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Plafondventilator PV-600 
 

De Multifan plafondventilator PV-600 verzekert u van 
een optimale luchtverdeling tijdens warme en koude 

periodes. Door de aerodynamische schoepen wordt een 

maximale luchthoeveelheid geleverd tot in alle hoeken 
van de ruimte en worden koude plekken voorkomen. 

Tijdens de warme periodes creëert de plafondventilator 
een lichte windverkoeling en brengt door verdamping 

verkoeling voor vee en personen.  
 

De hoge productieniveaus van pluimvee, varkens en 

melkvee blijven gehandhaafd en hittestress wordt 
aanzienlijk verminderd. Tijdens koudere periodes werkt 

de plafondventilator als ondersteuning voor het 
verwarmingssysteem, door de warmere lucht die boven 

in het gebouw hangt naar het leefgedeelte te verplaatsen.  

 
Naast toepassing in de intensieve veehouderij kan de ventilator ingezet worden in o.a. fabrieken, 

hallen, magazijnen, kantoren of restaurants.  
 

De PV-600 is een spatwaterdichte plafondventilator (IP55), speciaal geschikt voor vochtigere 
omgevingen als kassen of stallen.  

 

Kenmerken: 
- neopreen afdichtkap helpt vocht en stof buiten te houden 

- aerodynamisch ontworpen schoepen met gebogen tip voor maximale luchtverplaatsing 
- uitgebalanceerde lichtgewicht aluminium precisieschoepen voor een soepele, stille werking 

- permanente kogellagers met rubberafdichting 

- anti-corrosie epoxy grondlaag en afwerklaag op alle metalen huizen en schoepen 
- motorhuis met afdichting van zwaar belastbaar neopreen 

- weerbestendige, ingegoten, extra zware condensator 
- hoogwaardig siliconenstalen motorlaminering voor maximale energie-efficiëntie 

- verzending geheel geassembleerd, met uitzondering van de schoepen 

 

Technische gegevens: PV-600 

Ventilatordiameter: 1500 mm 

Toerental: 285 omw./min 

Vermogen: 90 W 

Nominaal amperage: 0,4 A 

Aansluitspanning: 230V-50Hz 

Pendellengte*: 48 cm 

Geluidsdrukniveau**: 44 dB(A) 

Regelbaar: E/T 
* De pendellengte is in te korten tot maximaal 15,24 cm. 
** Geluidsdrukniveau bij een afstand van 5 m. 

 

De Multifan plafondventilator voldoet aan de CE-specificaties (minimale hoogte 2,7 m)/CSA en UL. 
 

Afstand tot vloer Aantal ventilatoren per 1.000 m2 Aantal m2 per ventilator 

5 12 85 

7,5 9 110 

10 6 170 
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Omschrijving: Artikelcode: 

  
Plafondventilator Multifan PV-600 IP55 WD 38200100 

 


