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Het gamma 
van  

AIR VISION

> Industriële centrifugaal 
ventilatoren

> Heavy duty centrifugaal 
ventilatoren

> Axiale, wand-en dakventilatoren 
voor ventilatie van gebouwen

> Centrifugale, axiale en 
dakventilatoren met toebehoren 
in kunststof

> Zijkanaalblowers en multi-stage 
blowers

> Registers voor het afsluiten of 
reguleren van luchtstromen

> Akoestiek, oplossingen op maat 
voor ventilatoren



> Een gepast antwoord op tech-
nische uitdagingen…
VERMOGEN : tot 6000 kW.

DEBIET : in dubbelaanzuigende uitvoering tot 3 800 000 m³/h.

DRUK : in tweetraps uitvoering, tot 560 mbar.

GROOTTE : tot diameter van de turbine 4000mm.

TEMPERATUUR : tot 850°C.

CORROSIE : uitgevoerd in inox of staallegeringen, eboniet, 
in titanium,…

ABRASIE : gebruik van aangepaste schoepprofielen, spe-
ciale materialen of beschermd door verschillende abrasie-
bestendige bekledingen.

LUCHTDICHTHEID : luchtdichte uitvoeringen in functie 
van de drukken.

Specifiek ontworpen ventilatoren
De industrie krioelt van toepassingen waarvoor een speciaal ontwerp vereist is : staalnijverheid, 
cement-en ontginningsindustrie, chemische en petrochemische nijverheid, energiesector, afvalver-
branding, enz... 

In tegenstelling tot het merendeel van de leveranciers die hoe langer hoe meer standaard venti-
latoren aanbieden, is POLLRICH in staat om, indien nodig, op maat ontworpen oplossingen aan 
te bieden.
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Volledig uitgeruste ventilatoren
Gezien de technische eigenschappen van dit gamma ventilatoren, is 
het noodzakelijk  ze uit te rusten met allerhande toebehoren.

Monitoring : temperatuurmeting, trillingsmeting, …

Akoestiek : isolering van het ventilatorhuis, volledige akoestische 
omkastingen en geluidsdempers.

Diversen : aansluitstukken, aanzuigschouwen, registers, wervel-
stroomregelaars en vele andere toebehoren kunnen worden ge-
leverd.

Een uitstekende dienst na 
verkoop
Het is noodzakelijk om over hooggeschoolde en 
ervaren werkmensen te beschikken voor de on-
derhoudsinterventies en herstellingen op ingewik-
kelde of grote machines.

Onze flexibele en efficiënte dienst na verkoop volgt 
onze klanten wereldwijd.

Prestigieuse referenties in verschillende domeinen :
Polysius – Claudius Peters – Arcelor Mittal (Arbed, Sidmar) – Corus – Krupp – Salzgitter – SMS Demag  –  Balc-
ke-Dürr  –  Von Roll – CNIM – LAB  – Alstom Power Boilers – Babcock & Wilcox – Hamon – ELEX – Sulzer 
Thermtec – Lentjes Industriekessel – Lurgi Bisschoff – Foster Wheeler – KTI – Badger.
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Air Vision, opgericht in 1999 en sindsdien 
ondersteund door een permanente groei, 
heeft zich ontwikkeld tot een onbetwist-
bare speler voor de levering van indus-
triële procesventilatoren in de Benelux 
en Frankrijk.
Binnen haar zeer uitgebreid aanbod aan 
ventilatoren, is AIR VISION in staat 
om met het POLLRICH gamma zeer 
speciale ventilatoren aan te bieden 
naargelang het ontwerp, de grootte of 
het vermogen. Met geïnstalleerde 
vermogens tot 6000 kW en diameters 
tot 4000 mm, liggen de limieten 
zeer hoog.
AIR VISION maakt ‘de beste keuze’ ge-
baseerd op de specificaties die worden 
opgelegd en houdt rekening met zowel 
economische criteria zoals investerings-
en gebruikskosten maar ook met techni- 
sche overwegingen zoals bedrijfszeke-
rheid, levensduur en energetisch rende-
ment waarvoor de opdrachtgevers ge-
voelig zijn. 
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