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TERMOWENTYLATORY  ENW  -  Przeno�ne i stacjonarne 
 
 
Termowentylatory „TERMEX” serii ENW cechuje niska cena, dobra 
jako��, gwarancja i pewno�� długotrwałego działania. Stosowane s� 
w ka�dego rodzaju pomieszczeniach: halach produkcyjnych, 
magazynach, biurach, sklepach oraz na placach budów. 
Termostaty posiadaj� certyfikaty bezpiecze�stwa    
 
TERMEX wykonuje na zamówienie termowentylatory nietypowe, 
ró�ni�ce si� od katalogowych, wymiarami, moc�, napi�ciem, układem 
elektrycznym. 
 
 
Zastosowanie: 

Termowentylatory „TERMEX” nadaj� si� do ró�norodnych zastosowa� przy ogrzewaniu i wentylacji pomieszcze�. 
Mo�liwe jest tak�e u�ytkowanie w  pomieszczeniach wilgotnych. Jedyne ograniczenie dotyczy pomieszcze� zagro�onych 
wybuchem. 

• Ogrzewanie podstawowe i dogrzewanie du�ych pomieszcze�, np. sale zebra�, ko�cioły, hale produkcyjne, sportowe, 
wystawowe, dyskoteki, magazyny, gara�e, itp. 

• Ogrzewanie pomieszcze� na budowie – ogrzewanie i suszenie pomieszcze�, mo�liwo�� prowadzenia prac w zimie. 
• Ochrona przed zamarzaniem – unikniecie ujemnych temperatur i strat w pomieszczeniach zagro�onych 

zamarzni�ciem, np. magazynów napojów, farb, stacji pomp, szklarni, hodowli drobiu, itp. Przy nagłym spadku 
temperatury poni�ej zera, termostat automatycznie wł�cza okresowo termowentylatory i utrzymuje nastawion� 
temperatur�, np. + 5 °C 

• Osuszanie i zapobieganie zamgleniom w pomieszczeniach przemysłowych i roboczych wszystkich typów. 
 
 
Własno�ci  termowentylatorów  TERMEX: 

• Moc grzewcza: 3, 6, 8, 12, 15, 18 kW 
• Grzałki rurkowe 1000 W / 230 V w płaszczu ze stali nierdzewnej, bez radiatora lub z radiatorem aluminiowym 
• Czterostopniowy przeł�cznik: 0 – wył�czony, 1 – wentylator, 2 – ogrzewanie ½ mocy, 3 –3 ogrzewanie pełn� moc� 
• Zabezpieczenie przed przegrzaniem – ogranicznik temperatury ( przycisk RESET na obudowie) 
• Dostawa w stanie gotwym do pracy, z wyprowadzonym przewodem 2 lub 4 m, zako�czonym wtykiem CEE 3P+N+Z 

(P+N+Z dla ENW-2/3) 
• Mo�liwo�� zainstalowania zewn�trznego termostatu, wył�cznika czasowego lub innego sterownika 

 
 
Wykonanie: 

• Cz��ci obudowy wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo w kolorze czerwonym oraz blachy ocynkowanej 
• Stabilne nó�ki i uchwyty do przenoszenia albo konsola do mocowania na �cianie 
• Termowentylatory nie wymagaj� konserwacji 
• Prosta obsługa jednym przeł�cznikiem 
• Prosta konstrukcja łatwa do naprawy 
• Cicha praca wentylatora 
• Grzałki nie �arz� si� 
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Wskazówki techniczne i tabele doboru mocy termowentylatorów 
 
Obliczenie mocy termowentylatora 
 

• Wymagana moc termowentylatora w pomieszczeniu zale�y od nast�puj�cych czynników: 
• Kubatury pomieszczenia w m³ 
• Rodzaju i jako�ci izolacji cieplnej budynku lub pomieszczenia 
• Wymaganego przyrostu temperatury w pomieszczeniu, w stosunku do temperatury na zewn�trz budynku 
• Sposobu wykorzystania termowentylaora (�ródła ogrzewania podstawowego lub dodatkowego) 
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Dane do�wiadczalne zawarte w tabeli nr 2, dotycz� obiektów o dobrej lokalizacji i słabej izolacji (oznaczonej *) ale nie 
obowi�zuj� przy działaj�cej wentylacji. 
 
Przyrost temperatury jest ró�nic� mi�dzy wymagan� temperatur� wewn�trz ogrzewanego pomieszczenia, a temperatur� 
na zewn�trz budynku. 
 
Przed wyborem mocy termowentylatora nale�y obliczy� kubatur� pomieszczenia i przyj�� wymagany przyrost 
temperatury. W tabeli nr 2, okre�lonym warto�ciom kubatury pomieszczenia i wymaganym przyrostem temperatury, 
odpowiada okre�lona moc termowentylatora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


