
FICHA TÉCNICA
VENTILADOR DE CONFORTO INDUSTRIAL 
AERO IND 80

O Ventilador de Conforto Industrial da Aeroville é destinado ao conforto do ambiente e à melhoria da qualidade de vida dos 
colaboradores, usuários ou clientes. A utilização deste equipamento gera grande economia com um ambiente agradável e mais 
produtivo, pela satisfação do conforto no local ventilado.
Podem estar arranjados, de acordo com o sentido do fluxo de ar: Insufladores (injeção de ar no ambiente); E xaustores (retirada 
de ar do ambiente).
São desenvolvidos dentro dos melhores padrões de ventilação, onde a Aeroville se compromete no aperfeiçoamento de 
tecnologia em relação ao conforto e a satisfação através do vento.

O Ventilador de conforto Industrial é aplicado em áreas que 
necessitem de ventilação e recirculação do ar, eliminando assim o 
calor excessivo no interior de fábricas e galpões em geral.  Além da 
aplicação em Insufladores (colocar ar novo no ambiente) e 

Exaustores (retirar ar quente do ambiente);

POSSÍVEIS NECESSIDADES:
- Indústria Automobilística;
- Indústria Química;
- Ginásio de Eventos;
- Ferramentaria;

- Corpo de proteção em aço
- Motor trifásico
- Rotação: 1.725 RPM
- Vazão média: 18.000 m³/h
- Velocidade máxima: 14,2 m/s
- Alcance: 30m
- Grades de proteção conforme 
normas ABNT 13852 e NR12

CARACTERÍSTICAS:
- Material: Aço Carbono
- Diâmetro externo: 800 mm
- Hélice 03 pás de aço

MOTOR:
- Potência: 1,0 cv 4p
- Trifásico: 220/380v
- Grau de proteção: IP55
- Isolamento: Classe B
- Carcaça: Ferro fundido
- Fator de serviço: 1.15
- Ventilação Própria
- Motor WEG Premiun

OPCIONAIS:
- Tensões especiais:
110/220/380/440 V
- Monofásico
- Frequência: 50/60Hz
- Acessórios
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ACESSÓRIOS

- Fundição;
- Oficinas;
- Malharia;
- Indústrias em geral.

Grade de proteção

Suporte móvel

Hélice

Suporte de parede Suporte oscilante Carcaça
Patente Registrada 
DI6802705-2

Patente Registrada 
DI6802704-4
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