
Sterowany przepływ
powietrza w
cieplarniach i tunelach
polietylenu jest w stanie:
• Pomóc zapobiec pleśni i stęchliźnie

•  Polepszyć dystrybucję ciepła oraz wchłaniania CO2

• Zredukować kondensację

• Zlikwidować nachylenia temperatury

Wyprodukowane z solidnej stali nierdzewnej, mamy do wyboru 
trzy rodzaje wentylatorów cyrkulacji powietrza Mistraal.Wraz 
z zamontowanymi i ‘naoliwionymi na stałe ‘ silnikami IP34, 
zaprojektowane są one z przeznaczeniem bez serwisowej, ciągłej 
eksploatacji.

Mistraal 5: 900m3/h przeznaczony do wszelkich
powierzchni o wielkości do 100m2

Mistraal 10: 1600m3/h przeznaczony do wszelkich powierzchni o 
wielkości do 200m2

Mistraal 24: 4000m3/h przeznaczony do wszelkich powierzchni o 
wielkości do 500m2
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Wentylatorów Cyrkulacji 
Powietrza

Hotbox Mistraal

Specyfikacje Techniczne

Mistraal 5 Mistraal 10 Mistraal 24

Ruch  
Powietrza

900m3/godz. 1600m3/
godz.

4000m3/
godz.

Napięcie 500 cfm 1000 cfm 2400cfm

Prąd 220/240V 220/240V 220/240V

Wat 0.4amp 0.6amp 0.8amp

Prędkość  
Wentylatora

85 W/godz. 145 W/godz. 190 W/godz.

Rozmiar   
(DłxSz er.) 
mm

1275rpm 1300rpm 1400rpm

Masa 6kg 6kg 15kg
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Łożysko Mistraal – Cyrkulacja

Cyrkulacja jest kluczem do właściwego ruchu powietrza w 
cieplarniach.Zawieś swoje wentylatory Mistraal w celu wykonania 
przez nie ścieżki obiegu powietrza. Każdy z wentylatorów w naturalny 
sposób stworzy obszar wysokiego ciśnienia z przodu, a obszar 
niskiego ciśnienia z tyłu.  

Poniższy wykaz pokazuje, w jaki sposób efekt ten może być 
wykorzystany do stworzenia wydajnej cyrkulacji. Powietrze zostaje 
przekazane z wentylatora do wentylatora itd. wokół cieplarni.
Współczynnik fotosyntezy może być zwiększony poprzez ruch 
powietrza.Rośliny wchłaniają CO2 poprzez powierzchnię liści.

Ruch powietrza zapewnia ciągłą dostawę świeżego powietrza do 
powierzchni liścia, co może zwiększyć współczynnik fotosyntezy 
o 23%. Dystrybucja ciepła również ulegnie polepszeniu dzięki 
właściwemu przepływowi powietrza, a choroby grzybicze typu pleśń, 
mogą zostać w efekcie znacznie zredukowane.

Korzyści z cyrkulacji

Mała przestrzeń Duża Przestrzeń

Wielonawowe

Wentylatorów Cyrkulacji Powietrza
Hotbox Mistraal


