
 

 

1. Seria TF: obudowa „standardowa” 

    Seria FF: obudowa z „uszami” patrz wymiary serii FF 

2. pozycja silnika 

    R - silnik po prawej stronie wylotu powietrza 

    L - silnik po lewej stronie wylotu powietrza 

3. Długość nominalna łopatek wentylatora 

   90; 120; 180; 240; 270; 300; 360; 420; 480mm 

4. Wysokość silnika 

5. Ochrona termiczna 

    T – zabezpieczenie termiczne 

    F – bezpiecznik termiczny 

6. Kod cewki 

7. Połączenie elektryczne 

    R – złącze radialne typu faston 

    A - złącza osiowe typu faston 

    C - przewody 

8. Pozycja silnika – patrz tabela 1 i 2 

9. Na zamówienie (*) 

    HT – wersja wysokotemperaturowa 

    IV-IM-PRN – wersja niskotemperaturowa, przy wysokiej wilgotności względnej - do 92% 

    INC – izolacja cewki IP55 

10. Na zamówienie 

      BB – łożyska kulkowe w silniku 

      BBBLV –  łożyska kulkowe w silniku i wirniku 

11. Na zamówienie, wyposażony w wentylator chłodzący po stronie silnika 

12. Napięcie zasilania 

13. Częstotliwość znamionowa 

 

(*) wersje impregnowane: 

Wersja IV - cewka impregnowana poprzez zanurzenie w przezroczystej farbie epoksydowej 

Wersja PRN - cewka pokryta czarną żywicą epoksydową 

Wersja IM - cewka impregnowana przez zanurzenie, przy użyciu przezroczystej farby epoksydowej z silikonem nałożonym 

na styki na końcu uzwojenia, przewód trójbiegunowy i cewka pokryte nylonową powłoką. należy zachować ostrożność 

podczas montażu silnika, tak aby otwarta część pokrywy była skierowana w dół. 

Wersja INC - cewka o stopniu ochrony IP55 

 

 

    

 



pozycja silnika – złącza radialne typu faston 

 
pozycja silnika - złącza osiowe typu faston 

 
Specyfikacja techniczna 

- jednofazowy, 2 bieguny, zbudowany zgodnie z wymaganiami znaku „CE”, oraz zgodnie z normą EN 

60335-1 

z samonastawnymi i samosmarującymi łożyskami ślizgowymi 

- silnik o klasie izolacji co najmniej 130 „B” 

- nadaje się do pracy ciągłej w temperaturze otoczenia od -10 do 50 st.C 

- połączenie elektryczne 6,3x0,8 mm, radialne lub osiowe, męskie złącza typu faston, bezpośrednio 

zamocowane na cewce 

- stała grubość śr. 60 mm, aluminiowy wirnik z wygiętymi do przodu łopatkami wyposażonymi w 

pośrednie tarcze wzmacniające 

- obudowa wykonana z ocynkowanej blachy, zaprojektowana w celu zapewnienia wysokiej 

wydajności i niskiego poziomu hałasu 

Na zamówienie: 

- wersja z silnikiem zatwierdzonym przez IMQ – CSV 

- silnik o różnych mocach i klasach izolacji 155 „F” - 180 „H” 

- napięcie zasilania od 12 V do 400 V 50/60 Hz 

- wersja z podwójnym napięciem i / lub podwójną prędkością obrotową 

- połączenie elektryczne za pomocą różnych długości kabli 

- uzwojenie cewki silnika o stopniu ochrony IP55 

- ochrona przed kurzem i / lub wilgocią 

- obudowa z czarną powłoką kataforetyczną 

- kilka wersji „HT” do pracy w temperaturach od -30 do 100 st.C 

- zbudowany zgodnie ze standardami UL-CSA 

- wersja wyposażona w łożyska kulkowe 

- wersja według projektu klienta 



 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 



 
 

1. Seria TFD: „standardowa” obudowa 

    Seria FFD: obudowa z dodatkowym mocowaniem 

2. Długość nominalna łopatek wentylatora 

     90; 120; 180; 240; 270; 300; 360mm 

3. Wysokość silnika 

4. ochrona termiczna 

    T: zabezpieczenie termiczne 

    F: odcięcie termiczne 

    puste: chronione impedancją 

5. Kod cewki 

6. Połączenie elektryczne 

    R – złącze radialne typu faston 

    A - złącza osiowe typu faston 

    C – przewody  

7. Pozycja silnika – patrz tabela 

8. Na zamówienie (*) 

    HT – wersja wysokotemperaturowa 

    IV-IM-PRN – wersja niskotemperaturowa, przy wysokiej wilgotności względnej - do 92% 

    INC – izolacja cewki IP56 

9. Na zamówienie 

     BB – łożyska kulkowe w silniku 

     BBBLV –  łożyska kulkowe w silniku i wirniku 

10. Napięcie zasilania 

11. Częstotliwość znamionowa 

 

 
 

 

(*) wersje impregnowane: 

Wersja IV: szpulka cewki impregnowana lakierem epoksydowym 

Wersja PRN: szpulka cewki posmarowana czarną żywicą epoksydową 

Wersja IM: szpulka cewki jest impregnowana przez zanurzenie w żywicy epoksydowej 

Wersja INC: szpulka cewki  „IP56” jest całkowicie zanurzona w żywicy epoksydowej 



 

 
 



 
 

 

 

 



 


