VOORDELEN IN DE PRAKTIJK :
Slangaansluitingen aan beide zijden,
voor het respectievelijk aanzuigen
van lucht of uitblazen

Turbo ventilatoren tot
2.200 m³/uur luchtverplaatsing

Robuuste polyethyleen behuizing
Plaats besparend stapelbaar voor
opslag en transport
Optimaal geschikt voor alle be- en
ontluchtingsopgaven

De TTV1500 en 2500 voor afzuiging van kwalijke
dampen en stoffen en transport van frisse lucht.

Op de uitblaaszijde kan een goedgekeurde stofzak, filterklasse F7 aangesloten worden voor stofbeheersing
Praktische en exclusieve vormgeving

Plaats besparende oplossing:
De compacte en robuuste TTV turbo
ventilatoren kunnen meervoudig
gestapeld worden voor transport en
opslag.

Of het nu gaat om het inbrengen van
frisse lucht in slecht geventileerde ruimtes of be- en ontluchting bij kanaal- en
laswerkzaamheden, maar ook voor het
op onderdruk beheersen van het schadelijke kwartsietstof in de bouw, deze
TTV-serie is de oplossing, opstellen, aansluiten en klaar.

luchttransportslang aangesloten worden
en aan de uitblaaszijde een goedgekeurde, filterklasse F7 stofzak.

Deze turbo ventilatoren worden ingezet
om kwalijke dampen, gassen, en stof
af te zuigen en daarheen te transporteren waar het geen kwaad kan of veilig
opgevangen kan worden.
Deze ventilatoren worden ook gebruikt
om ruimtes op overdruk te brengen zodat er geen kwalijke stoffen of gassen
kunnen binnendringen.

Op de slangaansluitingen kunnen aan
beide zijden flexibele luchttransportslangen aangesloten worden, of, als de ventilatoren voor stofbeheersing gebruikt
worden, kan er aan de aanzuigzijde een

Flexibele luchttransportslangen zijn op
beide zijden eenvoudig aan te brengen.

Uitgebreide informatie omtrent onze producten en actuele veranderingen in ons
productaanbod vindt u op de websites www.dryfast.be en www.dryfast.nl.

De ventilatoren TTV1500 en 2500 zijn
turbo ventilatoren, ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met
slangen en / of stofzakken en in principe niet geschikt om vrij uitblazend te
ventileren voor bijvoorbeeld verkoeling
of om sneller te drogen.

Voor ondersteuning bij bouwdroging kan
men het beste de TTV4500 inzetten

ledere toepassing stelt zijn eigen eisen
aan de te gebruiken ventilator, daarom
biedt Dryfast een breed pakket aan
verschillende ventilatoren qua; capaci-

teit, IP beschermingsklasse, slangaansluitingen, luchtdruk, luchtworp,
robuustheid, afmetingen, binnen of
buitengebruik en ga zo maar door.
Kijk voor meer informatie op onze
internetsite, of nog beter; laat u informeren door onze binnen- of buitendienst adviseurs.

Deze turboventilatoren zijn ook geschikt voor het afzuigen van het kwalijke kwartsietstof in de bouw. Eenvoudig de slang op de aanzuigzijde
monteren en een goedgekeurde stofopvangzak, op de uitblaaszijde.
De slang wordt in de ruimte waarin het
stof wordt geproduceerd, zo dicht mogelijk bij de bron gelegd, het stof wordt
afgezogen en de onderdruk die in de
ruimte ontstaat voorkomt dat er stof
zich naar aangrenzende ruimtes verplaatst. Het stof wordt in de filterzak
opgevangen.
Dryfast levert een breed gamma aan
goedgekeurde stofzakken, filterklasse
F7, in verschillende diameters en lengtes. Deze filterzakken zijn te wassen en
herbruikbaar.
We hebben ook wegwerp voorfilters die
in de filterzak gestoken kunnen worden
om eerst het grove stof op te vangen en
dan weggegooid kunnen worden.

TIP ! Dryfast levert een breed programma flexibele luchttransportslangen voor alle
ventilatoren in diverse diameters en lengtes direct uit voorraad.

Technische specificaties

TTV1500

TTV2500

Luchtverplaatsing [m³/uur]

1.050

2.200

Slanglengte max. [m]

15

38

Luchtdruk max. [Pa]

225

300

230 / 50

230 / 50

0,17

0,44

10

10

IP44

IP44

71

79

348

470

285

390

324

460

8

17

draagbaar / stapelbaar

draagbaar / stapelbaar

200

300

Toebehoren

TTV1500

TTV2500

Luchttransportslang lengte 5 m

LTS200/5

LTS300/5

Luchttransportslang lengte 10 m

LTS200/10

LTS300/10

SZ2/200

SZ3/300

Niet beschikbaar

FSZ3/300

Aansluitspanning [V/Hz]
Opgenomen vermogen [kW]
Aanbevolen zekering [A]
Beschermingsklasse
Geluidsniveau @ 3 m [dB(A)]
Lengte [mm]
H

Breedte [mm]
Hoogte [mm]

L

Gewicht [kg]
Mobiliteit
Slangaansluiting ø [mm]

Filterzak, F7
Voorfilterzak G4

B

De meest actuele informatie en prijzen kunt u altijd downloaden op onze internetsites www.dryfast.be en www.dryfast.nl

Daar waar onze ventilatoren geen uitkomst bieden vanwege ruimte gebrek
of de noodzaak van gebruik van hogere
filterklassen bieden wij een serie luchtreinigers aan, waarbij de gebruiker zelf
de keuze kan maken welke filterklasse
er gebruikt gaat worden.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld renovatie
doeleinden in ziekenhuizen, cleanrooms, kinderdagverblijven en bejaardenhuizen.
Kortom daar waar hogere eisen worden
gesteld aan de luchtkwaliteit.
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Tip: gebruik de juiste ventilator voor de juiste toepassing!

