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TECHNISCHE FICHE  
Axiaal Atex ventilator Plate M atex

Toepassing
De ventilator PLATE-M ATEX is ontworpen om een   cor-
recte luchtafzuiging te realiseren en explosiegevaar te 
voorkomen door de aanwezigheid van ontvlambare 
gassen.
Bijvoorbeeld in de ventilatie van batterijruimten, petro-
chemische platforms, laboratoria enz. 
De ventilator kan gebruikt worden voor wand- of pa-
neelmontage.
Er zijn 10 verschillende afmetingen beschikbaar met 
een waaierdiameter van 250 t/m 800 mm.

Voordelen
De ventilator PLATE-M ATEX is gemaakt uit bijzon-
dere materialen en is speciaal ontworpen om ont-
ploffingsgevaar zoveel mogelijk vermijden. Dit alles 
volgens de ATEX 2014/34/EU-richtlijn.
Er zijn verschillende constructies voorzien voor de 
ventilatoren die werken in categorie 2G, 2D of 3G, 
3D.

Onderdelen
• Draagframe in antistatisch kunststof of in staal-

plaat, met of zonder aluminium rand rond het 
rotatiegebied van de waaier.

• Inlaatbeschermingsrooster, met functie van mo-
torsteun. Deze is uit stalen staven vervaardigd in 
overeenstemming met UNI EN 294.

• Waaier met hoog rendement met vleugelbladen 
van kunststof en naaf in gegoten aluminium-
legering. Variabele hellingshoek in stilstaande 
positie.

• Balanceren volgens UNI ISO 21940-11.
• Asynchrone elektromotor, drie- of enkelfasig, 

bescherming IP 55, klasse F, service S1, vorm B5, 
constructie volgens IEC/ EEC Explosieveilige  
ATEX GOEDGEKEURD VOOR EXPLOSIEF SFEER G 
of D GROEP II.

• Opstelling 5 (waaier direct gekoppeld aan moto-
ras).

Technische specificaties
• Transportlucht: schoon, niet schurend.
• Temperatuur van de getransporteerde lucht: 

-20°C/+40°C.
• Spanning: draaistroomuitvoering (T) 400V-3Ph 

1-fase uitvoering (M) 230V-1Ph
• Frequentie: 50Hz
• Luchtstroom van motor naar waaier, stand A 

(FMG).

Accessoires
• Zwaartekrachtsluiter (SG) (voor veilige zone).
• Beschermingsrooster aan waaierzijde (PG-P). 

(Verplicht voor vrije lucht)
• Afstandhouder (SP).
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Axiaal Atex ventilator Plate M atex

Prestaties

Afmetingen


