
Ventilatorkachels
Type TVI

Nu extra scherp geprijsd: hoogwaardige Sinus Jevi TVI ventilatorkachels. Deze 

elektrische kachels zijn uitermate geschikt voor het verwarmen van werkplaatsen, garage’s, 

hallen en andere (industriële of hobby) ruimten. Met behulp van de geïntegreerde beugel kunnen 

de kachels eenvoudig  geplaatst en verplaatst worden. Een (vermogens)standenschakelaar en 

geïntegreerde ruimtethermostaat maken deze kachels compleet. 
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Levering zo lang de voorraad strekt!  
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Ventilatorkachel type TVI

Profiteer nu van de extra aantrekkelijk geprijsde 
TVI ventilatorkachels van Sinus Jevi.  Deze 
kachels combineren kwaliteit, gebruiksgemak, 
en robuustheid met behaaglijke warmte op elke 
(werk)plek.    

Zonder stank, lawaai, bijvullen, verlies of storingen wordt uit 
de toegevoerde energie 100% warmterendement gehaald.
Ventilatorkachels hebben een grote luchtverplaatsingsca-
paciteit, waardoor ook grote(re) ruimten kunnen worden 
verwarmd. Zij zorgen voor droge en schone lucht, zonder 
rookgassen en zijn dus ook in ongeventileerde ruimten 
onschadelijk voor mens en dier. Door het ontbreken van 
open vuur zijn ze brandveilig en vragen ze weinig onder-
houd.

Uitvoering
Sinus Jevi elektrische kachels worden gefabriceerd 
volgens IEC normen met een spatwaterdichte behuizing 
van verzinkt staalplaat en een duurzame gele of blauwe 
epoxylaag. Dit zorgt voor een dubbele bescherming tegen 
roest. De verwarmingselementen zijn voorzien van een 
roestvrij stalen mantel. Een van buitenaf resetbare maxi-
maalthermostaat is in de kachel opgenomen. 

Eigenschappen en Accessoires
De TVI is verplaatsbaar en voorzien van een zwarte beugel. 
Vaste montage is ook mogelijk door middel van bijgele-
verde wandbeugel. De TVI beschikt over een ingebouwde 
regelthermostaat, is in diverse standen schakelbaar en 
spatwaterdicht (IPX4). Alle typen zijn voorzien van een 
kabel met stekker. Plaatsing uitsluitend in ruimten zonder 
aanwezigheid van explosiegevaar of gevaarlijke stoffen.

TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS VENTILATORKACHELS
Type TVI 30 MONO TVI 50 TRI TVI 90 TRI TVI 120 TRI

Vermogen 3 (1,5 - 3) kW 5 (2,5 - 5) kW 9 (4,5 - 9) kW 12 (6 - 12) kW

Stroomsterkte 13A 3 x 7,2A 3 x 13A 3 x 17,3A

Aansluitspanning (VAC) 230 Volt 3 x 400 Volt 3 x 400 Volt 3 x 400 Volt

Motor 1 snelheid 2 snelheden 2 snelheden 2 snelheden

Temperatuurverhoging 38°C 58°C 63°C 48°C

Temperatuurregeling ingebouwd ingebouwd ingebouwd ingebouwd

Luchthoeveelheid 400 m³/h 400/450 m³/h 620/670 m³/h 1100/1350 m³/h

Gewicht 5,5 kg 7,2 kg 11,3 kg 16,4 kg

Afmeting Breedte 250 mm 250 mm 350 mm 400 mm

               Diepte  320 mm 320 mm 410 mm 510 mm

               Hoogte 370 mm 370 mm 470 mm 540 mm

Kleur geel of blauw geel of blauw geel of blauw geel of blauw

Beugel t.b.v. wandbevestiging inclusief inclusief inclusief inclusief

Artikelnummer 752 001 0301A 752 001 0503A 752 001 0903A 752 001 1203A

EAN code 8715179003913 8715179003913 8715179003913 8715179003913

Actieprijs (excl. BTW)

op=op!

€195,00 €289,00 €389,00 €589,00

130,00 176,00 220,00 334,00

TVI Geel

TVI Blauw

Wandbeugel TVI



Actievoorwaarden

Deze actie is geldig vanaf maandag 21 november 2016 en 
duurt zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn exclusief BTW, 
verzendkosten en eventueel bijkomende kosten. Levering 
uitsluitend zolang de voorraad strekt. De kleur van de geleverde 
kachel(s) is afhankelijk van de beschikbare voorraad. Het is niet 
mogelijk een kleur bij bestelling op te geven. Garantie en levering 
volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Sinus Jevi Electric 
Heating BV. Levering uitsluitend aan de industrie en/of via de 
(groot)handel. Neem eventueel contact op met het verkoopteam 
van Sinus Jevi, indien er vragen zijn over (klant specifieke) 
leveringscondities of andere onderwerpen. 

Over Sinus Jevi

Sinus Jevi is één van de pioniers op het gebied van (industriële) 
elektrische  verwarming. Tot de dag van vandaag zijn wij als 
fabrikant op de voorgrond van deze markt actief.  Sinus Jevi 
producten voldoen aan de strengste (kwaliteits)normen en worden 
onder meer geproduceerd volgens ATEX, IECEx en EAC richtlijnen.
Sinus Jevi beschikt over een door LCIE (Bureau Veritas) afgegeven 
PQAN (Product Quality Assurance Notification) voor de fabricage 
van explosieveilige producten.  Ook beschikken wij over een ISO-
9001 (kwaliteit)  en ISO-14001 (milieu) certificering.
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