
SYMPLY innovativE. BETTER FOR SURE.

Voor iedereen, die niet alleen warmtebronnen nauwkeurig wil koelen maar ook een 
ventilator zoekt, die zijn praktische wensen in ogenschouw neemt, hebben wij de 
STEGOJET ontwikkeld: deze compacte inbouwventilator biedt een maximum aan 
capacitet en flexibiliteit om warmte - ophoping en hotspots te vermijden of de 
warmteverdeling optimaal te reguleren.

Hieronder vindt u vijf goede redenen, waarom u van de 
eigenschappen van de STEGOJET gaat profiteren:

1. U bespaart plaats:
Met een buitenmaat van 50x60 mm heeft de kunststofbehuizing van de STEGOJET weinig 
ruimte nodig. Daarmee is het de ideale ventilator om warmte-ophoping in vol gebouwde 
schakelkasten en behuizingen te vermijden. 

2. U positioneert willkeurig:
De STEGOJET is met clip- of schroefbevestiging verkrijgbaar en zo voor alle denkbare 
applicaties geschikt.

3. U minimaliseert kosten:
Dankzij het brede spanningsbereik van AC 100 tot 240 V is de ventilator wereldwijd 
inzetbaar en vereenvoudigd u daarmee opslag en beschikbaarheid.

4. U koelt „op het juiste punt“:
Omdat de luchtstroom van de STEGOJET willekeurig instelbaar is komt de lucht daar 
waar het nodig is. Door zijn flexibele constructie en een 360° draaibare luchtstroom is 
gericht koelen mogelijk.

5. U koelt effectief:
Ondanks zijn slanke en plaatsbesparende behuizing biedt de STEGOJET een 
vergelijkbare luchtstroomcapaciteit van 27 m3/h. Dit komt overeen met een 
capaciteit van ca. 250 m3/h met een 120 x 120 mm Axiaalventilator.

Aanbeveling: gezien zijn goede eigenschappen is de STEGOJET de juiste 
ventilator voor iedereen die een kleine, sterke en zeer flexibele ventilator nodig 
heeft.

Neemt u contact  met ons op, wanneer u zich persoonlijk van de eigenschappen van 
de STEGOJET wilt overtuigen. Uitgebreide informatie en technische gegevens vindt u 
hier op onze Website. 

Verdere informatie over de onderneming STEGO en onze producten vindt u onder 
www.stegonederland.nl

Vriendelijke groet vanuit Emmen 

Uw STEGO Team

EEN KlassE APART, 
COMPACT, vEELZIJDIG, 
KrACHTIG
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