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Exemple:	La	cortina	Variwind	1500	estàndard	té	un	rendiment	similar
al model Windbox 1500 (volum d'aire, calefacció, consum, etc.).
Si la longitud personalitzada és 400 mm o més que la longitud nominal,
es pot afegir un ventilador i/o posar la bateria elèctrica de la mida
superior.

VP Instal·lación de superfície en fals sostreVP Instal·lació vista

Característiques

VARIWIND |

•	 Dissenyada per a ser fabricada a mida i adaptar-se a qualsevol necessitat del client.
•	 Opció	VP:	Estructura	de	perfileria	d'alumini	i	panells	d'acer	galvanitzat,	acabats	en	blanc	

RAL9016 com estàndard. Altres colors disponibles sota comanda. La construcció VP 
permet el servei per dalt i per baix. Reixa d’aspiració facetada de gran superfície per evitar 
un servei intensiu de manteniment.

•	 Opció VW: Mateixa estructura que la Windbox M-ECM-G-ECG. Carcassa autoportant 
d’acer galvanitzat, acabada amb pintura epoxi-polièster de color blanc RAL9016 com es-
tàndard. Altres colors o acer inoxidable disponible sota comanda. Reixa frontal d’absorció 
microperforada	amb	funcions	de	filtre	regenerable	de	fàcil	servei.	No	necessita	prefiltre.

•	 Difusors lineals de descàrrega amb lames d’alumini anoditzat tipus airfoil, regulables 15º 
en ambdues direccions.

•	 Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors de rotor extern de baix nivell sonor. 
Selector	de	5	velocitats.	Els	models	"EC"	incorporen	ventiladors	eficients	de	molt	baix	
consum.

•	 Els models “P” incorporen bateria d’aigua calenta. Els models “E” incorporen bateria elèctri-
ca de tres etapes amb regulació inclosa. Els models “A” són sense calefacció, només aire.

•	 Inclou un regulador mural Plug&Play amb 7m de cable RJ45, més un comandament remot. 
Opcional: Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, estalvi energètic, 
Modbus RTU per PLC…)

Especificacions

VP (amb perfileria)

VW (bastidor Windbox)

Les	cortines	d'aire	Variwind	poden	ser	fetes	a	mida	a	qualsevol	longitud	
des de 1045 mm a 3000 mm.

Configuracions i dimensions

El	rendiment	de	les	cortines	Variwind	és	el	mateix	que	Windbox	M,G.
Models M, ECM, G i ECG de 1000 a 3000 mm longitud. Disponible sense calefacció, aigua calenta, elèctrica o amb bomba de calor.

Construcció VW: veure dimensions Windbox M-G

VP VW
VARIWIND 1000 1045-1399 1000-1399
VARIWIND 1500 1400-1999 1400-1999
VARIWIND 2000 2000-2399 2000-2399
VARIWIND 2500 2400-3000 2400-3000

Cortines D’Aire Modulars De Longitud Variable

Longitud nominal Longitud personalitzada


