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NOVO VENTILADOR COM FILTRO PLUS

RETIRA MAIS AR 
DO PAINEL



O melhor aproveitamento de espaço é sempre importante em sistemas com componentes elétricos e ele-
trônicos. Invólucros de aplicações sofisticadas muitas vezes trazem altas densidades de componentes. 
Altas temperaturas no interior do invólucro podem causar mau funcionamento se não forem tratadas 
adequadamente. Com a linha inovadora de produtos para resfriamento STEGO, você terá certeza de que 
os componentes sensíveis, em qualquer tipo de aplicação, estarão protegidos contra superaquecimento e 
mau funcionamento.

NOSSO NOVO VENTILADOR COM FILTRO PLUS
SIMPLESMENTE INOVADOR. O MELHOR COM CERTEZA.

O VENTILADOR COM FILTRO PLUS ESTÁ DISPONÍVEL EM 
5 TAMANHOS DE FURAÇÃO

92 x 92 mm 291 x 291 mm223 x 223 mm176 x 176 mm124 x 124 mm

Devido a esta tecnologia única, o Ventilador com Filtro Plus alcança circulação de ar mais efetiva 
e oferece consideravelmente maior fluxo de ar. O resultado: um aumento significativo do ar frio 
entrando no invólucro. Ao mesmo tempo, o ar quente é expelido efetivamente de forma rápida para 
fora. E ainda tem mais ... 



A nova tecnologia de saída de ar com flapes elimina a ne-
cessidade de elemento filtrante para a saída de ar, o que 
aumenta o fluxo de ar. Assim, usando o mesmo corte na 
parede do invólucro mais ar pode ser trocado, levando a 
um resfriamento mais eficiente da aplicação. Outra van-
tagem: Os flapes ficam fechados impedindo a entrada de 
sujeira quando o ventilador não está em operação.

O Ventilador com Filtro Plus é instalado na furação pelo 
lado de fora do invólucro e fixado sem o uso de ferramen-
tas.Pressionando as alavancas das catracas o equipamen-
to é puxado para dentro da parede do invólucro. As alavan-
cas da catraca geram um estalido a cada passo, gerando 
um retorno audível ao instalador de que o ventilador está 
firmemente instalado. A catraca de montagem é compatí-
vel com paredes de 1 a 4 mm de espessura.

O Ventilador com Filtro Plus protege contra poeira e res-
pingos de água. Comprovado pelo sucesso total em testes 
de tipo feitos por agências de certificação independentes, 
como VDE e Underwriters Laboratories (UL).

Flapes no lugar de filtros: Em contraste com os sistemas 
convencionais o Ventilador com Filtro Plus requer apenas 
um elemento filtrante. Isso reduz trabalho de manutenção 
e custos.

OS PONTOS MAIS IMPORTANTES DO PRODUTO!
CONHEÇA:

NOVA TECNOLOGIA DE SAÍDA DE AR COM 
FLAPE PARA AUMENTO DO FLUXO DE AR

ESTÁVEL E SEGURO: FIXAÇÃO MANUAL
MECANISMO DE FIXAÇÃO POR CATRACA

APROVAÇÕES PARA MAIS QUALIDADE E 
SEGURANÇA

IP54 | UL TIPO 12 | NEMA 12  
PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E RESPINGOS DE ÁGUA

O USO DE APENAS UM ELEMENTO  
FILTRANTE REDUZ CUSTOS



O Ventilador com Filtro Plus está disponível em dois sistemas de alta performance,
garantindo a combinação certa para sua aplicação.

Esta é a abordagem mais comum: um ventilador com 
elemento filtrante localizado na parte inferior do pai-
nel aspirando ar de fora. O ar sobe para o topo do pai-
nel, resfriando os componentes e o espaço interno e 
é expelido pela saída de ar. Considere ainda que esta 
saída de ar expulsa o ar de forma mais efetiva,  gra-
ças ao novo sistema de saída de ar com flape (air-flap 
outlet). 

Nesta abordagem alternativa, onde pode ser neces-
sário expelir o ar quente acumulado diretamente da 
parte superior de seu invólucro, nós recomendamos 
extração mais efetiva do ar quente. Para este fim um 
ventilador em combinação com a tecnologia de flape 
é instalado na parte superior do invólucro. O ar quente 
pode ser retirado rapidamente da área crítica. Um fil-
tro de entrada com elemento filtrante é necessário na 
parte inferior do invólucro para permitir que o ar frio 
do lado externo entre.

MAIOR FLUXO DE AR EM QUALQUER CASO.
IN OU OUT?

SISTEMA FPI
FLUXO DE AR NA DIREÇÃO “IN“

SISTEMA FPO
FLUXO DE AR NA DIREÇÃO “OUT“

Entrada de ar atra-
vés de elemento 
filtrante com 
ventilador

Saída de ar atra-
vés de flapes com 
ventilador

Saída de ar
através de 
flapes

Entrada de ar 
através de elemento 
filtrante
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Entre em contato conosco a qualquer hora, pois estamos ansiosos para ajudá-lo a obter o mais 
eficiente fluxo de ar em suas aplicações: info@stego.com.br

DÚVIDAS?



Tamanho 

(furação)

Ventilador 
FPI 018

com elemento filtrante

Volume de ar, fluxo 
livre

230 VCA, 50/60 Hz 

Saída 
FPI 118

com flapes

Ventilador 
FPO 018

com flapes

Volume de ar,
fluxo livre

230 VCA, 50/60 Hz

Filtro de entrada 
FPO 118

com elemento filtrante

1 
92 x 92 mm

01870.0-30 19 m³/h 11870.0-00 01880.0-00 24 m³/h 11880.0-30

2 
124 x 124 mm

01871.0-30 52 m³/h 11871.0-00 01881.0-00 97 m³/h 11881.0-30

3 
176 x 176 mm

01872.0-30 170 m³/h 11872.0-00 01882.0-00 263 m³/h 11882.0-30

4 
223 x 223 mm

01873.0-30 305 m³/h 11873.0-00 01883.0-00 536 m³/h 11883.0-30

5 
291 x 291 mm

01874.0-30 433 m³/h 11874.0-00 01884.0-00 727 m³/h 11884.0-30

VENTILADOR COM 
MAIOR CIRCULAÇÃO 
DE AR

5 TAMANHOS, 2 SISTEMAS

SISTEMA FPI
DIREÇÃO DO AR “IN“

SISTEMA FPO
DIREÇÃO DO AR “OUT“



DISPONÍVEL EM TODO O MUNDO –
STEGO “O PROTETOR DA ELETRÔNICA“
A STEGO TEM MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA E ESTÁ REPRESENTADA GLOBALMENTE EM 12 

LOCALIDADES E MAIS DE 200 PARCEIROS DE VENDAS AO REDOR DO MUNDO. SERVIÇO AO CLIEN-

TE É NOSSA PRIORIDADE MÁXIMA. NÓS TEMOS ORGULHO DE OFERECER A NOSSOS CLIENTES O 

MÁXIMO EM SERVIÇOS PERSONALIZADOS, INCLUSIVE ASSISTÊNCIA EM APLICAÇÕES E CONSUL-

TAS DIRETAMENTE EM SUAS INSTALAÇÕES.

STEGO do Brasil Ltda.
Rua Bahia, 474 - Jardim Califórnia
12062-100 - Taubaté - SP
Brasil
Tel. (+55 12) 3632-5070
Fax. (+55 12) 3632-5075
info@stego.com.br
www.stego.com.br Ed
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Bom para você: quando precisar de suporte técnico em climatização de invólucros ou Gestão Térmica, 
seu contato nunca estará longe!  

    WWW.FILTERFAN-PLUS.COM/PT

STEGO no mundo


