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6 listů, průměr až 7,3 m

tichý motor s permanentním magnetem

ušetří až 30 % nákladů na topení

využití v zimě i v létě



SNIŽTE SVÉ NÁKLADY 
NA VYTÁPĚNÍ

ROZMĚRY

Více informací 
o destratifikátorech

na 4heat.cz

Destratifikátory DESTRATO jsou vhodné pro různé průmyslové objekty

sklady logistická centra tovární haly

hobby marketytělocvičny, sály
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nízké investiční náklady  
oproti tradičním řešením - nízké 
pořizovací náklady, instalace a údržba

celoroční provoz  
pomáhá v zimě i v létě

pomáhá snižovat teplo, stratifikaci, 
kondenzaci na podlachách a strojích

snadná montáž i k rozdílným typům 
konstrukcí vč. bezpečnostních lanek

3
tvar listů vyroben pro maximální 
efektivitu a účinnost s možností 
reverzního chodu

zlepšení hygienických  
podmínek pracovníků

6 VÝHOD  
destratifikátorů DESTRATO 

garáže, autoservisy

skleníky

DESTRATO

Verze 
pro otevřené prostory

farmy, showroom, 
výstavy s hospodářskými 
zvířaty

Místa s vysokou vlhkostí

kde není strop

IE4
SUPER

Premium
Účinnost

IE5

IE4

IE3

IE2

IE1

Účinnosti motoru

IEC/EN 60034-30

32°C 32°C

26°C

Letní režim

bez Destrato s Destrato

Teplý vzduch se vrtsví u stropu Destrato zabraňuje vrstvení vzduchu

Zimní režim

bez Destrato s Destrato

26°C

24°C

34°C

16°C

ochlazování díky 
pohybu vzduchu
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dvojitá nastavitelná konzole 
bezpečnostní lanko 
motor ventilátoru
bezpečnsotní jištění rotoru
zabezpečené spoje
spodní kryt ventilátoru a rotoru

aerodynamické hliníkové listy
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Výška
Min. 1m

Průměr destratifikátoru mezi Ø 2,5 m až 7,3 m

Montáž pod strop
Nastavení úhlu ±45°
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4heat s.r.o., Ječná 1321/29a

621 00 Brno, Česká republika

tel.: +420 513 035 275

e-mail: info@4heat.cz

4heat s.r.o. nenese odpovědnost za eventuální chyby či nepřesnosti v obsahu této tiskoviny a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky, kdykoli a bez předchozího upozornění všechny nezbytné úpravy 

dle technických nebo obchodních požadavků. Obrázky a fotografie jsou ilustrativního charakteru a skutečné provedení se může lišit. Rozměry a technické údaje jsou vždy aktuální v manuálech na 

http://www.4heat.cz/ke-stazeni nebo u Vašeho obchodního zástupce.

TABULKA VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ
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