
Вентилятор Systemair TFC Sileo 
Скандинавський дизайн

Новинка



Варіанти регулювання
Застосування вентиляторів Systemair TFC Sileo забезпечує 
зручне і просте рішення для викиду відпрацьованого 
повітря на основі поточної потреби і постачається у двох 
варіантах:

 •
Версія S - містить потенціометр, за допомогою якого 
можна легко встановити необхідну робочу точку 
вентилятора в діапазоні потужності від 0 до 100%. Це 
просте рішення у тому випадку, коли не потрібно 
регулювати роботу вентилятора.

 • Версія P - за замовчуванням містить регулювання з 
підтримання постійного тиску (VAV), яке може бути 
легко змінено для регулювання постійного потоку 
повітря (CAV).

Легке розміщення
Дахові вентилятори Systemair TFC Sileo оснащені 
ізольованим корпусом, що знижує рівень шуму до 
мінімуму. Крім того, висхідний повітряний потік, який 
формує TFC Sileo, запобігає забрудненню прилеглої 
території.

Композитне робоче колесо
Робоче колесо вентилятора зроблено з композитного 
матеріалу, що робить його дуже легким, і має тривалий 
термін служби.

TFC Sileo - даховий вентилятор
з скандинавським дизайном

Systemair TFC Sileo - це даховий вентилятор, який призначений для комерційних і житлових будівель. Він доступний в 
чорному (Black) або теракотовому (Red) кольорі. Має вбудований високоефективний EC-вентилятор, який може бути 
оснащений системою регулювання згідно з технічним завданням. Конструкція вентилятора максимально полегшує 
технічне і сервісне обслуговування.
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Повні технічні характеристики дивіться на сайті виробника

Новинка

http://planetaklimata.com.ua/ua/catalog/lineup/?goodsid=1075&path=root-13-29-126-1075
http://planetaklimata.com.ua/ua/katalog-proizvoditeli/Systemair/


Функція блокування
Для забезпечення безпеки технічного персоналу при 
виконанні сервісного обслуговування вентилятор Systemair 
TFC Sileo має блокувальний перемикач, який унеможливлює 
запуск вентилятора з пульта управління.

Алюцинкове покриття
Кожух вентилятора має покриття, яке виконано з алюцинка, 
і має клас корозійної стійкості С4. Крім того, для 
додаткового захисту вентилятор має додаткове порошкове 
покриття.

http://planetaklimata.com.ua/ua/proizvoditeli/systemair/


Sy
st

em
ai

r S
ve

rig
e 

AB
   · 

TF
C 

Ta
kfl

äk
t   ·

 M
aj

 2
01

6 
· D

16
05

17
_S

V




