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Radiaal ventilator (bij hoge weerstand) verticaal uitblazend type RDV 
 
 

RDV 

Omschrijving:  
De Bovema mechanische dakafzuigventilator type RDV is een aluminium dakventilator geschikt voor 
het afzuigen van lucht voor diverse toepassingen. 
De radiaal waaier is geschikt voor grote capaciteiten en hogere externe weerstanden. 
Hierdoor is de RDV ventilator o.a. toepasbaar bij het afzuigen van kanaalsystemen, afzuigkappen, 
roosters, gefilterde afzuiging en bij warmteterugwinning. 
De waaier, motor en automatisch werkende terugslagkleppen zijn zeer goed toegankelijk door een 
scharnierend motorhuis en daardoor eenvoudig te inspecteren en onderhouden. 

In een afzonderlijk motorcompartiment staat de elektromotor buiten de luchtstroom waardoor een 
goede motorkoeling wordt verkregen en vervuiling van de motor wordt tegengegaan. 

De lichtgewicht constructie is geschikt voor montage op bouwkundige opstand of voor inbouw in alle 
soorten beglazingssystemen. 

Productie vindt plaats onder DIN-EN-ISO 9002 kwaliteitscontrole. 
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Uitvoering:   

Standaard: Montageflens voor bouwkundige opstand of beglazingssysteem 

 Aluminium voetmotor IP55 isolatieklasse F 

 Waaier met achterovergebogen schoepen 

 Aluminium corrosievrije omkasting 

 Frequentie regelbare motoren 

 Automatisch werkende terugslagkleppen 

 Opgebouwde werkschakelaar 

 RVS vogelgaas 

Extra’s: 100% R.V. bescherming 

 Explosie veilige motoren 

 Motoren voor speciale spanningen 

 Spanning regelbare motoren 

Capaciteiten:   
1800 m³ tot 23000 m³ per uur. 

 

Materialen:    

Instroomring Al99, 5 / 1S  HH 
Motorhuis AlMg3 
Motor   Gietaluminium 
Schoepenwiel Aluminium gelast/gebalanceerd 
Automatisch werkende terugslagkleppen AlMg3 
Motorbevestiging   AlMg3 
Vogelgaas  RVS 

 

Werking:  
De direct op de waaier-as gemonteerde elektromotor verzorgt de aandrijving van het radiaal 
schoepenwiel met achterovergebogen schoepen. De aangezogen lucht wordt langs de automatisch 
openende en sluitende terugslagkleppen bovendaks verticaal uitgeblazen. 

Bij bedrijfsstilstand worden koudeval en energieverliezen vermeden door de gesloten 
terugslagkleppen. 
Vervuiling van buitenaf wordt tegengegaan door het  afneembare vogelgaas aan de uitblaaszijde. 


