
Η ελεγχόμενη κυκλοφορία 
του αέρα σε θερμοκήπια και 
σήραγγες  πολυαιθυλενίου 
μπορεί να: 
•  Βοηθήσει  στην αποτροπή του βοτρύτη και της 

μούχλας

•  Βελτίωση της κατανομής θερμότητας και της 
πρόσληψης CO2

• Μειώσει Υγρασίας 

• Αφαιρέσει τις αποκλίσεις  θερμοκρασίας                           

Κατασκευασμένοι από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι,  
υπάρχουν τρεις ανεμιστήρες κυκλοφορίας αέρα Mistraal για 
να διαλέξετε. Με σφραγισμένους Κινητήρες με  «λιπαντικό για 
μια  ζωή» στο IP34, είναι σχεδιασμένοι για συνεχή λειτουργία 
χωρίς συντήρηση.

Mistraal 5: 900m3/h κατάλληλος για έκταση έως 100m2 

Mistraal 10: 1600m3/h κατάλληλος για έκταση έως200m2 

Mistraal 24: 4000m3/h κατάλληλος για έκταση έως500m2
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Aνεμιστήρες Κυκλοφορίας 
Αέρα

Hotbox Mistraal

Τεχνικές προδιαγραφές

Mistraal 5 Mistral 10 Mistraal 24

Κίνηση αέρα 900m3/h 1600m3/h 4000m3/h

Τάση 
ηλεκτρικού 
ρεύματος (volt-
age)

500 cfm 1000 cfm 2400cfm

Ισχύς ρεύματος 220/240V 220/240V 220/240V

Βατ (Watts) 0.4amp 0.6amp 0.8amp

Ταχύτητα 
ανεμιστήρα

85 W/hr 145 W/hr 190 W/hr

Μέγεθος (Μ x 
Π)mm

1275rpm 1300rpm 1400rpm

Βάρος 6kg 6kg 15kg
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Hotbox Mistraal – Κυκλοφορία

Η κυκλοφορία είναι το κλειδί για την καλή κίνηση του αέρα στα 
θερμοκήπια. Κρεμάστε τους ανεμιστήρες  σας Mistraal ώστε 
να ολοκληρώσουν μια διαδρομή κυκλοφορίας αέρα. Κάθε 
ανεμιστήρας θα δημιουργήσει φυσικά μια περιοχή υψηλής 
πίεσης μπροστά του και μια περιοχή χαμηλής πίεσης πίσω.

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει πώς αυτό το αποτέλεσμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αποτελεσματικής 
κυκλοφορίας. Ο αέρας περνά από ανεμιστήρα σε ανεμιστήρα 
και ούτω καθεξής γύρω στο θερμοκήπιο. Το ποσοστό των 
φωτοσυνθέσεων μπορεί να αυξηθεί με την κίνηση του αέρα. Τα 
φυτά απορροφούν CO2 μέσω της επιφάνειας των φύλλων.

Η κίνηση του αέρα εξασφαλίζει συνεχή παροχή φρέσκου 
αέρα σε αυτήν την επιφάνεια των φύλλων, η οποία μπορεί να 
αυξήσει το φωτοσυνθετικό ρυθμό έως και 23%. Η κατανομή 
θερμότητας θα βελτιωθεί επίσης με την καλή κίνηση του αέρα 
και οι μυκητιακές ασθένειες όπως ο βοτρύτης  μπορούν να 
μειωθούν σημαντικά.

Circulation Benefits

Μικρή Έκταση Μεγάλη Έκταση

Πολλαπλός Κόλπος

Ανεμιστήρες Κυκλοφορίας Αέρα
Hotbox Mistraal


