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■ Kanálové větrací systémy MAICO jsou odpovědí na Vaše požadavky. Tyto systémy jsou vhodné pro četná použití:

■ Výrobny

■ Strojní odsávání

■ Průmyslové haly.

■ Obecně jsou kanálové větrací systémy instalovány všude tam, kde je vyžadováno velké množství vzduchu. Jsou k dispozici průtoky přes

10000 m³/h pro odvětrání nebo přívod vzduchu k různým zařízením. MAICO má ve svém sortimentu ventilátory a komponenty pro kanály

500 x 250 mm až 1000 x 500 mm.

■ Je jedno, se kterým větracím kanálovým systémem MAICO pracujete: výhodou je stavebnicový systém. Jejich komponenty jsou

kompatibilní, je lhostejné jedná-li se o jmenovité velikosti nebo produktové skupiny.

■ MAICO Vám také nabízí obsáhlý program příslušenství:

■ Tlumiče hluku

■ Vodní nebo elektroohřívače

■ Vzduchový filtr

■ Klapky a mřížky venkovní a vnitřní

1  Mřížky pro odvod

2  Talířový ventil

3  Mřížka pro přívod

4  Kanálové čidlo

5  Prostorové čidlo

6  Regulátor teploty

7  Elektrické ohřívače vzduchu

8  Vodní ohřívače vzduchu
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9  Hlídač proudění vzduchu

ß   Kanálový tlumič hluku

!  Kanálový radiální ventilátor

"  Kanálový radiální ventilátor odhlučněný

§  Vzduchový filtr

$  Hlídač rozdílu tlaku

%  Elektrická uzavírací klapka

&  Náporová uzavírací klapka

/  Venkovní mřížka

Kanálové ventilátory pro průmysl
■ MAICO kanálové ventilátory jsou vhodné pro všechny druhy průmyslového použití:

■ Skladové haly

■ Montážní a výrobní haly

■ Strojní odsávání

■ Dílny.

■ Kanálové ventilátory jsou vhodné především pro velkoobjemové prostory s požadavky vysokých průtoků, které existují u velkých hal. Díky

vysoké kombinovatelnosti systémových komponent (ventilátor, ohřívač vzduchu, filtr atd.) lze sestavit vhodné řešení vzduchotechniky pro

všechny myslitelné požadavky. Ilustrace zobrazuje typický případ použití pro ventilaci skladovací haly.

1  Venkovní mřížka

2  Vzduchový filtr

3  Kanálový tlumič hluku

4  Kanálový ventilátor

5  Kanálový tlumič hluku

6  Elektrický ohřívač vzduchu

7  Vnitřní mřížky
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8  Vnitřní mřížky

9  Vzduchový filtr

ß   Kanálový tlumič hluku

!  Kanálový ventilátor

"  Kanálový tlumič hluku

§  Venkovní mřížka


