
v

Hybridní turbína vychází konstrukčně z průmyslové turbíny s koncepcí radiálně 
oběžného kola HURRICANE. Průměr hrdla je buď 300 mm nebo 400mm. EC Motor s 
IP57 krytím má minimální tření a proto vykazuje extrémně nízké náklady a spotřebu 
elektrické energie. Současně je motor mimořádně tichý. Hybridní ventilátor má ma-
ximální možný sací výkon jak v přírodním tak v elektrickém módu.

Hybridní turbíny pracují ve dvou módech:
1.    Negarantované sání - k pohonu je využívána přírodní energie větru 
       v kombinaci s komínovým efektem a rozdílem teplot ve větraném 
       prostoru.
2. Garantované sání - pohon turbíny EC motorem s elektronickou 
 komutací, který zajistí tzv. garantované sání (množství vzdušniny  
 za časovou jednotku).

FAIRAIR ECOBASIC

VENTILAČNÍ TURBÍNY

POUŽITÍ ECOBASIC

Kategorie

Motor EC elektronický komutativní

Testováno na rychlost větru

Příkon

Ovládání

205,2 km/h ( 57 m/s )

29 W/0,13 A

čidly - °C, H2O, CO2

hybridní turbíny

Typ

Ložiska motoru kuličková

Záruka – turbína | motor

IPX krytí

Podtlak

Regulace

5 let | 2 roky

IP57

80 Pa

3 stupňová

FAEB300 | FAEB400

Materiál

Nosná část zinkovaný ocelový plech 2 mm

5005 námořní hliník | 
polymer plastu UV stabilní

Výztuha

Barva – základní | barevné adaptace přírodní hliník | všechny odstíny RAL

ABS

Ložiska turbíny

Otáčky

Napětí

Vrtule | Průměr vrtule

500-2200 rpm

200-277 VAC 50/60 Hz

kompozit + skelné vlákno | 256 mm

NSK SS608Z
dvojitá zapouzdřená nerezová

REFERENČNÍ INSTALACE

MODEL A (mm) B (mm) Ø C (mm) Ø D (mm)
Plocha
hrdla

Sací výkon 
(m3/hod.)

Hladina hluku 
(dB)

Max. spotřeba 
(W)

Váha (kg)

FAEB300 364 175 308 477 0,0745 1 700 27,530 4,9

FAEB400 389 205 410 561 0,1320 2 280 3530 5,7

Ø D

Ø C

B

A

TVD Slavičín (Česká republika)

Vetropack Nemšová (Slovensko)

Zanini Kadaň (Česká republika)

Téměř všechna průmyslová odvětví, 
např. plastikářský, kovozpracující, po-
travinářský a elektrotechnický průmy-
sl, i pro větší prostory, např. logistická 
a distribuční centra, prodejny nebo 
sportovní haly, hospodářská stavení, 
stáje, sklepy, tělocvičny, klubovny, 
dílny, garáže, kiosky, stánky, obytné 
buňky, modulární stavby, výškové bu-
dovy atd.


