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1. CE-verklaring
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2.  Algemene informatie
 Product: Axiaal ventilator
 Type: TTW12000

De trommelventilator TTW12000 is in het zwart uitgevoerd voor een zo onopvallend mogelijk gebruik op podia en bij evene-
menten, de uitblaasrichting is verticaal verstelbaar en ook is de luchtverplaatsing in 3 standen regelbaar. Compacte ventilator 
met een grote luchtverplaatsing.

3. Veiligheidswaarschuwingen
•	 Koppel de ventilator los voordat u hem verplaatst of onderhoud uitvoert. Raak de ventilator niet aan als uw handen nat 

zijn.
•	 Niet	gekwalificeerde	onderhoudstechniekers	mogen	de	ventilator	niet	monteren,	demonteren,	of	repareren.
•	 Koppel de ventilator los als deze niet in gebruik is.
•	 Koppel de ventilator los door deze bij de stekker vast te houden, niet door aan het snoer te trekken.
•	 Gebruik de ventilator niet als er schade is aan de voedingskabel of stekker.
•	 Gebruik de ventilator enkel met een goede kwaliteit verlengkabel.
•	 Gebruik de ventilator niet in de buurt van een brand.
•	 Steek je hand niet door het beschermrooster of in de beweegbare delen.
•	 Om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen mag de ventilator niet worden gebruikt met externe snel-

heidsregelingen.

4. Algemeen gebruik
De ventilator wordt geleverd met 3 verschillende snelheden. Schakel de ventilator in door de schakelknop naar snelheid 1,2 
of 3 te draaien. Om de ventilator uit te schakelen draait u de schakelknop naar 0.

5. Onderhoud en reiniging
•	 Haal de stekker van de ventilator uit de contactdoos en maak deze schoon met een zachte doek.
•	 Reinig de machine alleen met een vochtige doek of perslucht.
•	 Plaats na het onderhoud het beschermrooster terug alvorens de ventilator weer te gebruiken.

6. Opslag
Sla de apparaten op in een schone, droge binnenruimte, om zeker te zijn van een lange levens duur. Sla de apparaten nooit 
vuil op.

7. Specificaties
Luchtverplaatsing    stand 1:   9.000 m³ / uur
Luchtverplaatsing    stand 2: 10.200 m³ / uur
Luchtverplaatsing    stand 3:  11.700 m³ / uur
Maximale luchtdruk    95 Pa
Aansluitspanning    230V / 50 Hz
Aanbevolen zekering    16 A
Opgenomen vermogen    stand 1:  220 W
Opgenomen vermogen    stand 2:  245 W
Opgenomen vermogen    stand 3:  265 W
Geluidsniveau     stand 1:  52 dBA
Geluidsniveau     stand 2:  60 dBA
Geluidsniveau     stand 3:  65 dBA
IP beschermingsklasse    IP24
Mobiliteit     verrijdbaar
Afmetingen L x B x H    740 x 295 x 765 mm
Gewicht     18 kg
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