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ARTIC axiální ventilátory jsou ucelená řada 
designových axiálních ventilátorů. Široké 
spektrum použití – ventilátory jsou mobilní 
(ARTIC N GR a ARTIC CN GR), věžové 

(ARTIC TOWER N), určené k montáži na zeď 
(ARTIC PM, PRC) nebo na strop (ARTIC R). 
Součástí ventilátorů je odnímatelná ochran-
ná mřížka. Motor s tepelnou pojistkou.

 Typ
napětí

[V]

výkon  

[W]

průtok
(0 Pa)
[m3/h]

max. rychlost 
vzduchu

[m/s]

akustický  
výkon
[dB(A)]

délka 
kabelu

[mm]

počet 
rychlostí

rozměry
(průměr/výška)

[mm]

hmotnost
[kg]

ARTIC-255 N GR 230 35 1105 3,2 48 1500 2 255/420 2,1

ARTIC-305 N GR 230 35 2015 2,2 56 1500 3 300/500 2,8

ARTIC-405 N GR 230 50 3300 2,7 62 1500 3 400/590 3,2

ARTIC-405 CN GR 230 50 3300 2,7 62 1500 3 400/1140–1340 5,5

ARTIC-405 PM GR 230 50 3300 2,7 62 1500 3 400/560 5,0

ARTIC-405 PRC GR 230 50 3300 2,7 62 1500 3 4000/560 5,0

• stolní mobilní ventilátor
• 2 nebo 3 rychlosti dle typu, regulátor

otáček na podstavci
• nastavitelná poloha hlavy ventilátoru dle

potřeby
• délka připojovacího kabelu 1,5 m

• určené k montáži na zeď
• 3 rychlosti, s nastavitelným doběhem
• ARTIC PM – 2 tahové vypínače k ovládání

rychlosti a otáčení ventilátoru, nastavitel-
ný doběh 10 až 180 minut

• ARTIC PRC – včetně dálkového ovládání,
nočního režimu a speciální „BREEZE“
funkce, nastavitelný doběh 1 až 8 hodin

• BREEZE – ventilátor plynule mění otáčky
• délka připojovacího kabelu 1,5 m

ARTIC PM GR a PMC GR

ARTIC N GR

• mobilní ventilátor
• nastavitelná výška (1140–1340 mm)
• 3 rychlosti
• pohyblivá hlava ventilátoru optimalizuje

proud vzduchu
• stabilní podstavec
• délka připojovacího kabelu 1,5 m

ARTIC CN GR

ventilátory splňují IEC 60879
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napětí

[V]

výkon 

[W]

průtok
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[m3/h]
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vzduchu
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[kg]

ARTIC-400 R 230 60 3300 2,6 59 3 400/350 6

ARTIC TOWER M 230 30 730 1,6 48 3 280x280x900 3

ARTIC TOWER E 230 30 730 1,6 48 3 280x280x900 3

• věžové ventilátory
• extrémně štíhlý design umožňující umístění

i ve stísněných prostorách
• 3 rychlosti
• otočné tělo ventilátoru
• volitelně nádoba na osvěžovač vzduchu
• volitelně dálkové ovládání umožňující

naprogramovat vypnutí/zapnutí ventilátoru
• ARTIC TOWER E umožňuje nastavení

doběhu 1–8 hodin
• délka připojovacího kabelu 1,5 m

ARTIC TOWER-E
ARTIC TOWER E Dálkové 

ovládání, kontrolka

ARTIC TOWER-M 
Dálkové ovládání

ARTIC TOWER-E
Transportní úchyt,  

dálkový ovladač

Místo
pro osvěžovač

ARTIC TOWER E, ARTIC TOWER M

• určené k montáži na strop
• hlava ventilátoru otočná o 360º
• 3 rychlosti
• speciální ochranná mřížka umožňuje

instalaci ve výškách pod 2,3 m

3rychlostní ovladač
v dodávce

Rozměry LxWxH (mm): 
80x80x70.

ARTIC R

ventilátory splňují IEC 60879
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napětí

[V]

výkon 

[W]

průtok
(0 Pa)
[m3/h]

max. rychlost 
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[m/s]

max. akustický 
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[dB(A)]

počet
rychlostí

hmotnost
[kg]

Artic-405 CN TC 230 50 3300 2,65 62 6 5,5

ovládací panel
pohyblivá hlava 

ventilátoru

dálkové ovládání 
(součást dodávky)

ARTIC CN TC
Mobilní axiální ventilátory s tichým chodem 
ideální k řízené distribuci vzduchu v obyt-
ných prostorech.

• 6ti stupňový ovladač
• pohyblivá hlava ventilátoru optimalizuje

proud vzduchu
• odnímatelná ochranná mřížka
• stabilní podstavec
• nastavitelná výška (1,14 – 1,34 m)
• držadlo usnadňující manipulaci s venti-

látorem
• dálkové ovládání
• délka připojovacího kabelu 1,5 m
• tepelná ochrana motoru
• nastavitelný časovač

Časovač je možno nastavit ve 2 režimech, 
ON (přesný čas zapnutí) a OFF (přesný čas 
vypnutí).


