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BẢNG THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Munters EM50
Quạt hút gió

EM là dòng sản phẩm quạt hút gió nổi tiếng nhất 
trong số các dòng quạt hút gió còn lại do Munters 
thiết kế và sản xuất từ thập niên 1980, đảm bảo 
hiệu suất tuyệt vời khi áp dụng cho các ngành nông 
nghiệp bao gồm chăn nuôi (gà thịt, gà lấy trứng, heo 
thịt, bò sữa) và trồng trọt (nhà kính).

Munters EM50 là dòng quạt hút gió lý tưởng cho các 
ứng dụng có yêu cầu lưu lượng gió công suất cực cao, 
thậm chí trong môi trường áp suất tĩnh lớn, nhờ vào 
hình dạng cánh quạt độc đáo đã đảm bảo được độ tin 
cậy cùng hiệu suất làm việc toàn diện.
Dòng sản phẩm EM50 được trang bị các phần khung 
quạt, truyền động và màn trập gia công từ vật liệu 
thép phủ lớp bảo vệ Munters Protect gia cường khả 
năng chịu đựng và chống chọi ăn mòn. Trục cốt và 
pu-ly làm từ nhôm đúc nguyên khối có phần rãnh 
được gia cường cho thời gian sử dụng lâu dài.
Hệ thống đai truyền động đặc biệt cho phép cánh 
quạt hoạt động ở tốc độ thấp nhằm làm giảm mức 
độ tiêu thụ năng lượng cũng như độ ồn, đảm bảo môi 
trường dễ chịu thân thiện cho cả vật nuôi và người 
vận hành.
Hệ thống hoạt động ly tâm độc quyền được cấp bằng 
sáng chế cung cấp giải pháp tối ưu hiệu quả tiêu thụ 
năng lượng, kết hợp cùng lò xo chịu lực cao giúp giữ 
màn trập đóng kín hoàn toàn khi quạt không hoạt 
động, ngăn ngừa rò rỉ không khí cũng như ngặn chặn 
ánh sáng từ bên ngoài vào.
Các dòng sản phẩm Munters EM50 đều được trải qua 
quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và kiểm 
định thực tế hiệu suất làm việc tại phòng thí nghiệm 
BESS, khoa Kỹ thuật nông nghiệp trường Đại học 
Illinois (Mỹ).
Là thương hiệu dẫn đầu thị trường về các giải pháp 
thông gió hơn 60 năm qua, Munters luôn khẳng định 
chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất 
lượng ISO 9001.

Ưu điểm
• Độ bền vượt trội với lớp phủ bảo vệ độc quyền 

Munters Protect, bảo hành chính hãng 3 năm
• Độ tin cậy đã được minh chứng trên thị trường 

trong suốt 40 năm qua
• Ánh sáng và gió lùa được giảm thiểu đáng kể khi 

màn trập đóng
• Giải pháp năng lượng hiệu quả
• Phù hợp cho thông gió đường hầm

EM50 mặt trước

EM50 mặt sau 
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Kích thước

EM50
Công suất định mức Hp 1.0 1.5
Đường kính cánh quạt mm [inch] 1270 [50]
Số lượng cánh quạt/ Vật liệu 6/Munters Protect 
Số lượng cánh màn trập 10
Loại truyền động Đai truyền động
Khối lượng quạt sau khi ráp kg 84 86
Công suất tiêu thụ tối đa/ Dòng điện làm việc tối đa¹ W/A 1150/2.1 1810/3.3
Nhiệt độ vận hành tối đa °C [°F] 50 [122]
Áp suất vận hành tối đa Pa 50
Cấp cách điện động cơ/ Cấp bảo vệ F/IP55
Độ ồn² Db(a) 67.6 70.4
¹Đối với nguồn cấp 400V-50 Hz, tùy chọn 60 Hz, ²Đo đạc theo tiêu chuẩn ISO 3744

Thông số kỹ thuật

Động cơ 1.0 Hp Động cơ 1.5 Hp
IE3 IE1 IE3IE3 IE1IE1

EM50
Dữ liệu lưu lượng gió được tính ở điều kiện tiêu chuẩn (20°; 1013 hPa). *1 cfm/W = 1.7 m³/hW

EM50
A 1380 mm
B 1380 mm
C 450 mm
D 540 mm
E M8
F 830 mm
G 275 mm
H 308 mm
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Main dimensions [mm] for EM 50
A B C D E F G H

1380 1380 450 540 M8 830 275 308
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Lưu lượng gió Hiệu suất
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