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Ventilatoren
Als tafelventilator [1] of staande ventilator [2] verkrijgbaar, precies wat u zoekt 
voor de zomermaanden. Zeer veilig dankzij stevig beschermrooster en brede 
voeten.

•  instelbare kantelhoek
•  Snelheidsregeling in de stappen 0-1-2-3
•  gelijkmatige, rustige loop dankzij krachtige, aerodynamische ventilatorbladen
•  Staande ventilatoren met in hoogte verstelbaar statief

  532755 ---

Industriële trommelventilator
Ideaal voor gebruik in productiehallen, magazijnen en distributiecentra. Zeer veilig 
door stalen beschermrooster, stalen antikantelbeugel en spatwater- en stofdicht 
conform IP 44. 
•  180° verticale kanteling
•  snelheidsregulering 0-1-2
•  luchtstroom genereert maximaal 16.800 m³/h
•  makkelijk te vervoeren dankzij grepen in de behuizing, kabelhaspel en wielen
•  incl. 2,5 m lang snoer met schukostekker
•  H x B x D 930 x 890 x 300 mm

  223020 ---

Staande ventilator

Praktisch 3in1-apparaat: Als ventilator, luchtbe-
vochtiger of met beide functies tegelijkertijd te 
gebruiken. Zorgt voor een verbeterde koeling en 
een aangenaam ruimteklimaat.

•  met 3 snelheden (Low, Mid, High)
•  2 windmodus-functies: Nature met automatisch 

wisselende snelheid en Sleep voor het verlagen 
van de snelheid na 30 minuten

•  met timer voor 7,5 uur
•  luchtbevochtiger met verneveling door ultrasoon-techniek
•  eenvoudig bijvullen met afneembare watertank 

(inhoud 3 liter)
•  optimale verdeling in de ruimte door nevelafgifte 

via het rooster
•  elektronische bediening met LED-controlelampjes

zwart 223013 ---
wit 223014 ---

Torenventilator  
Airos Big Pin II

Dankzij de slanke vormgeving optimaal voor gebru-
ik in de horeca, op kantoor, in ontvangstruimtes 
enz. De luchtstroom wordt gelijkmatig in de 
ruimte verdeeld, op de hoogste stand 8 m bereik. 
•  met 3 snelheden
•  timer tot 7,5 uur
•  voortdurend wisselende luchtstroomsterkte in de 

Natural-modi
•  bescheiden verlicht LED-display voor het aangeven van 

de functies
•  plankje voor de afstandsbediening in de kop van 

de ventilator
•  stevige stand dankzij kantelbestendige voet
•  eenvoudig te verplaatsen met draaggreep aan de 

achterzijde

Met groot bereik
Met luchtbevochtiger

NIEUW

NIEUW NIEUW

Uitvoering [1] Tafelventilator [2] Staande ventilator
Hoogte mm 490 460 1.100 - 1.300 1.050 - 1.220
Veiligheidshek Ø mm 300 300 450 400
Zwenkbereik 75° 90° 90° 90°
Aantal ventilatorbladen 3 3 3 3
Vermogen in watt 33 30 44 50
Stekkertype Euro Euro Euro Schuko
Kabellengte mm 1.200 1.800 1.200 1.750
Kleur wit zwart wit zwart

223017 223019 223015 223018
--- --- --- ---

incl. afstandsbediening


