Air to measure

We zijn groot in ontwikkeling en
productie van industriële fans

“Wij zijn er van overtuigd dat onze
kennis en vakmanschap de beste en
meest duurzame oplossing voor elk
vraagstuk in de ventilatietechniek
kunnen garanderen.”

Daarom ontwerpen en fabriceren wij al 150 jaar

Kortom: geen uitdaging is te groot of te klein voor ons.

superieur op maat gemaakte ventilatoren. Wij zijn er

Of het nu gaat om een speciale klant specifieke ventilator

van overtuigd dat onze kennis en vakmanschap de beste

of simpelweg een standaard uitvoering, met onze ervaring

en meest duurzame oplossing voor elk vraagstuk in de

en expertise vinden we de optimale oplossing. Wat is uw

ventilatietechniek kunnen garanderen. Geen uitdaging is

uitdaging voor ons?

te groot of te klein voor ons.
Al onze ventilatoren voldoen aan de Europese normen.
Wij zijn de fabrikant van industriële ventilatoren. Of het
nu ATEX, hittebestendige, off-shore, hygiënische of heavy
duty ventilatoren zijn, wij maken ze.

Onze voordelen
• Ontwerp en productie geheel in eigen huis

Dit doen we met een groep van enthousiaste mensen

• Snel van specificatie naar realisatie

die altijd gaan voor de meest slimme alternatieven.

• Ontwerp en productie volgens ISO 13348

Simpelweg omdat wij vinden dat een Rotodyne Asselbergs

• Al onze ventilatoren voldoen aan de Europese normen

ventilator moet voldoen aan de vaak zware eisen die

• Eigen inpandige testfaciliteiten

gesteld worden. Altijd.

AXIAAL VENTILATOREN
Rotodyne Asselbergs is specialist in het ontwerpen,

Voordat een ventilator ons bedrijf verlaat, ondergaat elk

ontwikkelen en produceren van op maat gemaakte

onderdeel een kwaliteitscontrole. Op deze wijze streven

ventilatoren met de eigenschappen die nodig zijn voor

wij hoogstaande kwaliteit in productie en oplevering

uw machine of installatie. Wij bieden klantspecifieke

na. De kwaliteit wordt daarnaast gecontroleerd in onze

• Muur, korte en lange buis ventilatoren

oplossingen.

eigen testruimte. Elk ventilator wordt hier gecontroleerd.

• Diameters van ø250 tot ø1600mm

Gewoon. Omdat wij dit een vanzelfsprekendheid vinden.

• Bifurcated uitvoering voor hoge temperaturen

Wij inventariseren uw wensen, eisen en de toekomstige
omgeving waarin de ventilator moet werken.

De sleutel tot ons succes is de combinatie van hoog-

Een Rotodyne Asselbergs ventilator krijgt vorm tijdens

waardige producten, professionele gereedschappen en

een gesprek met u. Op basis van de toepassing worden

uitstekende mensen die precies weten waar ze het over

de specificaties vastgesteld. De hoeveelheid lucht, druk,

hebben. Dankzij hun expertise en uitgebreide ervaring

temperatuur en medium zijn hierin bepalend. Hiervoor

kunnen we u uitzonderlijke innovatieve oplossingen en

hebben wij een speciaal ontwikkeld selectiepakket

een onberispelijke service bieden. Voor, tijdens en na.

samengesteld.

Want ook na de realisatie van een ventilator blijven we u

Onze afdeling Research & Development zorgt voor
een op maat ontworpen ventilator. U bezorgt ons de
bestektekeningen en onze engineers leggen daarin de hele
ventilator vast. Natuurlijk denken wij met u mee en nemen
we de laatste ontwikkelingen en productverbeteringen
erin mee. Daarnaast kunnen we in overleg een Engineering
Fluid Dynamics onderzoek (EFD) voor u uitvoeren.
Dit levert voor u de meest innoverende formule op.
We beschikken over productie faciliteiten waarin we het
ventilatorgedeelte geheel zelf fabriceren en assembleren.

• V-snaar aandrijving
• Aluminium of kunststof schoepen
• Uitvoering geheel in staal of RVS
• Standaard in thermisch verzinkte uitvoering
• Diverse andere afwerkingsvormen op aanvraag verkrijgbaar

bijstaan met onze eigen onderhoudsservice.
Een ventilator van Rotodyne Asselbergs is een goede
investering. Terecht dat u de zekerheid wil dat uw systeem
nog lang in optimale staat blijft.

ALUMINIUM CENTRIFUGAAL VENTILATOREN

Wij nemen het voortouw bij het leveren van kosteneffectieve en energie-efficiënte ventilatoren die zowel het
milieu als uw investering beschermen. Wij zorgen voor
de best afgestemde match, gebaseerd op uw specifieke
vraag.

• Standaard aluminium gegoten ventilatoren

We maken hierbij gebruik van verschillende staalsoorten

• CV series van 200 tot 6000 m3/hr, drukken tot 600Pa

en de gewenste oppervlaktebehandeling. Naast standaard

• CA series van 100 tot 2000 m3/hr, drukken tot 11000Pa

staal passen we onder andere RVS, hittebestendige

• Productbladen op aanvraag verkrijgbaar

staalsoorten en aluminium toe. Alleen het motorgedeelte,
al onze ventilatoren voorzien we van normmotoren,
betrekken we van derden.

CENTRIFUGAAL VENTILATOREN

• Direct, V-snaar en koppeling gedreven
• Enkel en dubbelaanzuigende ventilatoren
• 2-traps ventilatoren
• Deurmodel
• Maritieme en off-shore toepassingen
• Toepassingen voor de voedselindustrie
• Hoge en lage temperatuurtoepassingen
2-traps ventilator

• Waaiersets en plug-in ventilatoren

“De sleutel tot ons succes is de combinatie
van hoogwaardige producten, professionele
gereedschappen en uitstekende mensen die
precies weten waar ze het over hebben.”
Dubbelaanzuigend

Deurmodel

Hoge temperatuur ventilator

Hoge temperatuur ventilator
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