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SODECA esittelee uudet "Efficient Work" -suuren suorituskyvyn 
tuulettimet,  jotka on varustettu seuraavan sukupolven moottoreilla 
suuremman energiansäästön  saavuttamiseksi.

Nämä uudet tuotteet ylittävät ErP 2009/125/EC ekosuunnitteludirektiivin ja 
sen puhaltimille (EU) 327/2011 ja tuuletusyksiköille 1253/2014 annettujen 
määräysten vaatimukset, ja ne noudattavat Euroopan unionin Kioton pöy-
täkirjan tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.

Nopeussäätöiset käyttölaitteet (VSD) sallivat puhaltimen nopeuden sää-
tämisen halutun mukaiseksi, jonka avulla voidaan saavuttaa lisäenergia-
säästöjä. SODECALLA on laaja valikoima elektronisia ohjauslisälaitteita 
käytettäväksi yhdessä taajuusmuuttajan kanssa. Voit ohjata tilan lämpöti-
laa, kosteutta, CO2-pitoisuutta tai painetta säätämällä puhaltimen nopeu-
den haluamaksesi. Nopeussäätöiset käyttölaitteet (VSD) voidaan liittää 
myös yksi- tai kolmivaiheisiin verkkoihin, joissa on laaja syöttöjännite- ja 
taajuusvalikoima. 

ENERGIANSÄÄSTÖJEN VERTAILU

Puhaltimen korvaaminen E.C.-teknologian sisältävällä puhaltimella mahdollistaa 21 % säästön sähkönku-
lutuksessa. Jos asennat lisäksi elektronisen ohjaimen taajuusmuuttajan (VSD) säätämiseen, sinulla on ky-
synnän ohjaava ilmanvaihtojärjestelmä (DCV) ja voit säästää enemmän.

Seuraavassa tapauksessa simuloidaan toimistolohkon ilmanvaihtovaatimusta arkipäivänä (7-21) kansain-
välisen energiatoimiston (IEA) liitteen 18 ”kysynnän ohjaavien ilmanvaihtojärjestelmien” teknisen raportin 
mukaisesti. Yllä olevassa tapauksessa saatu energiansäästö korvattaessa perinteinen ilmanvaihtojärjestel-
mä vaatimuksesta ohjattavalla E.C.-ilmanvaihtojärjestelmällä on kuvattu alla. Keskimääräinen säästöpro-
sentti on 50 %.  Energiansäästö mahdollistaa E.C.-laitteiston lisäkustannuksen kattamisen nopealla aika-
taululla. Se on kannattava vaihtoehto sekä kysynnän ohjaavalla ilmanvaihtojärjestelmällä että ilman sitä. 
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Synkronoitu E.C. Teolliset harjattomat moottorit 
 pysyvillä magneeteilla, joiden teho on jopa  
 27 % korkeampi kuin  synkronoimattoman 
vastaavan. Valmistetaan myös nopeussäätöisellä 
käyttölaitteella (VSD).
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E.C. TECHNOLOGY AND EFFICIENT FANS

HEP/EW Puhallin:
•	 Ilmanvirtaussuunta  

moottorista siipipyörään. 
•	 Lasikuidulla vahvistettu  

polyamidi-6 -siipipyörä. 
•	 Levyteräksestä valmistettu 

tukipohja. 
•	 UNE‐EN	ISO	12499	-stan-

dardia noudattava kontaktia 
estävä suojasäleikkö. 

•	 Säädettävä	nopeus	 
0-10 V-signaalilla tai  
sisäänrakennetulla  
automaattisella ohjauksella. 

Moottori:
•	 Uudet suuritehoiset (IE4) 

synkronoidut E.C. moottorit.  
Varustettu suu-
ri-intensiteettisillä 
neodymium-magneeteilla. 

•	 Kompakti, sisäänrakennet-
tu moottori ja elektroninen 
yksikkö, joka helpottaa 
ilmanvirtausta.

•	 Hyvin luotettava moottori,  
jota ei tarvitse huoltaa. 

•	 Varustettu kestävillä 
kuulalaakereilla. 

•	 IP65-suojaus. 
•	 Elektroninen nopeussäätoinen 

käyttölaite, jonka voi  
konfiguroida	2	analogisel-
la syötöllä, 2 digitalisella 
ulostulolla, 1 releulostulolla ja 
valinnaisesti 1 analogisella tai 
1 digitaalisella ulostulolla. 

•	 Mahdollisuus kytkeä  
MODBUS-	ja	CAN-	 
avoimiin kenttäväyliin. 

•	 Saatavana	yksivaiheisilla	 
220-240 V 50/60 Hz  
(VSD1/B-tyyppi)	tai	 
kolmivaiheisilla 380-415 V 
50/60	Hz	(VSD3/B-tyyppi)	
syötöillä. 

•	 Tuulettimen käyttölämpötila: 
-25 °C - +60 °C. 

Suuritehoiset 
seinään asennettavat 
aksiaalipuhaltimet, 
joissa on E.C. harjaton 
teollisuusmoottori 
ja sisäänrakennettu 
elektroniikka.

HFW-L/EW Puhallin:
•	  Ilmanvirtaussuunta moottorista siipipyörään. 
•	 Valualumiinista valmistetut roottorit. 
•	 Levyteräksestä valmistettu tukirengas, jossa on kaksinkertainen 

laippa ja kaapelitiiviste moottorin virransyötölle. 
•	 Kuumagalvanoitu putkimainen levyteräksinen kotelo.
•	 Nopeasäätöinen	käyttölaite	(VSD),	yksi-	tai	kolmivaiheinen,	

toimitetaan tuulettimen kanssa. 

Moottori:
•	 Uudet suuritehoiset (IE4) synkronoidut E.C. moottorit.  

Varustettu suuri-intensiteettisillä neodymium-magneeteilla.
•	 Kompaktit moottorit, jotka helpottavat ilmanvirtausta.
•	 Hyvin luotettava ohjaus, ilman tunnistinta, jota ei tarvitse 

huoltaa.
•	 Varustettu kestävillä kuulalaakereilla.
•	 IP65-suojaus.
•	 Tuulettimen käyttölämpötila: -25 ºC – +50 ºC. 

Putkimaiset 
aksiaalipuhaltimet, joihin on 
suunniteltu neljä tukivartta 
värähtelyjen vähentämiseksi 
ja joissa on aerodynaaminen, 
alumiininen, alhaisen 
kulutuksen siipipyörä 
ja IE4 harjaton E.C. 
Teollisuusmoottori.



CBD/EW Puhallin:
•	 Galvanoitu levyteräskotelo. 
•	 Galvanoidusta levyteräksestä 

valmistettu eteen kaareva 
siipipyörä. 

•	 Säädettävä	nopeus	 
0-10 V-signaalilla tai  
sisäänrakennetulla  
automaattisella ohjauksella. 

Moottori:
•	 Uudet suuritehoiset (IE4) 

synkronoidut E.C. moottorit. 
Varustettu suuri-intensiteetti-
sillä neodymium-magneeteilla. 

•	 Kompakti, sisäänrakennet-
tu moottori ja elektroninen 
yksikkö, joka helpottaa 
ilmanvirtausta. 

•	 Hyvin luotettava moottori,  
jota ei tarvitse huoltaa. 

•	 Varustettu kestävillä 
kuulalaakereilla. 

•	 IP54-suojaus. 
•	 Elektroninen nopeussäätoinen 

käyttölaite, jonka voi  
konfiguroida	2	analogisel-
la syötöllä, 2 digitalisella 
ulostulolla, 1 releulostulolla ja 
valinnaisesti 1 analogisella tai 
1 digitaalisella ulostulolla. 

•	 Mahdollisuus kytkeä  
MODBUS-	ja	CAN-	avoimiin	
kenttäväyliin. 

•	 Saatavana	yksivaiheisilla	 
220-240 V 50/60 Hz  
(VSD1/B-tyyppi)	tai	kolmivai-
heisilla 380-415 V 50/60 Hz 
(VSD3/B-tyyppi)	syötöillä.

•	 Tuulettimen käyttölämpötila: 
-25 °C - +60 °C. 

Kaksinkertaiset keskipa-
koistoimiset imupuhaltimet, 
joissa suorakäyttömoottorit 
ja eteen kaareva siipipyö-
rä, E.C. harjaton teollinen 
moottori ja sisäänrakennettu 
elektroniikka.

CJV/EW Puhallin:
•	 Poistopuhallinyksiköt, joissa on pystysuora impulssi ja kaksi 

pyöreää poistosuutinta.
•	 Galvanoitu levyteräskotelo. 
•	 Galvanoidusta teräksestä valmistettu eteen kaareva siipipyörä.
•	 Yksivaiheinen nopeussäätöinen käyttölaite toimitetaan  

tuulettimen kanssa. 

Moottorin 
•	 Uudet suuritehoiset (IE4) synkronoidut E.C. moottorit.  

Varustettu suuri-intensiteettisillä neodymium-magneeteilla.
•	 Hyvin luotettava ohjaus, ilman tunnistinta, jota ei tarvitse 

huoltaa.
•	 Varustettu kestävillä kuulalaakereilla.
•	 IP55-suojaus.
•	 Tuulettimen käyttölämpötila: -25 °C - +60 °C. 
•	 CJV/EW-1800/T: Tuulettimen käyttölämpötila:  
S1	-25	°C	-	+60	°C	jatkuva	käyttö.	400	°C/2	h	S2	käyttö.

•	 Hyväksytty standardin EN 12101-3 mukaisesti.

Automaattikäyttöiset 
poistopuhallinyksiköt, joissa 
pystysuora ilmanpoisto, E.C. 
harjaton teollisuusmoottori 
ja jatkuva paineenseuranta 
kotelon mekaaniseen 
tuuletukseen (VMC).

Puhallin:
•	 Ääntä absorboivalla materiaalilla pinnoitettu akustinen kotelo.
•	 Kaikissa malleissa on reaktiosiipipyörä.
•	 Standardoidut	imu-	ja	poistolaipat,	jotka	mahdollistavat	helpon	

asennuksen kanaviin.
•	 Laitteissa on taittuva tarkastuskansi.
•	 Tukijalka on asennettu laatikkoon helpon asennuksen 

varmistamiseksi.
•	 Lineaarinen ilmanvirtaussuunta.
•	 Nopeutta	ohjataan	sisäänrakennetulla	10	kΩ	MTP010	 

tehomittarilla tai ulkoisella 0–10 V:n signaalilla.

Moottori:
•	 Yksivaiheinen	200‐240	V	50/60	Hz,	IP54-suojaus.	Paitsi	malli	
SVE/PLUS/EW‐400/H,	200–277	V	50/60	Hz,	IP55-suojaus.

•	 Siirrettävän	ilman	enimmäislämpötila:	-25	ºC	–	+60	ºC.	Paitsi	
malli	SVE/PLUS/EW‐200/H,	‐25	ºC	–	+45	ºC.

•	 Suuritehoiset	harjattomat	ulkoiset	E.C.-roottorimoottorit	 
sisäänrakennetulla nopeussäätöisellä käyttölaitteella, jota  
ohjataan 0–10 V:n signaalilla.

Matalan melutason  
rivikanavatuulettimet, jotka 
on asennettu 40 mm ääntä 
vaimentavaan akustiseen 
koteloon.

SVE/PLUS/EW

SVE/PLUS/EW/CPC Puhallin:
•	 Ääntä absorboivalla materiaalilla pinnoitettu akustinen kotelo.
•	 Kaikissa malleissa on reaktiosiipipyörä.
•	 Standardoidut	imu-	ja	poistolaipat,	jotka	mahdollistavat	helpon	

asennuksen kanaviin.
•	 Laitteissa on taittuva tarkastuskansi.
•	 Tukijalka on asennettu laatikkoon helpon asennuksen 

varmistamiseksi.
•	 Lineaarinen ilmanvirtaussuunta. 

Moottori:
•	 Yksivaiheinen 200-240 V 50/60 Hz, IP54-suojaus.  
Paitsi	malli	SVE/PLUS/EW‐400/H,	200–277	V	50/60	Hz,	
IP55-suojaus.

•	 Siirrettävän	ilman	enimmäislämpötila:	‐25	°C	-	+60	°C.	 
Paitsi	malli	SVE/PLUS/EW-200/H,	‐25	°C	-	+45	°C.

•	 Suuritehoiset	harjattomat	ulkoiset	E.C.-moottorit.

Matalan melutason 
automaattikäyttöön 
tarkoitetut kanaviin 
asennettavat 
rivipoistotuulettimet, jotka 
on asennettu 40 mm ääntä 
vaimentavaan akustiseen 
koteloon, jossa on jatkuva 
paineen seuranta.

Malli	CJV/EW‐1800/T
400 °C/2 h -hyväksytty
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CJBD/EW

CJBD/EW/CPC

CKDR/EW

CVT/EW

Puhallin:
•	 Galvanoitu levyteräskotelo.
•	 Galvanoidusta levyteräksestä valmistettu eteen kaareva 

siipipyörä.
•	 Nopeasäätöinen	käyttölaite	(VSD),	yksi-	tai	kolmivaiheinen,	

toimitetaan tuulettimen kanssa.
•	 Nopeutta	ohjataan	sisäänrakennetulla	10	kΩ	MTP010	 

tehomittarilla tai ulkoisella 0-10 V:n signaalilla. 

Moottori: 
•	 Uudet suuritehoiset (IE4) synkronoidut E.C. moottorit.  

Varustettu suuri-intensiteettisillä neodymium-magneeteilla.
•	 Kompaktit moottorit, jotka helpottavat ilmanvirtausta.
•	 Hyvin luotettava ohjaus, ilman tunnistinta, jota ei tarvitse 

huoltaa.
•	 Varustettu kestävillä kuulalaakereilla.
•	 IP54-suojaus.
•	 Tuulettimen käyttölämpötila: -25 °C - +60 °C. 

Puhallin:
•	 Galvanoitu levyteräskotelo. 
•	 Galvanoidusta levyteräksestä valmistettu eteen kaareva 

siipipyörä. 
•	 Nopeasäätöinen	käyttölaite	(VSD),	yksi-	tai	kolmivaiheinen,	

toimitetaan tuulettimen kanssa. 

Moottori: 
•	 Uudet suuritehoiset (IE4) synkronoidut E.C. moottorit.  

Varustettu suuri-intensiteettisillä neodymium-magneeteilla.
•	 Kompaktit moottorit, jotka helpottavat ilmanvirtausta.
•	 Hyvin luotettava ohjaus, ilman tunnistinta, jota ei tarvitse 

huoltaa.
•	 Varustettu kestävillä kuulalaakereilla.
•	 IP54-suojaus.
•	 Tuulettimen käyttölämpötila: -25 °C - +60 °C. 

Puhallin:
•	 Galvanoitu levyteräsrakenne.
•	 40 mm akustinen eristyslaatta.
•	 Galvanoidusta levyteräksestä valmistettu reaktiosiipipyörä.
•	 Hyväksytty	standardin	EN	12101-3	mukaisesti,	sertifikaatti	 

nro: 0370-CPR-2358.
•	 Käännettävien saranoiden avulla vaihdettava ovenavaussuunta.
•	 Voidaan säätää useisiin eri asentoihin.
•	 Voi toimia jatkuvasti 120 ºC lämpötilassa.
 
Moottori:
•	 Uudet suuritehoiset (IE4) synkronoidut E.C. moottorit.  

Varustettu suuri-intensiteettisillä neodymium-magneeteilla.
•	 Hyvin luotettava ohjaus, ilman tunnistinta, jota ei tarvitse 

huoltaa.
•	 Varustettu kestävillä kuulalaakereilla.
•	 IP55-suojaus.
•	 Tuulettimen käyttölämpötila: -25 ºC – +120 ºC.

Puhallin:
•	 Galvanoidusta levyteräksestä valmistettu tukipohja.
•	 Siipipyörä,	jossa	galvanoidusta	levyteräksestä	valmistetut	

reaktiosiivet.
•	 Lintusuoja.
•	 Alumiininen	sadesuoja.	

Moottori: 
•	 Uudet suuritehoiset (IE4) synkronoidut E.C. moottorit.  

Varustettu suuri-intensiteettisillä neodymium-magneeteilla.
•	 Hyvin luotettava ohjaus, ilman tunnistinta, jota ei tarvitse 

huoltaa.
•	 Varustettu kestävillä kuulalaakereilla.
•	 IP55-suojaus.
•	 Tuulettimen käyttölämpötila: -25 °C - +60 °C.

Tuuletusyksiköt, joissa 
on akustinen eristys ja 
CBD/EW-puhaltimet 
ja E.C. harjattomat. 
teollisuusmoottorit.  

Automaattisen käytön 
poistopuhallinyksiköt, 
joissa akustinen eristys, 
E.C. harjattomat teolliset 
moottorit sekä jatkuva 
paineen seuranta.

Huoltoa helpottavalla  
suurella ovella ja  
40 mm akustisella  
äänieristyksellä varustetut 
F-400-poistopuhallinyksiköt.

400 ºC / 2h keskipakois-
toimiset kattoasennettavat 
poistopuhaltimet, joissa  
pystysuora ilman ulostulo 
sekä E.C. harjattomat  
teolliset moottorit.



CRF/EW/CPC Keskipakoistoimiset kattoon asennettavat poistopuhaltimet, 
joissa matala melutaso ja ulkoinen roottori-moottori sekä E.C. 
harjaton teollinen moottori. 

Puhallin:
•	 Valmistettu galvanoidusta levyteräksestä.
•	 Muovimateriaalista valmistettu reaktiosiipipyörä.
•	 Lintusuoja.
•	 Taittuva runko helpottaa tarkastusta ja huoltoa. 

Moottori:
•	 Suuritehoiset	ulkoiset	E.C.-roottori-moottorit,	joita	säädellään	

0-10 V signaalilla.
•	 IP54-suojaus.
•	 Yksivaiheiset 230 V-50/60 Hz ja kolmivaiheiset 400 V-50/60 Hz.
•	 Siirrettävän	ilman	enimmäislämpötila:	-25	°C	-	+50	°C.

Kattoon asennettavat,  
automaattikäyttöiset,  
keskipakoistoimiset  
poistopuhaltimet, joissa matala 
melutaso ja ulkoinen E.C.  
harjaton teollinen moottori  
sekä jatkuva paineen seuranta.

CRF/EW Keskipakoistoimiset kattoon asennettavat poistopuhaltimet, 
joissa matala melutaso ja ulkoinen roottori-moottori sekä E.C. 
harjaton teollisuusmoottori ja sisäänrakennettu nopeutta  
säätelevä tehomittari. 

Puhallin:
•	 Valmistettu galvanoidusta levyteräksestä.
•	 Muovimateriaalista valmistettu reaktiosiipipyörä. 
•	 Lintusuoja.
•	 Taittuva runko helpottaa tarkastusta ja huoltoa.
 
Moottori:
•	 Uudet suuritehoiset ulkoiset E.C.-roottori-moottorit,  

joita säädellään 0-10 V signaalilla. IP54-suojaus.
•	 Yksivaiheinen 230 V-50/60 Hz ja kolmivaiheinen  

400 V-50/60 Hz.
•	 Siirrettävän	ilman	enimmäislämpötila:	-25	ºC	–	+50	ºC.

Keskipakoistoimiset  
kattoon asennettavat 
poistopuhaltimet, joissa 
matala melutaso ja ulkoinen 
roottori-moottori sekä E.C. 
harjaton teollinen moottori.
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