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6 – Ventilasjon  

Drieaz ventilatorer

TD 2600 Turbo-ventilator
TD 2600 Turbo-ventilator sørger 
for kraftig luftsirkulasjon, 
dermed økes ventilasjonen og 
uttørkingshastigheten. 

•	  Mange bruksområder. 
•	 Tre hastigheter på 

ventilasjonsvifta.
•	 Målretta ventilasjon med opp  

til 3 slanger av 10 m hver  
(ved hjelp av adapter.)

•	 Veier kun 16 kg.

Vortex Axial-ventilator
Vortex Axial-ventilatorer sikrer 
kraftig luftsirkulasjon og  
akselererende ventilasjons- og 
tørkeprosess. Med 15 kg er enheten 
lett transportabel. Frisk luft kan 
transporteres til og tett luft kan 
fjernes fra selv de fjerneste rommene 
ved at opp til 38 m slange kan kobles 
til Vortex. 

Styrkene til Vortex Axial-ventilatorer:
•	 Svært kraftig motor.
•	 Ventilasjon ved hjelp av til 

sammen 38 m slanger,   
på innsug- og utblåsningssiden.

•	 Stables for praktisk, 
plassbesparende oppbevaring.

•	 Lav vekt.

PowerVent 8000 Axial 
Ventilator
Den nye PowerVent 8000 er en 
råtass, og leverer maksimal luft for å 
takle de tøffeste jobbene. Designet 
for å presse store mengder luft 
gjennom kanaler, kan PowerVent 
8000 ventilere og tørke de 
vanskeligste områdene og nå steder 
raskt og enkelt. 

PowerVent 8000 er perfekt for:
•	 Flytting av store mengder luft 

gjennom kanaler. 
•	 Ventilasjon, evakuering av  

støv og uren luft.
•	 Lufttørking.

Fordeler:
•	 Takler høyt statisk trykk i lange 

kanaler.
•	 Designet for enkel transport.
•	 Slitesterk, har lav vekt og er laget 

av slagfast polyetylen.

Ventilatorene fra DriEaz/Heylo er produsert i slagfast plast. Produktene har en enkel  
og funksjonell konstruksjon, og er egnet til ventilering for å øke tørkeprosesser eller  
for å evakuere luft som er forurenset av støv, røyk eller gass.  

PowerVent 8000 med slange

Vortex Axial med slange

TD 2600 med adapter
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Type Varenr Luft- 

mengde
Max 

mottrykk
Slange- 

diameter
Slange- 
lengde

Effekt- 
forbruk

Strøm- 
forsyning

Strøm- 
forbruk

Vekt

m3/t Pa mm m W V A Kg

ACE 41000910 3880 250 190 230/1 1 15

TD 2600 41000930 2610 350 102 850 230/1 4 16

Compact 1500 41000950 1392 285 205 15 240 230/1 1,1 7,3

Vortex 3000 41001000 3600 550 305 38 490 230/1 2,2 15

PowerVent 4200 EX 41001040 3570 550 305 30 560 230/1 3,7 20

PowerVent 8000 41001080 7560 600 420 45 640 230/1 3,4 17

ACE Turbo-tørkere
ACE Turbo er effektiv og fremskynder 
tørkeprosesser slik at jobben 
kan fullføres raskt. Å sette lufta i 
bevegelse over materialet som skal 
tørkes, er den billigste måten å 
framskynde tørkeprosessen på. Når 
man kombinerer med en avfukter har 
en enda mer effekt for alle nybygg og 
vannskader.

•	 Sensasjonelt lavt energiforbruk.
•	 Forkortet tørketider.

Compakt 1500
Den kompakte 1500 kombinerer høy 
ytelse turbofanmotor design med 
høy styrke polymerer for å skape en 
robust, bærbar turbo blåser. Den er 
ideell for generell bruk, begrenset 
plass, farlig ventilasjon og leverer 
høy luftgjennomstrømning.  

Fordeler 1500:
•	 Kraftig , kompakt størrelse og lett.
•	 Høyt trykk aksial vifte  

m/ 9 blad impeller.
•	 IP 65 regn testet kabinettet/

motor IP 54.
•	 Korrosjonsbestandig.
•	 Doble vegger UV resistent 

slagfast polyetylen.
•	 2-hastigheter.

PowerVent 4200 EX
Riktig design og robust konstruksjon 
har gjort Powervent 4200EX til 
en ventilator for tøffe forhold. 
Ventilatoren er bygget med en 
motor og betjeningspanel som er 
helt lukket og uten eksponering mot 
brann- eller eksplosjonsfarlige gasser 
i omgivelsene. Sertifisert iht ATAX 
standard.  

Fordeler 4200EX:
•	 Egensikret motor.
•	 Støpt vifterotor i aluminium, 

presisjonsbalansert.
•	 Kjemikaliebestandig hus i ABS-

plast, innstøpt karbon ber for å 
lede statisk elektrisitet til jord.

•	 Tetthetsklasse IP65.
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