DEMACLENKO VENTUS
Nízká spotřeba energie i přes vysoký výkon: to jsou vlastnosti nového VENTUS. Spotřeba energie se u stroje
VENTUS pohybuje pouze kolem 16 kW (při centrálním přívodu vzduchu), dokáže však vyrobit obdivuhodných 79,5
m³/h sněhu za hodinu. VENTUS je sněhové dělo s malým počtem trysek s dosahem do 60 m, které zajišťují
rovnoměrné rozmístění sněhu v celé ploše.
Toto automatické sněhové dělo od firmy DEMLACENKO funguje jako samostatná jednotka, lze je ale řídit i staničním
programem i staničním programem snowVisual, aby se zaručil vyšší pracovní výkon. Celý systém můžete spouštět
na minimální dobu a přitom zcela splní Vaše očekávání. VENTUS je energeticky úsporné a hospodárné sněhové
dělo, které je díky své velikosti nejlepším zasněžovacím zařízením na trhu - je to sníh budoucnosti.

DEMACLENKO VENTUS
Perfektní kompromis

VENTUS je perfektním kompromisem mezi spotřebovanou energií a zasněžovacím
výkonem. Výsledkem je vynikající kvalita sněhu při nízké spotřebě energie.

TECHNICKÉ PARAMETRY VENTUS
Délka................................... 1.840 mm
Šířka ................................... 1.850 mm
Výška .................................. 2.250 mm
Hmotnost vč. nohou.................. 695 kg
Nukleátory................................

20 ks

Vodní trysky.............................

60 ks

Motor dmychadla.....................14,5 kW

Všeobecné údaje
• Kompaktní a pozinkované ocelový podvozek, který na sjezdovce stojí stabilně
a disponuje třemi pozinkovanými podpěrnými nohami a kolečky.
• Dmychadlo GFK s tryskovým věncem z hliníku
• Vodní trysky z ušlechtilé oceli a nuklátory z mosazi
• Ventilátor s 12 speciálními plastovými lopatkami
• Možnost (ručního či elektrického) natáčení v rozmezí 360°
• Elektrické nebo ruční nastavování výšky v rozmezí od 15° do 45°
• Rozvaděč se stupněm krytí IP55
• 5,7“ dotykový displej – volitelně ovladatelný prostřednictvím Smartphonu nebo
tabletu kompatibilním se systémy iOS nebo Android
• Automatické vodní ventily s vypouštěním
• Kompresor s olejovým mazáním, příp. bez oleje
• nově vyvinutá teplotní sonda a tříbarevná poplašná signálka

Kompresor................................... 4 kW
Vytápění................................ 0-1,5 kW
Jmenovitý výkon........................ 20 kW
Síťová přípojka................. 400 V, 63 A
Vodní filtr.......................... 200 mikronů
Tlak vody............................ 12 - 50 bar
Průtok vody................................ 8,4 l/s
Dosah.......................................... 60 m

Automatické funkce
• Naklápění mezi 30° a 330°
• Displej s údaji o teplotě vody, tlaku, průtoku, kvalitě sněhu, teplotě a vlhkosti
vzduchu, spotřebě energie a veškerými statistickými hodnotami
• Sněhové dělo se automaticky zastaví při ohlášení chyby
• Veškeré chyby se zobrazují na displeji
• Software v různých jazycích (včetně ruštiny a asijských jazyků)

Max. výroba sněhu............... 79,5 m³/h

Technické změny vyhrazeny!
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A-6410 Telfs
Tel. +43 5262 621 21
sales.austria@demaclenko.com

Konfigurace
VENTUS lze dodat v mobilním automatickém provedení s kompresorem.
Automatické sněhové dělo VENTUS je k dispozici i s kompresorem nebo bez
kompresoru na pevné věži, šikmém výtahu nebo ve speciálním provedení
(např. rameno nebo připevnění na stěnu).
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