
pro výkonné odvětrávání

Odsávací komíny
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Odsávací komín CL 600 je vyráběn 
v aerodynamickém tvaru a slouží k 
optimálnímu větrání stájí. Komín je 
vyroben z polypropylenu s hlad-
kým, nečistotám, slunci a mrazu 
odolným povrchem. Zároveň lze 
povrch čistit pomocí vysokotlakých 
mycích zařízení. 
Labyrintové těsnění instalované 

mezi střešním rourou a střešní 
deskou zaručuje vodotěsnost. Není 
nutné používat žádné další těsnící 
materiály. Samonosná konstrukce 
komínu nepotřebuje přídavné 
zavěšení ani zbytečná vyztužení. 
Střešní deska a venkovní trubka 
jsou vyrobeny ze sklolaminátu a 
tvarově se přizpůsobí profilu 

střechy. Vedle různých standardních 
střešních profilů lze dodat i speciální 
profily. Komíny montované přímo 
do hřebenu střechy mají pouze 
hladkou střešní desku. Montáž i 
demontáž je velmi jednoduchá.

Odsávací komíny – to správné řešení pro každý typ stáje!
Pro zajištění optimálního odvodu 
vzduchu, disponuje firma Big Dutch-
man širokou paletou odsávacích 
komínů a k nim příslušných ventilá-
torů. Díky aerodynamicky optimali-
zované konstrukci našich komínů je 
zvýšen odsávací výkon ventilátorů a 
tím až o 20% snížená spotřeba elek-
trické energie. V našich komínech 
používáme ventilátory, které se vyz-
načují především vysokou kvalitou, 
odolností proti korozi, mrazuvzdor-

ností a nízkou spotřebou elektrické 
energie. Náš sortiment zahrnuje jak 
osvědčené standardní ventilátory 
FC, tak i novou generaci ventilátorů 
s aerodynamickými lopatkami. Tyto 
ventilátory mají nižší příkon, jsou 
tlakově stabilní a velmi tiché. 
Především můžeme doporučit 
třífázové ventilátory, které jsou 
velmi tlakově stabilní a výrazně 
efektivnější než jednofázové venti-
látory (spotřebují o 10 % méně 

energie). V závislosti na typu stavby 
a dalších požadavcích dodáváme 
následující typy komínů a systémů:
4 CL 600 a CL 920
4 CL 600 s usměrňovačem
4 BD odsávací komíny VC
4 komínové tlumiče hluku
4 centrální odsávání
4 MultiStep®

4 Dynamic MultiStep
4 ECblue
4 DynamicAir
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Difusor –> zvyšuje odsávané 
množství vzduchu (Venturiho efekt)

Odtok dešťové vody

Střešní roura spojující výfukový 
kónus se střešní deskou

Labyrintové těsnění –> nepropust-
nost vody do půdního prostoru stáje

Zabudovaný ventilátor –> zajišťuje 
optimální ventilaci stáje

Střešní deska –>dodává se s 
různými profily

Odsávací roura –> lze ji dle potřeby 
prodlužovat

Škrtící klapka –>slouží jako uzávěr 
komínu a pro redukci odsávacího 
výkonu při regulaci otáček

Sací hrdlo –> svým tvarem zvyšuje 
výkon

CL 600 – originál pro profesionály
Mnohostranné použití s jedinečným designem

Díky volitelnému sestavení jed-
notlivých částí komínu mohou být 
splněny různé požadavky:
4 výběr barev: světle šedá nebo  
 červenohnědá;
4 nepropustnost světla při použití  
 světelné clony v podobě desky  
 nebo misky;
4 prodlužování díky 0,5 m   
 segmentům;
4 namísto výfukového kónického  
 dílu se může na střešní díl   
 namontovat kryt proti dešti;
4 1,0 m dlouhá prodlužovací roura  
 nad střechou;
4 roury v půdním prostoru se  
 jednoduše izolují pomocí   
 dodatečného tepelně izolačního  
 materiálu.



Odsávací komíny CL 920 se vyzna čují 
skoro dvojnásobným odsávacím 
výkonem v porovnání s komíny CL 600 
a proto by měly být instalo vány 
především do stájí s velkými odsáva-
cími nároky. Nasávací hrdlo s inte gro-
vanou škrtící klapkou a difusor jsou 
vyrobeny z polypropy lenu. Odsávací 
trubka, vyrobena z polyuretanové 
tvrzené pěny, se skládá ze dvou částí, 
což šetří náklady na dopravu. Toto 
provedení zajišťuje dobré tepelně 
izolační vlast nosti, zabraňuje konden-
zaci vody a lze jej tak snadno čistit. 
Mimo to je dosaženo i dobré zvukové 
izolace. Spojení se střechou lze 
provést pomocí střešní desky stejně 
jako u typu CL 600 nebo univerzální, 
cenově dostupnou manžetou.

Oba typy komínů, CL 600 i CL 920 
jsou vhodné i pro zabudování do 
stěn. Oproti standardním ventilá-
torům (štítovým nebo stěnovým) 
nabízejí především při min. ventilaci 
lepší možnost regulace a jsou méně 
citlivé na vliv větru.

CL 920 – Větší vezre
Odsávací komín s vysokým výkonem

CL 600 usměrňovač vzduchu
pro výrazné zvětšení dosahu vyfukovaného vzduchu

CL 600 usměrňovač proudění 
vzduchu lze velmi snadno instalo-
vat na odsávací komín CL 600 a 
umisťuje se nad ventilátor. Změnou 
směru proudění z radiální cirkulace 
na přímou, kompaktním proudem 
odsávaného vzduchu dojde k výraz-
nému zvýšení dosahu komínu. Bez-
pro blémová je i případná dodatečná 
instalace.

Výhody
4 až o 80 % zvýšený dosah   
 proudu vzduchu z komínu;
4 pouze minimální snížení   
 odsávacího výkonu (cca 3 %);
4 není nutné další prodlužování  
 komínu –> žádné dodatečné  
 kotvení a tudíž žádný negativní  
 vliv na vnější vzhled;
4 cenově výhodnější alternativa  
 ve srovnání s prodlužováním;
4 rychlá a snadná montáž.

Znázornění proudění s a bez usměrňovače

proudění 
bez usměr-
ňovače 

proudění s 
usměrňovačem 

Příslušenství pro komíny 
CL 600 a CL 920

Odkapávací miska, šedá
- CL 600: Ø 1,1 m, kód 60-40-4060
- CL 920: Ø 1,7 m, kód 60-40-3086
- Použití: ochrana proti dešti

Světelná deska, černá
- CL 600: Ø 1,4 m, kód 60-40-4261
- Použití: ochrana proti dešti a omezení 
průniku světla

Hluboká misková světelná clona, černá
- CL 600: Ø 1,35 m, kód 60-40-4262
- Použití: minimální průnik světla do  
 stáje
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BD odsávací komíny VC
Velký výběr průměrů

Odsávací komíny BD jsou dodávány 
v širokém spektru průměrů (520, 
650, 730, 820, 920, 1270 mm), díky 
čemuž je možné se přizpůsobit 
každému konceptu ventilace a 
rozmístění střešních nosníků. 
Dodávané komíny jsou dokonale 
sladěny s příslušnými ventilátory. 
Komíny vybavené nasávacím 
hrdlem a difusorem dosahují o 10 
až 15% vyšších odsávacích výkonů. 
Současně jsou redukovány speci-
fické příkony energie o 5 až 10 %.
Odsávací komíny BD jsou vyrobeny 
ze 30 mm silného polyuretanu a jsou 
potaženy hladkým sklolaminátem, 
což znamená, že všechny BD komíny 
jsou dobře odizolovány, nekonden-
zují a mají sníženou hlučnost.
Komínové roury jsou dodávány 
rozpůlené (VC) a sestaví se až na 
místě. To šetří náklady na dopravu. 
Přesto je ale možné je dodat i 
vcelku (AF). Jako komínový uzávěr 
slouží standardní škrtící klapka. 
Každý komín je dodáván spolu s 
nutným spojovacím materiálem. 
Střešní deska upevní všechny typy 
komínů.
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Difusor –> zvyšuje odsávané 
množství vzduchu (Venturiho efekt)

Ukotvení proti silnému větru

Střešní roura –> dostupná v délkách 
1,0 a 1,5 m

Střešní deska

Zabudovaný ventilátor 

Škrtící klapka

servopohon CL 74

Nasávací hrdlo

Miska zachycující vodu

Stínící šroubovice

Díky flexibilní kombinaci jednotli-
vých dílů komínu, mohou být 
uspokojeny různé požadavky:
4 výběr barev: světle šedá nebo  
 tmavě hnědá;
4 komín je uzavírán buď otočnou 
klapkou nebo přetlakovou klapkou;
4 komínová roura je dodávána  
 dělená nebo v celku;
4 prodloužení v délkách 1,0 nebo  
 1,5 m;
4 zavěšení komínu: u stájí bez půd-  
 ního prostoru pomocí kotevních  
 ok, u stájí s půdním prostorem  
 pomocí kotevního kruhu;
4 stínící šroubovice z vysoce kvalit-  
 ního plastu redukuje průchod  
 denního světla při minimálních  
 tlakových ztrátách.

Střešní zakrytování TopSeal

Jako alternativu ke střešní desce je 
možné použít zakrytování typu 
TopSeal. Tato střešní krytina je 
vyrobena z UV záření odolné černé 
EPDM fólie (speciální pryže), která 
je trvale elastická a vysoce odolná 
proti oděru, a tudíž má dlouhou 
životnost. TopSeal je dodáváno 

před-montované dle odpovídajícího 
průměru komínu včetně stahovací 
manžety. To zaručuje snadnou a 
rychlou montáž na místě, při čemž 
se fólie už jen přilepí speciálním 
lepidlem. TopSeal je vhodné pro 
střechy se sklonem do 20°.

Tlumič hluku
pro odsávací komíny BD-VC

Komínový tlumič hluku je novinkou 
pomáhající snížit hlukové emise. 
Oficiální měření od TüV Nord pro-
kázalo snížení až o 12 dB(A) u 
komínů o průměrech 650, 730, 820, 
a 920 mm. Celková délka tlumiče je 
2,5 m. PU tlumič a materiál 

absorbující hluk

Vnitřní 
perforovaný 
obal



BD odsávací komín 1270
BD odsávací komín 1270 je konstruován 
na velmi vysoký výkon a současně na 
velmi nízkou spotřebu. Komín a ventilá tor 
jsou dodány jako jednotlivé díly a jed-
noduše se smontují až na místě určení. 
Modul s uzavírací klapkou a integro vaným 
nasávacím hrdlem se stará o rovnoměrné 
a lineární vlastnosti proudu vzduchu. 
Doporučujeme využití těchto komínů, 
zejména u konceptu centrálního odsávání 
vzduchu, umístěné mimo prostor zvířat, 
pokud je to možné, protože se může 
vyskytnout průnik světla a dešťové vody.

V125 T ventilátor Modul s uzavírací klapkou

Centrální odsávání vzduchu
koncentrace emisních zdrojů do jednoho místa

Snižování emisí ze stájí bude v 
budoucnu nabývat stále vyššího 
významu. Např. pro stavební povo-
lení u novostaveb v Německu je 

požadováno dodržení výšky výstupu 
odsávaného vzduchu minimálně 10 m 
a zároveň umístění pouze v jednom 
místě stáje. Důvodem pro koncen-

traci odvodu emisí do jednoho místa 
je dosažení stabilnějšího proudu 
vzduchu. K dosažení tohoto cíle 
nabízí Big Dutchman různá řešení.

Výhody odsávací věže
4 oddělení prostoru se zvířaty od  
 odsávací věže výrazně zlepšuje  
 hygienické podmínky;
4 žádný únik vzduchu nečinnými  
 ventilátory;
4 dešťová voda nemá možnost  
 průniku do stáje;
4 žádný průnik nežádoucího   
 světla;
4 možnost důkladného a snad - 
 ného čištění věže a komínů  
 pomocí vysokotlakové myčky;
4 snadná montáž odsávacích  
 komínů do věže;
4 bezproblémová statika střechy;
4 žádné problémy se stabilitou  
 při silném větru.

Jednou z možností je prodloužení 
jednotlivých komínů do požadované 
výšky. Rádi nabídneme našim 
zákazníkům pomoc s často požado-
vanými statickými výpočty.
Druhou, komfortnější, ale i nároč-
nější, je vybudování odsávací věže. 
Nechte si proto poradit od našich 
odborníků, které řešení je pro Vás 
výhodnější.



MultiStep®

Energeticky úsporný princip odsávání pomocí servopohonů CL 74 a CL 74V

Odsávání vzduchu na principu 
MultiStep®kombinuje stupňovitou a 
plynulou regulaci. Hlavní výhoda 
tohoto principu je výrazné snížení 
spotřeby el. energie při zachování 
stejného odsávacího výkonu. V 
porovnání s běžnými podtlakovými 
systémy, je zde možná roční úspora 
nákladů až 50 %. Díky konstantní 
vysoké rychlosti vyfukovaného 
vzduchu je i výrazně snížena úroveň 
zápachu. Celý systém má dobrou 
tlakovou stabilitu a nízkou citlivost na 
vliv větru. 
Klima počítač ovládá jeden odsávací 
komín v rozsahu výkonu 0 - 100 % a 

ostatní se přidávají dle potřeby a to 
ihned na plný výkon. Pro individuální 
ovládání až dvou odsávacích komínů 
se používá servopohon typ CL 74. 
Pokud požadujete ovládat více než 2 
komíny, je k tomu určen servopohon 
CL 74 řízen analogovým signálem 
0 - 10 V. Komíny spínané ihned naplno 
jsou rozděleny do skupin a ovládány 
servopohonem CL 74 otevřeno/
zavřeno. Všechny servopohony jsou 
montovány přímo na hřídel otočné 
škrtící klapky s připojením na 24 V. To 
znamená jednoduché a bezpečné 
nouzové otevření v případě výpadku 
proudu (378 T).

Rozšířená verze dobře osvědčeného principu 
MultiStep®se nazývá Dynamic MultiStep. V tomto 
systému jsou použity nové ventilátory ECblue, které 
šetří ještě více energie. Místo zapnutí ventilátoru na 
plný výkon, se tyto ventilátory zapínají nejdříve na 
30% (50 % v závislosti na požadovaném podtlaku). 
Pouze poté, co se všechny ventilátory rozběhnou na 
těchto 30 % a je potřeba vyšší výkon, budou se u 
všech společně zvyšovat otáčky na 100 %. V porov-
nání s již velmi úsporným MultiStep, je spotřeba 
Dynamic MultiStep ještě o dalších 50 % nižší! Klima 
počítač je zodpovědný za ovládání i tohoto systému.

ECblue ventilátory nešetří jen hodně 
energe, ale jsou také velmi tlakově 
stabilní a tím méně citlivé na vítr.
Tato stabilita je velmi důležitá při 
minimální ventilaci. Silný vítr může 
mít velký vliv na pohodu zvířat i 
zvyšovat náklady na vytápění. ECblue 
ventilátory mají také přibližně o 50 % 
nižší hlučnost než běžné ventilátory. 
ECblue je poháněn vnějším rotorem 
EC motor. Tyto ventilátory v kombi-
naci s použitím Dynamic MultiStep, 
dokáží ušetřit až 75 % elektrické 
energie v porovnání s běžnými 
systémy!

Dynamic MultiStep
Rozšířená verze odsávacího principu MultiStep®

ECblue
Inovativní ventilátor s vysokým potenciálem ušetření energie

Výhody
4 velmi vysoký potenciál   
 ušetření za energie;
4 vysoká efektivita ve všech   
 rychlostech;
4 univerzální aktivace analogo-  
 vého signálu 0-10 V;
4 nastavená úroveň ventilace je  
 přesně udržována díky zpětné  
 vazbě počtu otáček;
4 velmi tichý provoz díky   
 vlnitému okraji ostří;
4 snadná a nenákladná montáž.

CL 600 se servopohonem a škrtící klapkou

Komínový ventilátor ECblue
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Běžné venti
lační Principy

MultiStep®
Dynamic 
MultiStep

100 %

50 %

25 %



DynamicAir
pro přesné zaznamenávaní množství odsávaného vzduchu

Výhody
4 velmi přesné evidování odsá vací  
 kapacity bez použití dalších   
 mechanických/ pohyblivých   
 komponentů;
4 snížení nákladů na vytápění díky  
 přesnému nastavení minimální  
 ventilace;
4 stejně vhodné jak pro novostavby,  
 tak i pro stávající systémy*;
4 vysoká životnost systému a   
 provozní spolehlivost;
4 přihlášeno k patentování.

* pouze ve spojení s klima-počítači typu  
 307pro a ViperTouch

DynamicAir je nový princip optimali-
zace výměny vzduchu ve stáji. Pře-
dev ším při minimální ventilaci je velmi 
důležité přesně zjistit množství 
odsávaného vzduchu, pak je možné 
ve stáji dosáhnout optimálního 
prostředí při současné úspoře nákladů 
na vytápění. 

Při použití systému DynamiAir je 
nutná instalace podtlakového čidla v 
nasávacím hrdle, v blízkosti škrtící 
klapky odsávacího komínu. Podtla-
kové čidlo převede naměřenou 
hodnotu podtlaku na analogový 
signál 0-10 V a pošle ho do řídícího 
počítače ventilace. Ten pak přepočítá 

signál na odpovídající odsávané 
množství, díky čemuž lze ve stáji 
velmi přesně regulovat výměnu 
vzduchu. V klima-počítači je proto 
uložená při testech zjištěná výkonová 
charakteristika odsávací jednotky. 
Senzor DynamicAir lze nainstalovat i 
dodatečně.

Technická data ventilátorů zabudovaných v BD odsávacích komínech

 FC050-4ET / FC050-4DT FC071-6ET / FC071-6DT FC080-6ET / FC080-6DT

Objednací číslo 60-47-9050 / 60-47-9550 60-47-9071 / 60-47-9571 60-47-9080 / 60-47-9580
Motorový spouštěč (A) 2,7 / 1,3 4,6 / 1,9 6,7 / 3,1
Hladina akust. tlaku (dB(A)) 84 / - 81 / - 85 / -

Odsávací výkony ventilátorů

Vysvětlivky
FC035-4ET FC = standardní ventilátor 4 = 4-pólový; 6 = 6-pólový E = jednofázový (1~ 230 V); D = třífázový (3~ 400 V) T = komínový ventilátor

Všechny hodnoty se vztahují k ventilátorům třídy přesnosti 3, na normovanou hustotu vzduchu 1,2 kg/m3 a zkoušky dle DIN 2466 
(mezera mezi ventilátorem a škrtící klapkou byla 1135).
Motory jsou vyrobeny minimálně dle ochranné třídy IP 54 (pracho- a vodotěsné). Všechny uvedené ventilátory pro montáž do komínů   
1 ~ 230 V a 3 ~ 400 V lze ovládat elektronicky nebo transformátorem. Na vyžádání lze dodat i regulaci pomocí frekvenčního měniče 
nebo ventilátory pro jiné síťové napětí či frekvencí 60 Hz.

     Typ BD 520 s FC050-4ET BD 730 s FC071-6ET BD 820 s FC080-6ET

Podtlak Výkon Spec. výkon Výstupní Výkon Spec. výkon Výstupní Výkon Spec. výkon Výstupní
 (Pa) (m3/h) (W/1000 m3/h) rychlost (m/s) (m3/h) (W/1000 m3/h) rychlost (m/s) (m3/h) (W/1000 m3/h) rychlost (m/s)

   0 8.720 45 11,4 18.600 39 12,3 25590 39 13,5
 10 8.500 47 11,1 18.000 42 11,9 24790 41 13,0
 20 8.280 50 10,8 17.400 45 11,5 23900 44 12,6
 30 7.940 53 10,4 16.600 48 11,0 22.910 47 12,1
 40 7.720 56 10,1 16.200 51 10,7 21.530 52 11,3
 50 7.340 60 9,6 14.800 57 9,8 20560 55 10,8
 60 6.980 63 9,1 14.000 60 9,3 19130 60 10,1
 80 6.300 68 8,2 11.200 73 7,4 16100 70 8,5
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brazílie: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusko: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asie: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 -334 83 555· bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Čína: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.org.cn

Evropa, Střední východ & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Německo
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de · www.bigdutchman.de

Vysvětlivky
FC 063-6ET FC  063 6  E  T
 FC = standardní ventilátor Ø vrtule 6  =  6-pólový E  = jednofázový T = komínový ventilátor
 FF = vent. se srpovitými lopatkami Z  = 10-pólový D  = třífázový
 FN = vent. se srpovitými lopatkami (bionické) M  = 10-10-pólový I  = ECblue
BD-V125-T-3-1,5 PS = třífázový komínový ventilátor s vrtulí o průměru 125 cm

Odsávací výkony ventilátorů

Technická data odsávacích ventilátorů v komínech typu CL 600 a CL 1270

Ventilátor FF063-6ET FF063-6DT FF063-ZIT FF091-6ET FF091-6DT FF091-ZIT FC125-MDT BD-V125-T-3-1,5PS FN125-ZIT

Objednací číslo 60-47-7900 60-47-7902 60-47-8973 60-47-7906 60-47-7907 60-47-8991 60-47-9125 60-48-4830 60-47-9032
Motorový spouštěč (A) 2,5 1,25 4,0 4,2 1,9 4,2 2,5 2,7 2,7
Hladina akust. tlaku (dB(A)) 71 71 75 74 75 77 83 88 74

 Typ CL 600 s FF063-6ET ➊/ FF063-6DT ➋/ FF063-ZIT ➌ CL 920 s FF091-6ET ➊/ FF091-6DT ➋/ FF091-ZIT ➌
Podtlak Výkon Spec. výkon Výstupní Výkon Spec. výkon Výstupní
 (Pa) (m3/h) (W/1000 m3/h) rychlost (m/s) (m3/h) (W/1000 m3/h) rychlost (m/s)

  ➊	 ➋	 ➌	 ➊	 ➋	 ➌	 ➊	 ➋	 ➌	 ➊	 ➋	 ➌	 ➊	 ➋	 ➌	 ➊	 ➋	 ➌

   0 12600 12900 15600 34,7 33,3 43,7 10,6 10,8 13,1 24700 25000 26000 32,1 28,5 27,1 10,3 10,4 10,9
 10 12200 12500 15200 37,3 35,5 45,9 10,2 10,5 12,8 23600 24000 25100 34,6 30,7 29,2 9,9 10,0 10,5
 20 11700 12100 14900 39,2 37,4 47,7 9,8 10,1 12,5 22500 22900 24200 37,4 33,3 31,6 9,4 9,6 10,1
 30 11000 11500 14500 42,5 39,9 50,0 9,2 9,6 12,2 21300 21700 23300 40,2 36,3 34,1 8,9 9,1 9,7
 40 10100 10700 14100 47,6 44,0 52,8 8,4 9,0 11,8 19500 20400 22300 44,3 39,8 37,0 8,2 8,5 9,3
 50 8900 9700 13700 54,4 49,5 55,5 7,4 8,1 11,5 18000 19200 21200 48,6 43,3 40,0 7,5 8,0 8,9
 60 5200 7300 13200 90,0 63,9 59,3 4,3 6,1 11,0 16200 17600 19900 53,9 47,6 43,3 6,8 7,4 8,3

 Typ BD 1270 s FC125-MDT ➊/ BD-V125-T-3-1,5PS ➋/ FN125-ZIT ➌
Podtlak Výkon Spec. výkon Výstupní
 (Pa) (m3/h) (W/1000 m3/h) rychlost (m/s)

  ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌ ➊ ➋ ➌

   0 51100 46000 49300 36,0 29,3 21,5 11,2 10,1 11,0
 10 49400 44300 48100 39,0 31,6 23,6 10,8 9,7 10,7
 20 47600 42500 46900 42,2 34,0 25,8 10,4 9,3 10,5
 30 45700 40600 45200 45,7 36,7 28,8 10,0 8,9 10,1
 40 43600 38500 43500 49,5 39,6 32,1 9,6 8,4 9,7
 50 41400 36200 41600 53,7 42,9 35,4 9,1 7,9 9,3
 60 38900 33500 40000 58,4 46,8 38,5 8,5 7,4 8,9
 70 36000 30400 38700 63,9 51,8 41,1 7,9 6,7 8,6
 80 32600 26200 36600 70,7 58,8 45,1 7,2 5,7 8,1
 90 28000  34000 80,3  50,0 6,1  7,6
 100   30800   56,2   6,9

Všechny ventilátory byly testovány dle DIN 
241631 ISO 5801 certifikovanou zkušebnou.


