
Conjuntos de Ventilação

Os Conjuntos de Ventilação - HELMO são destinados 
à climatização de painéis eletroeletrônicos.
O ar ambiente é forçado a circular pelo interior do
painel, retirando a carga térmica gerada pelos
componentes elétricos instalados.
São aplicados preferencialmente em locais limpos e
quando a temperatura ambiente é inferior à desejada no 
interior do painel.

Destacam-se pela durabilidade e facilidade na
instalação e manutenção.

•  Sistema de fixação por encaixe rápido, sem
    necessidade de parafusos.
•  Ventiladores axiais de alta capacidade garantem
    desempenho superior.
•  Filtro de ar facilmente acessível, fabricado em
    manta de Poliéster.
•  Fabricado em termoplástico auto-extinguível.
•  Vedação em espuma de Poliuretano.
•  Saliência externa reduzida inferior a 7 mm.
•  Grau de proteção - IP 54. 
•  Temperatura de trabalho  -10ºC  à +55ºC.

•  Cor de acabamento - RAL 7035. 
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De forma simplificada a seleção do conjunto de ventilação pode ser efetuada conforme segue:  

V ≈  3 x  Qd/∆t   onde:

V (m3/h) = Vazão de ar do conjunto de ventilação.

Qd (Watts) = Somatória das potências dissipadas no interior do painel.

∆t (°C) = (Temperatura Interna do painel – Temperatura ambiente).

Exemplo de seleção:

Potência dissipada no interior do painel  800 Watts      V ≈  3 x  800/7 = 342 m3/h

   Modelo selecionado  -  VHL - 325.1
Temperatura admissível no interior do painel   42 °C

Temperatura ambiente máxima  35 °C 

Na seleção de um Conjunto de Ventilação deve-se considerar que:

•  A temperatura no interior do painel será sempre superior à temperatura ambiente.

•  O acúmulo de sujeira no filtro reduz o fluxo de ar no conjunto de ventilação.

Mantenha um programa de manutenção preventiva, efetuando a limpeza ou substituição do filtro
periodicamente de acordo com as condições do ambiente.

Dimensões

 Selecionamento
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