
Egenskaber:

 • 5 udblæsningsretninger

 • Indbygget kWh-tæller

 • Støjsvag 65 db

 • Kompakt / kan stables - 
fylder halvt så meget som 
andre modeller

 • Økonomisk og brugervenlig 
betjening

 • Robust kabinet/fleksibelt 
håndtag

 • Lav vægt - 9,5 kg

 • Rengøringsvenlig

VELO airmover
Centrifugalventilator
Produktbeskrivelse
Med sin kraftfulde og støjsvage motor, robuste udførelse 
samt lave højde er VELO airmover en ideel ventilator til 
saneringsopgaver, hvor der er lidt plads. Den har alt, der er 
nødvendigt til effektiv byggeudtørring og sanering efter 
vandskader. Desuden har den et lavt strømforbrug, høj 
lufthastighed og mulighed for at ændre luftretningen. Det er 
den første mobile ventilator fra DriEaz med elektronisk kWh-
tæller, hvilket gør det enkelt at afregne stømforbrug for kunder.

Anvendelsesområder:
Alle former for tørring indenfor skadeservice branchen, i  
bygninger efter brand- og vandskader, under udtørring af 
nybyggeri, krybekældre etc.
Kan monteres med HEPA-filter, så VELO’en kan fungere som en 
recirkulerende luftrenser. Særligt egnet til at blæse langs en 
flade; gulv, væg, loft, krybekælder etc. Se figur på næste side. 

Høj luftcirkulation
DriEaz-ventilatorer skaber en effektiv luftcirkulation, som 
er vigtig i forbindelse med udtørringsopgaver. Den høje 
luftcirkulation flytter fugten fra materialerne til luften, hvorfra 
fugten kan fjernes ved hjælp af affugtere.
DriEaz-ventilatorerne udmærker sig ved et gennemtænkt 
design, der bl.a. omfatter en praktisk, indbygget ledningsholder 
og forsænkede afbrydere.

Tekniske specifikationer:
Model    Velo Airmover
Bestillingsnr.   160112
Kontakt:    1 hastighed+ kWh-tæller
Luftmængde (målt):  1.200 m3/h
Statisk tryk (Pa):   300 Pa
Forbrug (230V):   0,5 A, 0,12 kW
Udblæsningsretninger  5
Mål, total (h x b x d):  584 x 457 x 229 cm
Ledningslængde:  4,6 m
Konstruktion:   Slyngstøbt polyethylan /   
    injektion støbt ABS hus.
    Stålgrill foran indtag og
     afkast.
Nettovægt:   9,5 kg
Motor /støjniveau  0,12 kW / 65 db
Overophedningsstop:  Dobbelt termisk
Sikkerhedslistning:  CE
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Fleksibel
VELO airmover er fleksibel og kan 
indstilles til 5 forskellige 
udblæsningsretninger.

Energibesparende
VELO airmover bruger op til 85% 
mindre energi end andre typer.

Rengøringsvenlig
Kabinettet er sprøjtestøbt og kan nemt 
demonteres ved rengøring.

Kabinettet har en indbygget Microban 
antimikrobiologisk  beskyttelse, der 
hæmme væksten af lugt og pletter, der 
kan forårsage bakterier, mug og 
skimmel i maskinen.

                      HEPA filter

      

VELO med HEPA filter
Filtrer luften effektivt under tørring med 
dette helt nye HEPA filter tilbehør.
Filteret installeres hurtigt og nemt uden 
brug af værktøj.

VELO har som den første mobile 
ventilator indbygget kWh-tæller, der 
gør det nemt for kunden at aflæse 
energiforbruget.

Stabelbar
VELO airmover er nem at stable og 
transportere.  Stabling sparer dig plads i 
arbejdsbilen og holder orden på dit 
lager. 
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