített gyári funkciók
választható modellek:

SFC-T 0,55 kW

teljeskörű
garancia

választható modellek:

BVFC 9/9 0,75 kW

BVFC 9/9 1,1 kW

fordulatszám: 1200/1600 rpm
áramfelvétel: 4,74 A
teljesítmény: 1,1 kW
légszállítás: 4360 m3/h
zajszint: 80 dB(A)

Komplett rendszer
(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):
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Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

ény

15 % kedvezm

BVFC 9/9 0,37 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 0,55 kW-os ventilátorhoz

mény
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%
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somag
a zsírszűrő c
árából

SFC-T 1,1 kW

BVFC 9/9 0,75 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 1,1 kW-os ventilátorhoz

szükséges
z
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té
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l
tartozékokbó
további termékeinket keresse a http://www.multikomplex.hu/Termekeink weboldalon

Tervezés - telepítés
Nagykonyhai ernyők, ipari ventilátorok és hővisszanyerős
rendszerek SZAKSZERŰ bekötése, telepítése Budapesten
és Pest megyében! Kérje egyedi ajánlatunkat!
06 30 260 8328
Cím: Multikomplex Budapest Kft. 1211. Budapest, Mansfeld Péter utca 27.
Tel: 06 1 427 03 25
e-mail: info@ventilatorok.hu
web: www.ventilatorok.hu
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