
ASKERİ FAN
ÜRÜN AİLESİ

MILITARY FAN
PRODUCT FAMILY

www.anova.com.tr



URANUS110
Askeri elektrik fanları, yüksek 
soğutma kapasitelerini düşük hacim 
ve ağırlıklarda sağlamak için 
kullanılmaktadır. En zorlu çevresel 
koşullar altında fonksiyonel 
gerekliliklerini yerine getirmek amacı 
ile tasarlanmaktadırlar.
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110 mm

119.1 x 119.1 x 38.1 mm

< 500 gr

5300 +100 RPM

200 CFM

28 VDC

0,65 Amper

(-54°C) – (+85°C)

(-54°C) – (+100°C)

Teknik Veri

Fan Çapı

Fanın Dış Ölçüleri

Ağırlık

Devir

Maksimum Debi

Çalışma Gerilimi

Nominal Akım

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

-

Fanlar zorlu ortam koşullarında ve gerekli askeri standartlara (MIL-STD-810, 
MIL-STD-461, MIL-B-28873) uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Tüm fanların gerekli balans işlemleri ISO 1940-1 standartlarına uygun 
şekilde yapılmıştır. 
Fanların davlumbaz ve rotor kısmı AL6061-T6 malzemeden 5 eksen CNC 
tezgâh ile imal edilmiş olup şaft malzemesi olarak paslanmaz çelik 
kullanılmıştır.
Fanlarda uzun ömürlü, içerisinde -54 santigrat derece sıcaklıkta çalışmaya 
uygun yağ bulunan, paslanmaz çelik kapaklı ve sabit bilyeli 2 adet yüksek 
hassasiyetli rulmanlar kullanılmıştır. 
Tüm fanların MIL-A-8625F ve MIL-C-5541 standardına uygun olacak şekilde 
kaplaması yapılmıştır.
Fanlar gücünü ANOVA tasarımı olan fırçasız DC motorlardan almaktadır.
Fanlarda ANOVA tasarımı olan yüksek verimli, vektör kontrollü sürücüler 
bulunmaktadır.
Fanlarda hız bilgisi ve hata sinyali geri bildirim seçenekleri bulunmaktadır.
Fanların performans testleri AMCA-210 standardına uygun şekilde ANOVA 
bünyesinde yapılmaktadır.
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URANUS110
Military electric fans are used to 
supply the required airflow rates to 
achieve high cooling rates in low 
volume and weights. They are 
designed to meet the functional 
requirements even in the most 
difficult environments.
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110 mm

119.1 x 119.1 x 38.1 mm

< 500 gr

5300 +100 RPM

200 CFM

28 VDC

0,65 Amps

(-54°C) – (+85°C)

(-54°C) – (+100°C)

Technical Data

Fan Diameter

Fan Case Diameters

Weight

RPM

Maximum Airflow

Voltage

Current

Operating Temperature

Storage Temperature

-

The fans are designed to meet the required military standards 
(MIL-STD-810, MIL-STD-461, MIL-B-28873) and harsh ambient conditions.
The fans are designed in accordance with ISO 1940-1 standards for the 
required balances.
The case and rotor parts of the fans are made of AL6061-T6 material with 
five axis CNC machine and stainless steel is used as shaft material.
Two high precision ball bearings with integrated lubricant which is suitable 
for operation at -54 degrees Celsius with stainless steel cover are used in 
the fans.
All fans are coated in accordance with MIL-A-8625F and MIL-C-5541 
standards.
The fans receive their power from brushless DC motors which are 
designed by ANOVA.
The fans have high efficiency, vector-controlled drives which are designed 
by ANOVA.
The fans have speed information and error signal feedback options.
Performance tests of the fans are carried out within ANOVA in accordance 
with AMCA-210 standard.
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NEPTUNE96
Askeri elektrik fanları, yüksek 
soğutma kapasitelerini düşük hacim 
ve ağırlıklarda sağlamak için 
kullanılmaktadır. En zorlu çevresel 
koşullar altında fonksiyonel 
gerekliliklerini yerine getirmek amacı 
ile tasarlanmaktadırlar.
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96 mm

100 x 100 x 46 mm

< 500 gr

16500+500 RPM

320 CFM

28 VDC

6 Amper

(-54°C) – (+85°C)

(-54°C) – (+100°C)

Teknik Veri

Fan Çapı

Fanın Dış Ölçüleri

Ağırlık

Devir

Maksimum Debi

Çalışma Gerilimi

Nominal Akım

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

-

Fanlar zorlu ortam koşullarında ve gerekli askeri standartlara (MIL-STD-810, 
MIL-STD-461, MIL-B-28873) uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Tüm fanların gerekli balans işlemleri ISO 1940-1 standartlarına uygun 
şekilde yapılmıştır. 
Fanların davlumbaz ve rotor kısmı AL6061-T6 malzemeden 5 eksen CNC 
tezgâh ile imal edilmiş olup şaft malzemesi olarak paslanmaz çelik 
kullanılmıştır.
Fanlarda uzun ömürlü, içerisinde -54 santigrat derece sıcaklıkta çalışmaya 
uygun yağ bulunan, paslanmaz çelik kapaklı ve sabit bilyeli 2 adet yüksek 
hassasiyetli rulmanlar kullanılmıştır. 
Tüm fanların MIL-A-8625F ve MIL-C-5541 standardına uygun olacak şekilde 
kaplaması yapılmıştır.
Fanlar gücünü ANOVA tasarımı olan fırçasız DC motorlardan almaktadır.
Fanlarda ANOVA tasarımı olan yüksek verimli, vektör kontrollü sürücüler 
bulunmaktadır.
Fanlarda hız bilgisi ve hata sinyali geri bildirim seçenekleri bulunmaktadır.
Fanların performans testleri AMCA-210 standardına uygun şekilde ANOVA 
bünyesinde yapılmaktadır.
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NEPTUNE96
Military electric fans are used to 
supply the required airflow rates to 
achieve high cooling rates in low 
volume and weights. They are 
designed to meet the functional 
requirements even in the most 
difficult environments.
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96 mm

100 x 100 x 46 mm

< 500 gr

16500+500 RPM

320 CFM

28 VDC

6 Amps

(-54°C) – (+85°C)

(-54°C) – (+100°C)

Technical Data

Fan Diameter

Fan Case Diameters

Weight

RPM

Maximum Airflow

Voltage

Current

Operating Temperature

Storage Temperature

-

The fans are designed to meet the required military standards 
(MIL-STD-810, MIL-STD-461, MIL-B-28873) and harsh ambient conditions.
The fans are designed in accordance with ISO 1940-1 standards for the 
required balances.
The case and rotor parts of the fans are made of AL6061-T6 material with 
five axis CNC machine and stainless steel is used as shaft material.
Two high precision ball bearings with integrated lubricant which is suitable 
for operation at -54 degrees Celsius with stainless steel cover are used in 
the fans.
All fans are coated in accordance with MIL-A-8625F and MIL-C-5541 
standards.
The fans receive their power from brushless DC motors which are 
designed by ANOVA.
The fans have high efficiency, vector-controlled drives which are designed 
by ANOVA.
The fans have speed information and error signal feedback options.
Performance tests of the fans are carried out within ANOVA in accordance 
with AMCA-210 standard.
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MARS47
Askeri elektrik fanları, yüksek 
soğutma kapasitelerini düşük hacim 
ve ağırlıklarda sağlamak için 
kullanılmaktadır. En zorlu çevresel 
koşullar altında fonksiyonel 
gerekliliklerini yerine getirmek amacı 
ile tasarlanmaktadırlar.
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47 mm

55.3 x 55.3 x 37.3 mm

< 250 gr

20000+500 RPM

75 CFM

28 VDC

1,1 Amper

(-54°C) – (+85°C)

(-54°C) – (+100°C)

Teknik Veri

Fan Çapı

Fanın Dış Ölçüleri

Ağırlık

Devir

Maksimum Debi

Çalışma Gerilimi

Nominal Akım

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

-

Fanlar zorlu ortam koşullarında ve gerekli askeri standartlara (MIL-STD-810, 
MIL-STD-461, MIL-B-28873) uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Tüm fanların gerekli balans işlemleri ISO 1940-1 standartlarına uygun 
şekilde yapılmıştır. 
Fanların davlumbaz ve rotor kısmı AL6061-T6 malzemeden 5 eksen CNC 
tezgâh ile imal edilmiş olup şaft malzemesi olarak paslanmaz çelik 
kullanılmıştır.
Fanlarda uzun ömürlü, içerisinde -54 santigrat derece sıcaklıkta çalışmaya 
uygun yağ bulunan, paslanmaz çelik kapaklı ve sabit bilyeli 2 adet yüksek 
hassasiyetli rulmanlar kullanılmıştır. 
Tüm fanların MIL-A-8625F ve MIL-C-5541 standardına uygun olacak şekilde 
kaplaması yapılmıştır.
Fanlar gücünü ANOVA tasarımı olan fırçasız DC motorlardan almaktadır.
Fanlarda ANOVA tasarımı olan yüksek verimli, vektör kontrollü sürücüler 
bulunmaktadır.
Fanlarda hız bilgisi ve hata sinyali geri bildirim seçenekleri bulunmaktadır.
Fanların performans testleri AMCA-210 standardına uygun şekilde ANOVA 
bünyesinde yapılmaktadır.
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MARS47
Military electric fans are used to 
supply the required airflow rates to 
achieve high cooling rates in low 
volume and weights. They are 
designed to meet the functional 
requirements even in the most 
difficult environments.
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47 mm

55.3 x 55.3 x 37.3 mm

< 250 gr

20000+500 RPM

75 CFM

28 VDC

1,1 Amps

(-54°C) – (+85°C)

(-54°C) – (+100°C)

Technical Data

Fan Diameter

Fan Case Diameters

Weight

RPM

Maximum Airflow

Voltage

Current

Operating Temperature

Storage Temperature

-

The fans are designed to meet the required military standards 
(MIL-STD-810, MIL-STD-461, MIL-B-28873) and harsh ambient conditions.
The fans are designed in accordance with ISO 1940-1 standards for the 
required balances.
The case and rotor parts of the fans are made of AL6061-T6 material with 
five axis CNC machine and stainless steel is used as shaft material.
Two high precision ball bearings with integrated lubricant which is suitable 
for operation at -54 degrees Celsius with stainless steel cover are used in 
the fans.
All fans are coated in accordance with MIL-A-8625F and MIL-C-5541 
standards.
The fans receive their power from brushless DC motors which are 
designed by ANOVA.
The fans have high efficiency, vector-controlled drives which are designed 
by ANOVA.
The fans have speed information and error signal feedback options.
Performance tests of the fans are carried out within ANOVA in accordance 
with AMCA-210 standard.
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AC FAN
Askeri elektrik fanları, yüksek 
soğutma kapasitelerini düşük hacim 
ve ağırlıklarda sağlamak için 
kullanılmaktadır. En zorlu çevresel 
koşullar altında fonksiyonel 
gerekliliklerini yerine getirmek 
amacı ile tasarlanmaktadırlar.

Güç

Fanlar zorlu ortam koşullarında ve gerekli askeri standartlara (MIL-STD-810, 
MIL-STD-461, MIL-B-28873) uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Tüm fanların gerekli balans işlemleri ISO 1940-1 standartlarına uygun 
şekilde yapılmıştır. 
Fanların davlumbaz ve rotor kısmı AL6061-T6 malzemeden 5 eksen CNC 
tezgâh ile imal edilmiş olup şaft malzemesi olarak paslanmaz çelik 
kullanılmıştır.
Fanlarda uzun ömürlü, içerisinde -54 santigrat derece sıcaklıkta çalışmaya 
uygun yağ bulunan, paslanmaz çelik kapaklı ve sabit bilyeli 2 adet yüksek 
hassasiyetli rulmanlar kullanılmıştır. 
Tüm fanların MIL-A-8625F ve MIL-C-5541 standardına uygun olacak şekilde 
kaplaması yapılmıştır.
Fanlar gücünü ANOVA tasarımı olan fırçasız DC motorlardan almaktadır.
Fanlarda ANOVA tasarımı olan yüksek verimli, vektör kontrollü sürücüler 
bulunmaktadır.
Fanlarda hız bilgisi ve hata sinyali geri bildirim seçenekleri bulunmaktadır.
Fanların performans testleri AMCA-210 standardına uygun şekilde ANOVA 
bünyesinde yapılmaktadır.
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80 mm

80.7 x 80.7 x 70.1 mm

< 500gr

21500 RPM

190 CFM

115 VAC

0,60 Amper

(-54°C) – (+85°C)

(-54°C) – (+100°C)

Teknik Veri

Fan Çapı

Fanın Dış Ölçüleri

Ağırlık

Devir

Maksimum Debi

Çalışma Gerilimi

Nominal Akım

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı
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Military electric fans are used to 
supply the required airflow rates to 
achieve high cooling rates in low 
volume and weights. They are 
designed to meet the functional 
requirements even in the most 
difficult environments.

Power

AC FAN
The fans are designed to meet the required military standards 
(MIL-STD-810, MIL-STD-461, MIL-B-28873) and harsh ambient conditions.
The fans are designed in accordance with ISO 1940-1 standards for the 
required balances.
The case and rotor parts of the fans are made of AL6061-T6 material with 
five axis CNC machine and stainless steel is used as shaft material.
Two high precision ball bearings with integrated lubricant which is suitable 
for operation at -54 degrees Celsius with stainless steel cover are used in 
the fans.
All fans are coated in accordance with MIL-A-8625F and MIL-C-5541 
standards.
The fans receive their power from brushless DC motors which are 
designed by ANOVA.
The fans have high efficiency, vector-controlled drives which are designed 
by ANOVA.
The fans have speed information and error signal feedback options.
Performance tests of the fans are carried out within ANOVA in accordance 
with AMCA-210 standard.
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Technical Data

Fan Diameter

Fan Case Diameters

Weight

RPM

Maximum Airflow

Voltage

Current

Operating Temperature

Storage Temperature

80 mm

80.7 x 80.7 x 70.1 mm

< 500gr

21500 RPM

190 CFM

115 VAC

0,60 Amper

(-54°C) – (+85°C)

(-54°C) – (+100°C)
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