
Plafondventilator
Voor optimale luchtcirculatie in grote hallen
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Voor optimale luchtcirculatie in grote hallen

Besparen op stookkosten, maar toch het comfort verhogen. Dat 
kan met behulp van de Multifan plafondventilatoren. Doordat deze 
ventilatoren in de winter de warme lucht uit de nok van het gebouw 
mixen met de koudere onderlucht, wordt er op stookkosten 
bespaard. Hierdoor verdienen deze ventilatoren zichzelf terug.

In de zomer zorgen deze ventilatoren juist voor een verkoelend 
briesje. Ideaal voor grote bedrijfshalen, magazijnen en stallen. 
Daarnaast worden vocht- en condensatieproblemen gereduceerd 
door continue luchtbeweging.

Multifan Plafondventilator

Waarom deze ventilator
•	 Bespaar op energiekosten
•	 Verhoogt comfort
•	 Voorkom koude en vochtplekken
•	 Materialen bestand tegen extreme omgevingen
•	 Eenvoudig te installeren
•	 Eenvoudig te onderhouden
•	 Lange levensduur: 1 jaar garantie op de motor

Eigenschappen
•	 Verticale luchtstroom
•	 Hoge luchtopbrengst tot wel 21.250 m3/u
•	 Triac en transformator regelbaar
•	 Extreem zuinig: 4,2 Watt/1.000 m3/u
•	 IP55 motor (water- en stofbestendig)
•	 Geluidsarm
•	 Minimale installatiehoogte 2,7 m (conform CE en CSA)
•	 Voorgemonteerd, behalve de waaier
•	 Bereik +/- 220 vierkante meter

Toepassingen
•	 Agrarisch: pluimvee en melkvee
•	 Industrieel

“Vanaf het moment dat we de Plafondventilator hebben 
opgehangen, is de dikke, vochtige lucht verdwenen. Onze 
klanten waarderen de verbeterde luchtkwaliteit. Dankzij 
de snelheidsregelaar kan ik meer lucht circuleren als dat 
nodig is, bijvoorbeeld als het warmer begint te worden of 
als er meer personen in de sportschool zijn. Ik ben dus 
erg tevreden met het eindresultaat.”

 
Davy Wijnands, Eigenaar van Limed Sport

Mixt warme bovenlucht met koude onderlucht in de winter Creëert een verkoelend briesje in de zomer
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Artikel ø (cm)
Elektriciteitsaansluiting

(n) TPM Pin (W) Inom (A) Qv (m3/u)
SFP @0Pa 

(W/1000m3/u)
dB(A) 

*
Regelbaar 

**~ V Hz

PV600 150 1~ 230V 50Hz 285 90 0,4 21.250 4,2 44 E / T

PV60060 150 1~ 120V 60Hz 285 90 0,8 21.250 4,2 44 E / T

* Geluidsniveau berekend op 4 meter met een vrije worp.
** Transformator regelbaar (T), Frequentie regelbaar (F), regelbaar met een Triac (E)

Technische data 1-fase

min. max.

Lengte draagarm 152 mm 483 mm

Installatie hoogte 2,7 meter 

Installatievoorschriften
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Why choose Vostermans Ventilation:

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy 
efficiency solutions with robust quality and rigorous 
testing, is based on a genuine commitment to serve as 
a trusted partner.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we 
maintain our reputation as reliable partner. Our carefully 
selected global network of independent distributors 
strive to deliver you dedicated service and expertise. 

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long 
expertise. In close cooperation with you we secure 
your business outcomes.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their 
premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor 
production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and 
operates in USA, China and Malaysia.
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Your specialist in air

Multifan ventilatoren voor circulatie
Ons assortiment aan circulatie ventilatoren biedt een oplossing voor 
iedere gewenste binnenklimaat. Zo bieden wij ventilatoren die er 
speciaal voor zijn ontworpen om op energie efficiënte wijze de lucht 
gelijkmatig te verdelen. Met een verticale of horizontale luchtstroom  
worden eventuele temperatuur- en luchtvochtigheidverschillen 

verbeterd waardoor er een uniform klimaat ontstaat. Daarnaast 
bieden wij circulatie ventilatoren die ervoor zorgen dat dieren of 
mensen worden verkoeld. Een effectief middel om hittestress te 
voorkomen en vee gezond te houden.  

U kunt volledig op ons rekenen

Wilt u dat we meekijken, een advies geven of een analyse 
doen, laat het ons dan weten. Wij hebben meerdere 
specialisten in huis die voor u klaar staan. Dankzij onze 
wereldwijde vestigingen en ons dealernetwerk zijn wij in 
staat om u waar dan ook ter wereld te helpen. Bent u op 
zoek naar een dealer bij u in de buurt? Laat het ons weten 
en ontvang de locatie van de dichtstbijzijnde dealer in uw 
mailbox!


