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Въздуходувки  — контролен панел

Мощност 
на мото-
ра, kW

Изпълнение на 
панела

Тегло,
kg

Размери,
mm

Мощност 
на мотора, 

kW

Изпълнение на 
панела

Тегло
(kg) 

Размери, 
mm

1,1—2,2 Пластмаса 5 400x300x160 45 Пластмаса 16 700x500x270 

3-4 Пластмаса 5 400x300x160 55 Пластмаса 18 700x500x270 

5,5 Пластмаса 5 400x300x160 75 Метал 110 600x1600x400 

7,5 Пластмаса 6 400x300x160 90 Метал 120 600x1600x400 

11 Пластмаса 6 400x300x160 110 Метал 120 600x1600x400 

15 Пластмаса 7 400x300x160 132 Метал 130 600x1600x400 

18,5 Пластмаса 7 400x300x160 160 Метал 130 600x1600x400 

22 Пластмаса 10 700x500x270 200 Метал 150 800x1600x400 

30 Пластмаса 12 700x500x270 250 Метал 150 800x1600x400 

37 Пластмаса 13 700x500x270 

Въздуходувки, модел „DT 6/42“ – „DT 120/1002“ могат да бъдат окомплектовани с табло, което включва контролни елементи, превключва-
тели „пуск“/„стоп“ и логически блок (основен модел „Aermaster”). Допълнително, към него може да бъде свързано и честотното регулиране 
на оборотите. По желание таблото може да бъде вградено в шумоизолиращия кожух или монтирано в непосредствена близост на възду-
ходувката или в отдалечен контролен пулт.

Основни функции:
— „включено“/„изключено“;
— регулиране времето за превключване „звезда“/„триъгълник“.

Показания на дисплея:
— налягане в нагнетателната линия;
— температура на изходящия въздух;
— работни часове (общо, за смяна на маслото и др. — избира се с помощта на бутон).

Сигнали за неизправности и аварийно спиране:
— превишаване силата тока на двигателя;
— достигане или превишаване на макс. допустимата температура;
—  достигане или превишаване на макс. допустимото налягане в нагнетателната линия, при което въздуходувката се изключва с опреде-

лено времезакъснение;
—  запушване на филтъра на смукателната линия (ако има вграден ел. индикатор).
За да се пусне въздуходувката след аварийно спиране, е необходимо да се отстрани възникналата неизправност и да се натисне бутон 
„RESET“ на контролното табло.

Използването на логически блок 
“Aircon L1” с два 3-цифрови и един 
двуреден буквено-цифров дисплей 
е целесъобразно при по-мощните 
въздуходувки и особено при пода-
ването на променливо количество 
въздух (честотно регулиране на 
оборотите), както и когато се иска 
управление на втора въздуходувка 
или повече контролни функции.


