Revolution® fläkt med
Hög (luft)volym och Låg Hastighet (HVLS)
Svalka på sommaren, spara energi på vintern

Prestanda

Storleken är viktig

Säkerhet

» Precisionsfräst nav och bult av aluminium
» Vibrationsdämpande material är integrerat
för att minska belastningen på navet
med 50 till 75 %
» Bladet och navet är rotationsbalanserade
för jämn och effektiv prestanda

» Förbättra produktiviteten genom
avdunstningskylning
» Exklusivt Propell-Aire™-blad i aluminium
med lutning, avsmalning och vridning
för att skapa ett jämnt luftflöde över hela
bladets längd, vilket eliminerar zoner med
stillastående luft under fläktens mitt

» Täcker 2000 kvm, och förflyttar luft upp till
26 m i alla riktningar från mitten av fläkten
» Alla fläktar har en trevägs säker anslutning
mellan motor-till-nav samt stabiliseringskablar,
ett balkfäste och ett motorhus
» En unik säkerhetsring finns som
reservsäkerhet för anslutning av motor
till nav. Varje navs ”vingarm” är ansluten
till säkerhetsringen

Fan-Commander® 2.0

www.ritehite.com

» Revolution HVLS-fläkten finns i diametrarna
2440 mm, 3660 mm, 4880 mm, 6100 mm
och 7320 mm

Konstruktion

Trådlösa kontroller

» Anpassningsbar 7-dagars schemaläggning.
Hantera upp till 24 fläktar från den trådlösa
pekskärmen
» Standard Ethernet-anslutning möjliggör
fjärråtkomst till fläktkontroller från en dator
eller mobil enhet

Energibesparande effekt i en byggnad
under vinterhalvåret
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21°C på golvet
En HVLS-fläkt som körs under vintern blandar den varmare luften i taket med
den svalare luften på golvet till en jämn temperatur i hela lokalen. Fläkten
samlar upp den varma luften och trycker ner den i en konisk form tills den når
golvet. Den flödar sedan ut horisontellt i alla riktningar och fyller utrymmet.
Detta kan minska en fastighets energiförbrukning med upp till 30 %.
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RITE-HITE®, Revolution® och FanCommander® är varumärken som tillhör RITE-HITE
Holding Corporation. RITE-HITEs produkter kan omfattas av en eller flera amerikanska
patent med andra amerikanska och utländska patentansökningar. RITE-HITE förbehåller
sig rätten att göra produktförbättringar utan föregående meddelande.
www.ritehite.com

