PERSBERICHT
Fandis introduceert een nieuwe serie aanrakingsveilige kastverwarmingen
Om de continuïteit te waarborgen bij schakelpanelen die worden blootgesteld aan (grote) luchtvochtigheid
heeft Fandis, in de Benelux vertegenwoordigd door Rotero, een nieuwe generatie anti-condensatie
verwarmingen ontwikkeld voorzien van kunststof kappen. Door toepassing van deze kappen wordt de
kans op brandwonden door aanraking tot een minimum beperkt.
Deze aanrakingsveilige en CE cURus goedgekeurde verwarmingen zijn
leverbaar met een kabel- en een Cage-Clamp aansluiting. De
vermogens lopen van 45 tot 150 watt en uiteraard zijn alle versies
geschikt voor montage op 35mm DIN rail.
Alle modellen zijn inmiddels uit Fandis voorraad leverbaar tegen een
zeer scherp prijsniveau. Binnenkort zal de serie worden uitgebreid met
een reeks met opgebouwde ventilator
Voor meer informatie over deze of andere producten van Fandis, kunt u
contact opnemen met onze productspecialist Harry de Wit op
telefoonnummer 0348 – 495 161 of via h.dewit@rotero.com.
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Voor meer informatie over de producten van Rotero, kunt u contact opnemen met: Rotero Holland bv,
Pompmolenlaan 21, 0348 - 495 150, e-mail: info@rotero.com, website: www.rotero.com
Over Fandis
Fandis S.p.A uit Borgoticino, Italië, is de internationale referentie op gebied van ontwikkeling en productie
van oplossingen op gebied van Thermal Management systemen voor de industrie, professionele en
huishoudelijke toepassingen.
De afgelopen 25 jaar heeft Fandis zich gespecialiseerd in de productie van ventilatoren dankzij
voortdurend monitoren van de markt, waardoor er technisch hoogwaardige producten beschikbaar zijn.
Fandis levert en produceert o.a. compact ventilatoren en accessoires, kastventilatoren en filters voor de
paneelbouw en thermostaten en hygrostaten.
Over Rotero
Rotero is een handelsorganisatie die deel uitmaakt van Rotero Holding. Rotero houdt zich bezig met
oplossingen op het gebied van aandrijftechniek, actuatoren, elektromagneten, ventilatoren, schakelaars
en sensoren waarbij de focus voornamelijk ligt op machinebouwers en constructeurs met seriematige
behoefte. De meeste items worden op bestelling geproduceerd waardoor ook klantspecifieke oplossingen
geleverd kunnen worden.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van Vliet op +31(0)6-51174421 of via e.vanvliet@rotero.com

