LINHA DE VENTILAÇÃO
E EXAUSTÃO

Garantia de Conforto e Eficiência

CAIXA DE VENTILAÇÃO EC
Ventilador centrífugo com motor EC

Exaustor | Ventilador Centrífugo
Estas caixas de ventilação foram especialmente
desenvolvidas pela Novair para atender a demanda
por um sistema inteligente e compacto de controle
de vazão de ar externo. Sendo perfeita para ser
utilizada com filtros G4 e M5 ou outros filtros (sob
consulta).
.
Através de um sistema embarcado de última
geração de controle de saturação dos filtros
através de motor EC de baixo consumo de
, energia
permite manter a mesma vazão com precisão
independentemente das condições dos filtros.
Compatível com dutos retangulares TDC.

1. Dimensões:

Modelo
CXV16T32
CXV30T32

A
(mm)
300
400

A1
(mm)
365
465

A2
(mm)
365
485

2. Características da Caixa de ventilação:





Caixa fabricada em aço galvanizado e Pintura eletrostática, dando maior durabilidade a mesma.
51,8
Tampa de inspeção para limpeza e ma nutenção do sistema.
Flanges para conexão em TDC de 32mm ou 25mm.
380V ~ / 60Hz / 3F
Furação de 3/8” para fixação da caixa.

3. Motor EC:




Motor EC de alta eficiência com rotor do tipo plenum fan, possibilitando altas pressões e altas vazão, com baixo ruído.
Os motores EC, além de possibilitarem um controle preciso da vazão de ar, proporcionam uma redução de energia da ordem de
40%.
As turbinas são balanceadas, reduzindo as vibrações e ruídos.

4. Acessórios:
Caixa de Filtragem / Damper / Silenciador / Lâmpada UV / Serpentina de Refrigeração e aquecimento.

CAIXA DE VENTILAÇÃO EC
Ventilador centrífugo com motor EC
´ técnicos:
5. Dados

6. Alimentação e automação:
Alimentação

Saída para automação

Ajuste vazão de Ar

Filtro

R7 – Ajusta a vazão de ar (0 a 100%).
S1 – Grava o ajuste na memória.

7. Performance:
mmca

CXV1600

M3/h

mmca

CXV3000

M3/h

SW 1 – Seleciona o filtro G4
SW 2 – Seleciona o filtro M5
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