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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VENTILÁTORECH
Radiální ventilátory

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

SACÍ ÚSTÍ (FUNNEL)

OBĚŽNÉ KOLO

SPIRÁLNÍ SKŘÍŇ

LOŽISKA

SPOJKA
HŘÍDEL

MOTOR

BEZPŘÍRUBOVÉ SÁNÍ

MONTÁŽNÍ OTVOR
PRO ŠROUBY
STOLIČKA

Ventilátor
ARR. 8

Ventilátor
ARR. 4

SACÍ PŘÍRUBA

VÝTLAKOVÁ PŘÍRUBA
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VENTILÁTORECH
Radiální ventilátory

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY POHÁNĚNÉ ŘEMENEM
HŘÍDEL

SPIRÁLNÍ SKŘÍŇ
SACÍ ÚSTÍ (FUNNEL)

OBĚŽNÉ KOLO

MONTÁŽNÍ OTVOR
PRO ŠROUBY

LOŽISKA

BEZPŘÍRUBOVÉ SÁNÍ

ŘEMENICE

ŘEMENY

MOTOR

POSUVNÁ
ZÁKLADNA MOTORU
Ventilátor
ARR. 9

STOLIČKA

SACÍ PŘÍRUBA
VÝTLAKOVÁ PŘÍRUBA
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AXIÁLNÍ VENTILÁTORY
S PŘÍMÝM POHONEM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VENTILÁTORECH
Axiální ventilátory
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY POHÁNĚNÉ
HNACÍM ŘEMENEM
MOTOR

OBĚŽNÉ KOLO

MOTOR

ŘEMENICE

ZÁKLADNA MOTORU

HŘÍDEL

ŘEMENY
SKŘÍŇ

TUNEL PRO
HNACÍ ŘEMENY

SKŘÍŇ LOŽISEK
(JÁDRO)
OBĚŽNÉ KOLO

REVIZNÍ
OTVOR
SKŘÍŇ

STOLIČKA MOTORU

REVIZNÍ
OTVOR

HŘÍDEL
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AXIÁLNÍ VENTILÁTORY S ROZVÁDĚCÍMI
LOPATKAMI S PŘÍMÝM POHONEM
SKŘÍŇ

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY S ROZVÁDĚCÍMI
LOPATKAMI POHÁNĚNÉ HNACÍM ŘEMENEM

ROZVÁDĚCÍ LOPATKY

MOTOR
ZÁKLADNA MOTORU
ROZVÁDĚCÍ LOPATKY
OBĚŽNÉ KOLO

HŘÍDEL
OBĚŽNÉ KOLO
SKŘÍŇ

HŘÍDEL
MOTOR

REVIZNÍ
OTVOR

ŘEMENICE
ŘEMENY
TUNEL PRO
HNACÍ ŘEMENY
SKŘÍŇ LOŽISEK

STOLIČKA MOTORU
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POTRUBNÍ RADIÁLNÍ A DIAGONÁLNÍ
VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM
NAROVNÁVACÍ
LOPATKY

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ A DIAGONÁLNÍ
VENTILÁTORY POHÁNĚNÉ HNACÍM ŘEMENEM
NAROVNÁVACÍ LOPATKY

OBĚŽNÉ KOLO
(ODSTŘEDIVÉ)

OBĚŽNÉ KOLO

MOTOR
ZÁKLADNA
MOTORU

(DIAGONÁLNÍ)

HŘÍDEL
SACÍ ÚSTÍ

SKŘÍŇ

SKŘÍŇ

POUZDRO LOŽISKA
HŘÍDEL

SACÍ ÚSTÍ

KRYT ŘEMENU
TUNEL PRO
HNACÍ ŘEMENY

MOTOR

VÝTLAKOVÝ
KUŽEL

STOLIČKA
MOTORU

HŘÍDEL
ŘEMENY
ŘEMENICE
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NÁSTĚNNÝ PANELOVÝ VENTILÁTOR

PANEL VENTILÁTORU

NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA
ZPĚTNÁ KLAPKA
PROTIDEŠŤOVÝ KRYT

OCHRANNÁ MŘÍŽ

OCHRANNÁ MŘÍŽ
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RADIÁLNÍ STŘEŠNÍ ODTAHOVÝ
VENTILÁTOR S VÝTLAKEM NAHORU

ODSTŘEDIVÝ STŘEŠNÍ ODTAHOVÝ
VENTILÁTOR S VÝTLAKEM DOLŮ
KRYT SKŘÍNĚ MOTORU

SKŘÍŇ MOTORU
Přímý pohon

Pohon řemenem

MOTOR

Přímý pohon

Pohon
řemenem

OCHRANNÁ MŘÍŽ
OBĚŽNÉ KOLO

KRYT VENTILÁTORU

OBRUBA
OCHRANNÁ MŘÍŽ

VÍKO PŘÍRUBY

STŘEŠNÍ PŘÍRUBA
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Jednostranně sací ventilátory (SWSI)

Uspořádání 1 (ARR. 1)

Pohon hnacím řemenem nebo přímý pohon
Motor namontovaný k podlaze nebo
k základně ventilátoru

Uspořádání 3 (ARR. 3)
Pohon řemenem
Motor namontovaný k podlaze
nebo k základně ventilátoru

Uspořádání 3F (ARR. 3F)

Pohon řemenem
Prodloužený rám pro montáž motoru

(Ventilátor je přivařen k základně – obvykle nevhodné pro pružinové izolátory)

Podle použití se mohou
dveře otevírat doleva
nebo doprava

Uspořádání 3SI (ARR. 3SI)

Přímý pohon nebo hnací řemen
Jednostranně sací ventilátor s integrovanou
(připojenou) sací komorou
(samostatné stoličky ložisek)

Uspořádání 4 (ARR. 4)

Přímý pohon
Oběžné kolo je upevněno ke hřídeli motoru

Uspořádání 4S (ARR. 4S)

Přímý pohon – výklopná konstrukce
Oběžné kolo je upevněno ke hřídeli motoru
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Jednostranně sací ventilátory (SWSI)
Patkový motor
připevněný ke stoličce

Přírubový motor připevněný k víku

Poznámka #1: Obě uspořádání
4VI i 4HI mohou používat:
• Přírubový motor na víku
• Patkový motor na stoličce
• Patko-přírubový motor

Kombinované
upevnění motoru ke
stoličce/k víku

Poznámka #2: Celý ventilátor je
uchycen pouze za vstupní přírubu

Uspořádání 4VI (ARR. 4VI)

Přímý pohon – montáž na sací přírubu, vertikální sání
Oběžné kolo je upevněno ke hřídeli motoru

Uspořádání 4HI (ARR. 4HI)

Přímý pohon – montáž na sací přírubu, horizontální sání
Oběžné kolo je upevněno ke hřídeli motoru

Spojka
Spojka

Uspořádání 7 (ARR. 7)

Přímý pohon
Motor je spojen s hřídelem ventilátoru pružnou spojkou
(Podobné jako ARR. 3, ale se stoličkou motoru)

Uspořádání 7SI (ARR. 7SI)

Přímý pohon – jednostranně sací ventilátor,
integrovaná (připojená) sací komora
Motor je spojen s hřídelem ventilátoru pružnou spojkou
Včetně společné základny ventilátoru

Spojka

Uspořádání 8 (ARR. 8)
Přímý pohon
Motor je spojen s hřídelem
ventilátoru pružnou spojkou
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Jednostranně sací ventilátory (SWSI)

Posuvná základna

Uspořádání 9 (ARR. 9)

Uspořádání 9F (ARR. 9F)

Pohon řemenem
Motor je namontován na stoličce

Pohon řemenem
Motor upevněn na prodlouženém rámu
Není vhodné pro pružinové izolátory

Otočná základna

Uspořádání 9H (ARR. 9H)

Pohon řemenem
Motor je namontován horizontálně na boku stoličky

Podle použití se mohou
dveře otevírat doleva nebo
doprava

Průhledné zobrazení pro zobrazení polohy ložiska.

Uspořádání 9ST (ARR. 9ST)

Hnací řemen – výklopná konstrukce
Posuvná základna, horní montáž motoru

Uspořádání 9SS (ARR. 9SS)

Hnací řemen – výklopná konstrukce
Otočná základna, boční montáž motoru

Pro velikosti 122–365 je motor
namontován na otočné základně
ve spodní části stoličky

Pro velikosti 402+ je motor
namontován na posuvné
základně na boku stoličky

Uspořádání 10 (ARR. 10)
Pohon řemenem
Motor namontovaný uvnitř stoličky
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Oboustranně sací ventilátory (DWDI)

Uspořádání 3 (ARR. 3)

Pohon hnacím řemenem nebo přímý pohon
Motor namontovaný k podlaze nebo
k základně motoru

Uspořádání 3DI (ARR. 3DI)

Přímý pohon nebo hnací řemen
Oboustranně sací ventilátor s integrovanými
(připojenými) sacími komorami
(nezávislé stoličky ložisek)

Spojka

Uspořádání 7 (ARR. 7)

Přímý pohon
Motor je spojen s hřídelem ventilátoru pružnou spojkou
(Podobné ARR. 3, ale s podstavcem motoru)

Uspořádání 3F

(ARR. 3F)

Pohon řemenem
Prodloužený rám pro montáž motoru

Spojka

Uspořádání 7DI (ARR. 7DI)

Přímý pohon – Oboustranně sací ventilátor s integrovanými
(připojenými) sacími komorami
Motor je spojen s hřídelem ventilátoru pružnou spojkou
Včetně společné základny ventilátoru
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Uspořádání 1 (ARR. 1)
Hnací řemen – Horizontální
Motor namontovaný k podlaze
nebo k základně motoru

Uspořádání 3 (ARR. 3)

Hnací řemen – Horizontální
Motor namontovaný k podlaze nebo
k základně motoru

Uspořádání 3HA (ARR. 3HA)

Hnací řemen – Horizontální
Motor připevněný nahoře na otočné základně

Uspořádání 3HS (ARR. 3HS)

Hnací řemen – Horizontální
Motor připevněný nahoře na posuvné základně

Uspořádání 3SM (ARR. 3SM)

Hnací řemen – Horizontální
Motor připevněný na boku na posuvné základně
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Výřez zobrazující umístění ložiska.

Výřez zobrazující umístění ložiska.

Uspořádání 3VA (ARR. 3VA)

Uspořádání 3VS (ARR. 3VS)

Uspořádání 4 (ARR. 4)

Uspořádání 4V (ARR. 4V)

Hnací řemen – Vertikální
Motor na boku na otočné základně

Přímý pohon – Horizontální
Oběžné kolo je upevněno ke hřídeli motoru

Hnací řemen – Vertikální
Motor na boku na posuvné základně

Přímý pohon – Vertikální
Oběžné kolo je upevněno ke hřídeli motoru
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Uspořádání 1P (ARR. 1P)

Uspořádání 4 (ARR. 4)

Motor namontovaný k podlaze nebo
k základně motoru
Ventilátor je připevněn k podlaze

Oběžné kolo je upevněno ke hřídeli motoru
Ventilátor je připevněn ke stěně

Hnací řemen – zásuvný se stoličkou

Přímý pohon

Uspořádání 4P (ARR. 4P)

Přímý pohon – zásuvný se stoličkou

Oběžné kolo je upevněno ke hřídeli motoru
Ventilátor je připevněn k podlaze

Spojka
Spojka

Uspořádání 8 (ARR. 8)
Přímý pohon

Motor je spojen s hřídelem ventilátoru pružnou spojkou
Ventilátor je připevněn ke stěně

Uspořádání 8P (ARR. 8P)

Přímý pohon – zásuvný se stoličkou

Motor je spojen s hřídelem ventilátoru pružnou spojkou
Ventilátor je připevněn k podlaze
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Uspořádání 9 (ARR. 9)
Pohon řemenem – zásuvný

Ventilátor je připevněn ke stěně

USPOŘÁDÁNÍ
Zásuvné ventilátory

Uspořádání 9P

Hnací řemen – zásuvný se stoličkou

Motor je namontován na boku stoličky
Ventilátor je připevněn k podlaze
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Uspořádání 4 (ARR. 4)

Přímý pohon
Oběžné kolo je upevněna ke hřídeli motoru

USPOŘÁDÁNÍ
Axiální ventilátory

Uspořádání 9 (ARR. 9)
Pohon řemenem
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BAIFE/BCIFE

BAIFE/BCIFE

Uspořádání 1 (ARR. 1)

TVIFE

Uspořádání 4 (ARR. 4)

Hnací řemen

Přímý pohon

BAIFE/BCIFE

Spřáhlo

Uspořádání 8 (ARR. 8)
Přímý pohon

TFE/QFE
BAIFE/BCIFE

BAIFE/BCIFE

QIFE

Uspořádání 9 (ARR. 9)
Hnací řemen

Uspořádání 10 (ARR. 10)
Hnací řemen
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Radiální ventilátory
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Letmo uložené oběžné kolo
(Oběžné kolo přesahuje na hřídeli)

Oběžné kolo uloženo mezi ložisky

ARR. 1, 8, 9, 10

ARR. 3
(SWSI a DWDI)

ARR. 4
ARR. 7
(SWSI a DWDI)
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TYPY OBĚŽNÝCH KOL
Průmyslové radiální ventilátory
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Dozadu zahnuté

Dozadu skloněné

Radiálně zakončené

Profilové lopatky

Dopředu prohnuté

Viz část Směr otáčení kola a poloha výtlaku
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Výztuha

Výztužné
mezikruží

Lopatka

Radiální dopravní kolo

Nosná deska

Radiální dopravní kolo

Lopatkové kolo (otevřený typ)

Lopatkové kolo

Podobné otevřenému typu dopravního kola,
ale s výstužnými mezikružími.

Radiální dopravní kolo

Kolo pro dopravu materiálu (kolo na vlnu)
Podobné otevřenému typu dopravního kola,
ale s plnou nosnou deskou.

Kužel de toru

Trapézové
výztuhy

Krycí deska
(kužel)

Hvězdicové kolo

Hvězdicové kolo

Kolo pro manipulaci s papírem

Kolo pro manipulaci se vzduchem

Kvůli mimořádné odolnosti opatřeno plnými klíny
spojujícími zadní desku

Opatřeno masivními lopatkami přivařenými
k nosné a krycí zadní desce.

Viz část Směr otáčení kola a poloha výtlaku
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TYPY OBĚŽNÝCH KOL PODLE
MODELU
Radiální ventilátory

RADIÁLNÍ

TYPY OBĚŽNÝCH KOL

Dozadu
skloněné
BC
BCV
BCVSH
BCIFE
TBA
TCBI
TCLB
TCLBR
TSL

Dozadu
zahnuté
BCS
BCN
HIB
BEPL
BFPL

Proﬁlové
BAE
BAF
BAV
BAIFE
EPF
EPFN
EPQ
EPQN
HAF

Dopředu
prohnuté
FC
NFC
DDF
FCV
TFC
TFC-2
VFC
VFC-2

Radiální
kolo
CIW
HRO
HRS
JRW
MBO
MBR
MBW
PBW
RBA

(velikost 122 a 150)

VBC
VBC-2

MPQN
MPQS
MPLFN
MPLFS
MPLQN
MPLQS
TFE
TSL

Radiálně
zakončené
RTF
HRT

Diagonální
QFE
QIFE
QSL
QSLR
QSLSH
QCLB
QCLBR
QCLBSH
TVIFE

RBO
RBP
RBR
RBW
TBNA
TBNS
TBR
TPB

(velikost 182-890)

VAF
VAF-2
TYPY OBĚŽNÝCH KOL

TPD
22

HIB
BEPL
BFPL

BAV
BAIFE
EPF
EPFN
EPQ
EPQN
TCF.COM
HAF

DDF
FCV
TFC
TFC-2
VFC
VFC-2

QSL
QSLR
QSLSH
QCLB
QCLBR
QCLBSH

HRS
JRW
MBO
MBR
MBW
PBW
RBA

VBC
VBC-2

MPQN
MPQS
MPLFN
MPLFS
MPLQN
MPLQS
TFE
TSL

RBO
RBP
RBR
RBW
TBNA
TBNS
TBR
TPB

Dozadu
TYPY OBĚŽNÝCH KOL PODLE
skloněné
FA
MODELU
FAB

(velikost 182-890)

VAF
Ventilátory ze skleněných
VAF-2 vláken

TPD

Proﬁlové

Radiální
kolo

BAFF
ILCF

RBOF
HPF

TYPY OBĚŽNÝCH KOL
Dozadu
Dopředu
zahnuté
prohnuté
BCRD
BCRFS
BCRD-E
DBS
BCRU
DBT
BCRUR
BCRW
BCRWR
BCRUSH
BCLH

VAF-2

TYPY OBĚŽNÝCH KOL
Dozadu
zahnuté
BCSF

Proﬁlové

Radiální
kolo

BAFF
ILCF

RBOF
HPF

Lehké užitkové ventilátory

LEHKÉ UŽITKOVÉ

SKLENĚNÉ
VLÁKNO
UŽITKOVÉ

Dozadu
skloněné
BCRD
BCRD-E
BCRU
BCRUR
BCRW
BCRWR
BCRUSH
DCRD

Dozadu
zahnuté
BCSF

TYPY OBĚŽNÝCH
KOL
(velikost 182-890)
Radiální ventilátory
VAF

HA
HAB
SA
WA
WAB

TYPY OBĚŽNÝCH KOL
Dozadu
skloněné
FA
FAB
HA
HAB
SA
WA
WAB

MPLQN
MPLQS
TFE
TSL

TVIFE

(velikost 122 a 150)

SKLENĚNÉ
VLÁKNO

RADIÁLNÍ

BCVSH
BCIFE
TBA
TCBI
ENCYKLOPEDIE VENTILÁTORŮ
TCLB
Vydal
Twin City Fan & Blower TCLBR
©2017
TSL

Dozadu
skloněné
BCRD
BCRD-E
BCRU
BCRUR
BCRW
BCRWR
BCRUSH
DCRD
DCRU
DCRUR
DCRW
DCRWR
BSI
DSI

TYPY OBĚŽNÝCH KOL
Dozadu
Dopředu
zahnuté
prohnuté
BCRD
BCRFS
BCRD-E
DBS
BCRU
DBT
BCRUR
BCRW
BCRWR
BCRUSH
BCLH
BCLP
DCLH
DCLP
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JEDNOSTRANNĚ SACÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

OTÁČENÍ PO SMĚRU
HODINOVÝCH RUČIČEK (CW),
POHLED ZE STRANY POHONU

Dopředu prohnuté

UBD

Dozadu skloněné

TAU

THD

Dozadu zahnuté

TAD

Radiální kolo

Profilové (airfoil)

DBD

BAD

Radiálně zakončené

BHD

BAU

Kolmo nahoru
CW 360

Shora šikmo nahoru
CW 45

Vodorovně shora
CW 90

Shora šikmo nahoru
CW 135

Kolmo dolů
CW 180

Zdola šikmo nahoru
CW 225

Vodorovně zdola
CW 270

Zdola šikmo nahoru
CW 315

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 360o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 45o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 90o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 135o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 180o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 225o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 270o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 315o
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JEDNOSTRANNĚ SACÍ RADIÁLNÍ
VENTILÁTORY

OTÁČENÍ PROTI SMĚRU
HODINOVÝCH RUČIČEK
(CCW)

POHLED ZE STRANY POHONU

Dopředu prohnuté

UBD

Dozadu skloněné

TAU

Dozadu zahnuté

THD

TAD

DBD

Radiálně zakončené

Radiální kolo

Profilové (airfoil)

BAD

BHD

BAU

Kolmo nahoru
CCW 360

Shora šikmo nahoru
CCW 45

Vodorovně shora
CCW 90

Shora šikmo nahoru
CCW 135

Kolmo dolů
CCW 180

Zdola šikmo dolů
CCW 225

Vodorovně zdola
CCW 270

Zdola šikmo nahoru
CCW 315

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 360o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 45o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 90o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 135o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 80o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 225o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 270o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 315o
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OBOUSTRANNĚ SACÍ RADIÁLNÍ
VENTILÁTORY

OTÁČENÍ PO SMĚRU
HODINOVÝCH RUČIČEK (CW)
POHLED ZE STRANY POHONU

Dopředu prohnuté

UBD

TAU

THD

TAD

Dozadu skloněné

DBD

BHD

Dozadu zahnuté

BAU

Kolmo nahoru
CW 360

Shora šikmo nahoru
CW 45

Vodorovně shora
CW 90

Shora šikmo nahoru
CW 135

Kolmo dolů
CW 180

Vodorovně shora
CW 270

Zdola šikmo nahoru
CW 315

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 360o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 45o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 90o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 135o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 180o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 270o

Také známé jako
– po směru hodinových
ručiček o 315o
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OBOUSTRANNĚ SACÍ RADIÁLNÍ
VENTILÁTORY

OTÁČENÍ PROTI SMĚRU
HODINOVÝCH RUČIČEK
(CCW)

POHLED ZE STRANY POHONU

Dopředu prohnuté

UBD

TAU

THD

TAD

Dozadu skloněné

DBD

BHD

Dozadu zahnuté

BAU

Kolmo nahoru
CCW 360

Shora šikmo nahoru
CCW 45

Vodorovně shora
CCW 90

Shora šikmo dolů
CCW 135

Kolmo dolů
CCW 180

Vodorovně zdola
CCW 270

Zdola šikmo nahoru
CCW 315

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 360o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 45o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 90o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 135o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 80o

Také známé jako
– proti směru hodinových ručiček o 270o

Také známé jako
– proti směru hodinových
ručiček o 315o
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RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

Poznámka: některé polohy
výtlaku nemusí být dostupné
pro ARR. 1, 3 a 3F

W

Také známo
jako
„R“

Také známo
jako
„L“

X

Z

W

Z

Y
Uspořádání 1 a 3

*

Uspořádání 3F

R

L
Uspořádání 9

Standardní poloha motoru: CW (L) / CCW (R)

* Poloha motoru (L) je běžně objednávána
se svorkovnicí motoru F1.
V případě potíží s místem vyberte F2.

Standard

L

F1

R

Uspořádání 9F
Standardní poloha motoru: CW (L) / CCW (R)

Pro velikosti 122–365 je motor
namontován na otočné základně
ve spodní části stoličky

Pro velikosti 402+ je motor
namontován na posuvné
základně na boku stoličky

Uspořádání 10

F2

Svorkovnice motoru
Pohled ze strany hřídele motoru
(při pohledu na hřídel motoru)
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POLOHY MOTORU
U VENTILÁTORŮ POHÁNĚNÝCH HNACÍM ŘEMENEM
RADIÁLNÍ VÝKLOPNÉ VENTILÁTORY

R
L

Uspořádání 9SS (otvírání vpravo)

Pouze otáčení ve směru hodinových ručiček a poloha motoru (L)

Hnací řemen – výklopná konstrukce
Otočná základna na straně stoličky

Uspořádání 9ST (otvírání vpravo)
Standardní poloha motoru (R)

Hnací řemen – výklopná konstrukce
Posuvná základna na horní straně stoličky

L
R

*
Standard

F1

Uspořádání 9SS (otvírání vlevo)
Pouze otáčení proti směru hodinových ručiček a poloha motoru (R)

Hnací řemen – výklopná konstrukce
Otočná základna na straně stoličky

* U této orientace musí být použita elektroinstalační skříňka F2

F2

Uspořádání 9ST (otvírání vlevo)
Standardní poloha motoru: (L)

Hnací řemen – výklopná konstrukce
Posuvná základna na horní straně stoličky

Svorkovnice motoru
Pohled ze strany hřídele motoru
(při pohledu na hřídel motoru)
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Volitelné

KOMOROVÉ VENTILÁTORY

Standard

(S)

(TC) Uprostřed nahoře
*

(O)

TCF.COM

POLOHY MOTORU
U VENTILÁTORŮ POHÁNĚNÝCH HNACÍM ŘEMENEM

L
Uspořádání 3HS

Hnací řemen – Horizontální
Motor připevněný nahoře na posuvné základně

Uspořádání 3HA

Hnací řemen – Horizontální
Motor připevněný nahoře na otočné základně

R
Uspořádání 3SM

Hnací řemen – Horizontální
Motor připevněný na boku na posuvné základně
Standard: Poloha motoru (R)

* Poloha motoru (L) je běžně objednávána se svorkovnicí
F1. V případě potíží s místem vyberte F2.

(O) Volitelné
Standard

(TC)

Uprostřed
nahoře

Uspořádání 3VA

Hnací řemen – Vertikální
Motor připevněný na otočné základně uprostřed

(S) Standard
Uspořádání 3VS

Hnací řemen – Vertikální
Motor připevněný na posuvné základně mimo střed

F1

F2

Svorkovnice motoru
Pohled ze strany hřídele motoru
(při pohledu na hřídel motoru)
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1

LOPATKA

2

VRCHOL LOPATKY

3

3

NÁBOJ

4

PŘÍRUBA

1

1

4

Kolo s nastavitelnými lopatkami

ČEP LOPATKY

3

2

5

5

2

4

Kolo s pevnými lopatkami
(odlévané nebo obráběné)
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Postup při návrhu axiálního ventilátoru
Krok č. 1

Vyberte model/typ oběžného kola

Krok č. 2

Jaký směr proudění vzduchu chcete?

Krok č. 3

Jakým směrem se musí oběžné kolo
otáčet k dosažení požadovaného směru
proudění vzduchu?

vzduch prochází
oběžným kolem,
poté přes motor

(Proudění vzduchu = PM)
nebo
vzduch prochází přes
motor, poté
oběžným kolem

(Proudění vzduchu = MP)

Další informace o typech oběžných kol podle modelu, směru proudění vzduchu a rotace oběžného kola, viz následující stránky.
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OBĚŽNÁ KOLA S NASTAVITELNÝMI LOPATKAMI (PM)

PROUDĚNÍ VZDUCHU = PM (VZDUCH PROCHÁZÍ
NEJPRVE OBĚŽNÝM KOLEM, POTÉ PŘES MOTOR)

Směr rotace je určen z pohledu na
oběžné kolo ze vstupní strany ventilátoru.

Směr proudění vzduchu
Náběžná hrana lopatky

Strana sání

- Vzduch je nasáván oběžným kolem náběžnými hranami opatek.
- Konkávní strana lopatek stlačuje vzduch a vytlačuje ho od
oběžného kola

Směr proudění vzduchu
vzduch prochází
oběžným kolem,
poté přes motor
(Proudění vzduchu = PM)

k

Rotace LH

la
Vý t

í

Sán

POZNÁMKA 1: Směr proudění vzduchu a rotace musí být správně určen, aby ventilátor fungoval na
100 % výkonu.

Otáčení LH

POZNÁMKA 2: Při nesprávné rotaci se nezíská ve správném směru vůbec žádný proud vzduchu.
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OBĚŽNÁ KOLA S NASTAVITELNÝMI LOPATKAMI (MP)
Směr proudění vzduchu

PROUDĚNÍ VZDUCHU = MP

(VZDUCH PROCHÁZÍ PŘES MOTOR,
POTÉ OBĚŽNÝM KOLEM))

Směr rotace je určen z pohledu na
oběžné kolo z výstupní strany ventilátoru.

Náběžná hrana lopatky
- Vzduch je nasáván oběžným kolem náběžnými hranami lopatek
- Konkávní strana lopatek stlačuje vzduch a vytlačuje ho od
oběžného kola

Strana sání
Směr proudění vzduchu

vzduch prochází přes motor,
poté oběžným kolem
(Proudění vzduchu = MP)

Sání

Rotace LH

ak
Výtl
Otáčení LH

POZNÁMKA 1: Směr proudění vzduchu a rotace musí být v správně
určen, aby ventilátor fungoval na 100 % výkonu.
POZNÁMKA 2: Při nesprávné rotaci se nezíská ve správném směru
vůbec žádný proud vzduchu.
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OBĚŽNÁ KOLA S PEVNÝMI LOPATKAMI – odlévaná nebo
obráběná (PROUDĚNÍ VZDUCHU = PM)
Směr proudění vzduchu

PROUDĚNÍ VZDUCHU = PM (VZDUCH PROCHÁZÍ
NEJPRVE OBĚŽNÝM KOLEM, POTÉ PŘES MOTOR)

Směr rotace je určen z pohledu na
oběžné kolo z výstupní strany ventilátoru.

Náběžná hrana lopatky
Strana sání

- Vzduch je nasáván oběžným kolem náběžnými
hranami lopatek
- Konkávní strana lopatek stlačuje vzduch a vytlačuje
ho od oběžného kola

Směr proudění vzduchu
vzduch prochází oběžným
kolem, poté přes motor
(Proudění vzduchu = PM)

k

la
Výt

Rotace RH

í

Sán

POZNÁMKA 1: Směr proudění vzduchu a otáčení musí být v pořádku,
aby ventilátor fungoval na 100 % výkonu.

Otáčení RH

POZNÁMKA 2: Při nesprávné rotaci se nezíská ve správném směru
vůbec žádný proud vzduchu.
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OBĚŽNÁ KOLA S PEVNÝMI LOPATKAMI –
odlévaná nebo obráběná (PROUDĚNÍ VZDUCHU = MP)

PROUDĚNÍ VZDUCHU = MP (VZDUCH PROCHÁZÍ
PŘES MOTOR, POTÉ OBĚŽNÝM KOLEM)

SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
Směr rotace je určen z pohledu na
oběžné kolo z výstupní strany ventilátoru.

Směr proudění vzduchu
Náběžná hrana lopatky
- Vzduch je nasáván oběžným kolem náběžný hranami
lopatek.
- Konkávní strana lopatek stlačuje vzduch a vytlačuje
ho od oběžného kola

Strana sání
Směr proudění vzduchu
vzduch prochází přes
motor, poté
oběžným kolem
(Proudění vzduchu = MP)

Sání

Rotace RH

k

la
Výt

Otáčení RH

POZNÁMKA 1: Směr proudění vzduchu a rotace musí být správně
určen, aby ventilátor fungoval na 100 % výkonu.
POZNÁMKA 2: Při nesprávné rotaci se nezíská ve správném směru
vůbec žádný proud vzduchu
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TYPY ULOŽENÍ NÁBOJŮ
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Průřez

Náboj s válcovým otvorem,
s perem se zajištěním stavěcími šrouby

Průřez

Náboj s válcovým otvorem, s perem,
se zajišťovací podložkou a šroubem

Průřez

Průřez

Kuželový náboj, s perem, svěrným
pouzdrem (taper lock)
Pero

Zajišťovací podložka

Trantorque – kuželové pouzdro

zajištění

Kuželové pouzdro

Trantorque – pouzdro
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PEVNÉ
LOPATKY

NASTAVITELNÉ
LOPATKY

OBĚŽNÉ KOLO „řada C“

NASTAVITELNÉ
LOPATKY

OBĚŽNÉ KOLO „TCWP“

OBĚŽNÉ KOLO „řada B“
NASTAVITELNÉ LOPATKY

NASTAVITELNÉ
LOPATKY

NASTAVITELNÉ
LOPATKY

OBĚŽNÉ KOLO „řada E“

NASTAVITELNÉ
LOPATKY

NASTAVITELNÉ LOPATKY
„ZA CHODU“

NASTAVITELNÉ
LOPATKY

OBĚŽNÉ KOLO „řada TCVX“

OBĚŽNÉ KOLO „A“

PEVNÉ
LOPATKY

OBĚŽNÉ KOLO „AXICO“

PEVNÉ
LOPATKY

PEVNÉ
LOPATKY

OBĚŽNÉ KOLO „TCTS“

OBĚŽNÉ KOLO „TCTA“

OBĚŽNÉ KOLO „řada Z“
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PEVNÉ
LOPATKY

OBĚŽNÉ KOLO „řada L“

PEVNÉ
LOPATKY

OBĚŽNÉ KOLO „TCPE“

LAMINÁTOVÁ OBĚŽNÁ KOLA

PEVNÉ
LOPATKY

NASTAVITELNÉ
LOPATKY

PEVNÉ
LOPATKY
HLINÍKOVÝ
NÁBOJ

OBĚŽNÉ KOLO „TF“ – TCF

OBĚŽNÉ KOLO „FG7“ – TCF

LAMINÁTOVÝ
NÁBOJ

OBĚŽNÉ KOLO „F6“ (hliníkový náboj) a „FG6“ (laminátový náboj)
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PODLE MODELU
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TYPY OBĚŽNÝCH KOL PODLE MODELU
Model

ATAB, ATAD
LHB, LHBF, LHD, LHDF
LUB, LUBMO, LUBSH, LUD
FPDA, FPAC

Typ OK

A
C, B, E, L, Z
B, C, E, Z
Axico

PRVF

FG6, FG7

TAHF
TAMF
TB, TD, TBSH
TCBS
TCPE
TCPM, TCSM
TCTA
TCTS, TCTSSH

TF
FG6, FG7
B, C, E, Z
B
TCPE
DTC
TCTA
TCTS

TCVA

TCTA

TCVS, TCVSSH
TCVX

TCTS
TCVX

TCWP
TCWPF

Model

Typ OK
TCWP
FG7

THB, THD

B, C, E, Z

TUB, TUBSH

B, C, E, Z

TUD
VAHF
WPB, WPD

B, C, E, Z
TF7
B, C, E, L, Z
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OBĚŽNÁ KOLA řady „C“
Nastavitelné lopatky

ROTACE RH

POPIS OK
• Užší lopatky pro tichý provoz
NASTAVITELNÉ LOPATKY

• Náboje jsou označeny ryskami pro nastavení
lopatek od 10 do 50 stupňů v krocích po
2 stupních.
• 319 hliník (standard)
• Laminát (volitelně)
• Speciální nátěrové hmoty na vyžádání

OBĚŽNÁ KOLA S NASTAVITELNÝMI LOPATKAMI
VELIKOSTI 54“ – 144”
Rotace: RH A LH

SMĚR PROUDĚNÍ A RORTACE
• Nastavitelné, lze dodat s rotací LH a RH
s volitelným směrem proudění (dopředný i
zpětný.
• Další informace viz část Pevný a nastavitelný
typ – část rotace a proudění vzduchu

Další informace viz část Nastavitelné typy
oběžných kol – část rotace a směr prodění
U ROTACE RH I LH JE ZAOBLENÁ
HRANA LOPATKY HRANA
NÁBĚŽNÁ
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OBĚŽNÁ KOLA „TCWP“
ROTACE RH

OBĚŽNÁ KOLA S NASTAVITELNÝMI
LOPATKAMI
VELIKOSTI 54“ – 96”
Rotace: RH A LH
(Obvykle RH)

U ROTACE RH I LH JE ZAOBLENÁ
HRANA LOPATKY HRANA
NÁBĚŽNÁ

ROTACE RH

OBĚŽNÁ KOLA S PEVNÝMI LOPATKAMI
(ODLÉVANÉ)
VELIKOSTI 14“ – 72”
Otáčení: RH A LH
(Obvykle RH)

POPIS OK
• Širší provedení lopatek vrtule splňuje vysoký
objem a nízký hluk při snížené rychlosti
NASTAVITELNÉ LOPATKY
• K dispozici se 2, 4 a 6 lopatkami
• Náboje jsou označeny ryskami pro nastavení
lopatek od 10 do 50 stupňů v krocích po
2 stupních.
• 319 hliník (standardní materiál)
• Speciální nátěrové hmoty na vyžádání
PEVNÉ LOPATKY
• K dispozici se 2 a 4 lopatkami
• 319 hliník (standard)
• A240 hliník (volitelně)
> Vysoká teplota – až 315 oC
• Dura-Metal (hliníkový bronz)
> Pro korozivní prostředí
• Speciální nátěrové hmoty na vyžádání
SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU A ROTACE
• Nastavitelné i pevné lopatky lze dodat s rotací
LH a RH a mohou být s dopředným i zpětným
směrem proděním vzduchu.
• Další informace viz část Pevný a nastavitelný
typ – část rotace a proudění vzduchu

Další informace viz část Nastavitelné typy
oběžných kolí – část rotace a proudění vzduchu
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NASTAVITELNÝ TYP – ROTACE A PROUDĚNÍ VZDUCHU
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LEVOTOČIVÁ OK S NASTAVITELNÝMI LOPATKAMI

PRAVOTOČIVÁ OK S NASTAVITELNÝMI LOPATKAMI
STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

LEVÁ ROTACE (LH)
Proudění vzduchu MP

PRAVÁ ROTACE (RH)
Proudění vzduchu MP

LEVÁ ROTACE (LH)
Proudění vzduchu PM

Sání

Sání

k

la
Výt

k

la
Výt
k

la
Výt

PRAVÁ ROTACE (RH)
Proudění vzduchu PM

k

la
Výt

Sání

í

Sán

POZNÁMKA – směr rotace je určen z pohledu na OK z výstupní strany.
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PEVNÝ TYP – ROTACE A PROUDĚNÍ VZDUCHU

TCF.COM

PRAVOTOČIVÁ OK S PEVNÝMI LOPATKAMI
(ODLÉVANÉ)

LEVO TOČIVÁ OK S PEVNÝMI LOPATKAMI
(ODLÉVANÉ)
STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

LEVÁ ROTACE (LH)
Proudění vzduchu MP

LEVÁ ROTACE (LH)
Proudění vzduchu PM

PRAVÁ ROTACE (RH)
Proudění vzduchu MP

PRAVÁ ROTACE (RH)
Proudění vzduchu PM

Sání

Sání

k

la
Výt

lak
Výt
k

k

la
Výt

la
Výt

Sání

Sání

POZNÁMKA – směr rotace je určen z pohledu na OK z výstupní strany.
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OBĚŽNÁ KOLA
„řada B“

(skloněná dozadu)

OTÁČENÍ RH

POPIS OK
• K dispozici se 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 a 12 lopatkami
• Lopatky lze zkrátit, aby splňovaly jakýkoliv
průměr od 12" do 81"
• Používá upínací pouzdro
• 319 hliník (standardní materiál)
Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Lopatky lze otočit o 180 stupňů pro obrácené
proudění vzduchu

VRTULE SE STAVITELNÝMI LOPATKAMI
POZNÁMKA č. 1 – směr
rotace je určen z pohledu na
OK z výstupní strany.

VELIKOSTI 12“ – 81”
ROTACE: POUZE RH

Poznámka č. 2 – pro obrácení
proudění vzduchu jsou lopatky
OK otočeny o 180 stupňů
(kvůli správnému utažení
na hřídel je pouzdro vždy
přístupné)
STANDARDNÍ PROUDĚNÍ
VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

Sání

Standardní
konfigurace
Proud
vzduchu MP
k

la
Výt
k

la
Výt

Sání

Zpětná
konfigurace
Proud
vzduchu PM
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OBĚŽNÁ KOLA řada „E“
ROTACE RH

POPIS OK
• K dispozici se 4 a 8 lopatkami
• 380 odlévaný hliník (standardní materiál)
• Aerodynamický design lopatek
• Používá upínací pouzdro
Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Lopatky lze otočit o 180 stupňů pro obrácené
proudění vzduchu

OBĚŽNÁ KOLA S NASTAVITELNÝMI LOPATKAMI
VELIKOSTI 14” – 48”
POZNÁMKA č. 1 – směr rotace
je určen z pohledu na OK
z výstupní strany.

ROTACE: POUZE RH

Poznámka č. 2 – pro obrácení
proudění vzduchu jsou lopatky
OK otočeny o 180 stupňů (kvůli
správnému utažení na hřídel je
pouzdro vždy přístupné)

Sání

Standardní
konfigurace
Proud vzduchu
MP
k

la
Výt

STANDARDNÍ PROUDĚNÍ
VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

k

la
Výt

Sání

Zpětná
konfigurace
Proud vzduchu
PM
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OBĚŽNÁ KOLA „řada TCVX“
POPIS OK
• K dispozici se 7 a 9 lopatkami
• Nastavení úhlu lopatek od 30 do 50 stupňů
• Kryt náboje napomáhá usměrnit sání vzduchu
• Pouze pravá rotace
• Všechny velikosti používají kuželové pouzdro nebo
trantorové pouzdro
• STARÉ PROVEDENÍ: Lopatky a náboje: Tepelně ošetřený
hliník A356-T6 (standardní materiál)
• NOVÉ PROVEDENÍ: Lopatky 380 odlévaný hliník
(standardní materiál), náboj a upínací destička 319 hliník
(standardní materiál)

OBĚŽNÁ KOLA S NASTAVITELNÝMI
LOPATKAMI VELIKOSTI: 18” - 84” PALCŮ
Rotace: Pouze RH

Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Lopatky lze otočit o 180 stupňů, je-li vyžadováno obrácené
proudění vzduchu (vynechán kryt OK/náboje)
Sání

POZNÁMKA – směr rotace je
určen z pohledu na OK
z výstupní strany.
k

la
Výt

STANDARDNÍ PROUDĚNÍ
VZDUCHU
(PM)
vzduch prochází
oběžným kolem, poté
kolem motoru

Standardní
náboj
Proud
vzduchu PM

k

la
Výt

í

Sán

Opačný
náboj
Proud
vzduchu
MP
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OBĚŽNÁ KOLA „A“

ROZŠÍŘENÝ OKRAJ LOPATKY
TVOŘÍ NÁBĚŽNOU HRANU
OTÁČENÍ RH

POZNÁMKA č. 1 – směr
rotace je určen z pohledu
na OK z výstupní strany.

OBĚŽNÁ KOLA S NASTAVITELNÝMI
LOPATKAMI
VELIKOSTI: 14” (035) – 49” (125)

vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Lopatky jsou otočeny o 180 stupňů, když je
vyžadováno obrácené proudění vzduchu.

Rotace: POUZE RH

Poznámka č. 2 – pro
obrácení proudění
vzduchu jsou lopatky OK
otočeny o 180 stupňů
(kvůli správnému utažení
na hřídel je pouzdro vždy
přístupné)

STANDARDNÍ PROUDĚNÍ
VZDUCHU
(MP)

POPIS OK
• K dispozici se 3 (A3) a 6 (A6) lopatky
• 319 hliník (standardní materiál)
• Litinový náboj
• Lopatky jsou vkládány do dvou polovin ocelového
náboje
• Velikosti 035, 040 a 050 jsou s válcovým
• Velikosti 063 až 125 používají upínací pouzdro
• Velikosti jsou v metrických centimetrech (cm)

Sání

Standardní konfigurace
Proud vzduchu MP
k

la
Výt

k

la
Výt

Obrácená konfigurace
Proud vzduchu PM
í

Sán

48

ENCYKLOPEDIE VENTILÁTORŮ

OBĚŽNÁ KOLA

Vydal

Twin City Fan & Blower
©2017

PŘEHLED

TCF.COM

OK S NASTAVITELNÝMI LOPATKAMI

ROTACE LH

Oběžná kola „Axico“

ROTACE LH

NASTAVITELNÁ (ZA CHODU)

NASTAVITELNÁ ZA KLIDU

VELIKOSTI: 32” (080) – 79” (200)

VELIKOSTI: 32” (080) – 79” (200)

Rotace: POUZE LH

Rotace: POUZE LH

Sání

Nastavitelná „za chodu“
• Lopatky lze nastavovat „za chodu“ pomocí
tlaku vzduchu přiváděného mezi pneumatickou
membránu a polohovač, což umožňuje měnit sklon
lopatek, zatímco se OK otáčí při otáčkách motoru
Nastavitelná v klidové poloze
• Lopatky jsou nastavitelné, ale jsou považovány za
„pevné“, neboť mohou být znovu nastaveny pouze
tehdy, když je ventilátor zastaven
Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Pouze standardní konfigurace. Viz níže uvedené
příklady.

POUZE LH POZNÁMKA – směr
rotace je určen z pohledu na OK
z výstupní strany.

STANDARDNÍ PROUDĚNÍ
VZDUCHU
(MP)

POPIS OK
• K dispozici s 8 a 10 lopatkami (podle typu náboje)
• Náboj: tepelně ošetřený A356-T6 hliník
• Lopatky: tlakově odlévaný A380 hliník nebo
odlévaná slitina 713 Tenzaloy. Liší se podle typu
ventilátoru.
• Pouze levá rotace
• Všech velikostí využívají náboj s válcovým
• Velikosti jsou v metrických mírách (cm)

k

la
Výt

Standardní konfigurace
Proud vzduchu MP

vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem
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OBĚŽNÁ KOLA „TCTS“

OBĚŽNÁ KOLA S PEVNÝMI LOPATKAMI (ODLÉVANÉ)
VELIKOSTI 12” – 54”
Rotace: POUZE RH

POZNÁMKA – směr rotace
je určen z pohledu na OK
z výstupní strany.

POPIS OK
• K dispozici s 5 a 7 lopatkami
• OK se skládá z lisovaných ocelových lopatek
aerodynamického tvaru, přivařených ke
středovému náboji
• Nastavení lopatek od 30 do 50 stupňů
• Pouze pravá rotace
• Použito pouze v uspořádání 9
• Konstrukční ocel (standardní materiál)
• K dispozici i z 304SS nebo 316SS
• Speciální nátěrové hmoty na vyžádání
Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Pro opačný směr proudění vzduchu lze OK
obrátit.

Sání

k

la
Výt

STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ VZDUCHU
(PM)
vzduch prochází,
oběžným kolem,
poté kolem motor

Standardní
náboj
Proud
vzduchu PM

k

la
Výt

S

ání

Opačný náboj
Proud
vzduchu MP
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OBĚŽNÁ KOLA „TCTA“
Popis OK
• K dispozici pouze se 7 lopatkami
• Odlévaná
• Pouze pravotočivá konstrukce
• 319 hliník (standardní materiál)
• Variabilní poměr náboje umožňuje činnost
ventilátoru při vysoké účinnosti
• Speciální nátěrové hmoty na vyžádání
Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Pro opačný směr proudění vzduchu lze OK obrátit.

OK S PEVNÝMI LOPATKAMI (ODLÉVANÉ)
VELIKOSTI 12” – 60”
Otáčení: RH

Sání

POZNÁMKA – směr
rotace je určen z pohledu
na OK z výstupní strany.
k

la
Výt

k

la
Výt

STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ
VZDUCHU
(PM)
vzduch prochází,
oběžným kolem,
poté kolem
motor

í

Sán

Standardní
náboj
Proud
vzduchu PM

Opačný
náboj
Proud
vzduchu
MP
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OBĚŽNÁ KOLA řada „Z“
ROTACE RH

Popis OK
• K dispozici pouze s 5 lopatkami
• Lopatky jsou trvale přivařeny k odolnému
náboji, přičemž sklon lopatek je stanoven
výkonnostními parametry
• Pouze pravá rotace
• Ocelové OK je opatrřeno práškovým
• Speciální nátěrové hmoty na vyžádání

OBĚŽNÁ KOLA S PEVNÝMI LOPATKAMI (OBRÁBĚNÉ)
VELIKOSTI 24” – 60”

Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Pro opačný směr proudění vzduchu lze OK
obrátit.

Otáčení: POUZE RH

Sání

Standardní
náboj
Proud
vzduchu MP

POZNÁMKA – směr rotace
je určen z pohledu na OK
z výstupní strany.
STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

k

la
Výt

k

la
Výt

í

Sán

Opačný
náboj
Proud
vzduchu
PM
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OBĚŽNÁ KOLA řady „L“
Popis OK
• K dispozici pouze s 5 lopatkami
• K dispozici v 8 velikostech
• Pouze pravá rotace
• Vyrobena z pozinkované oceli
• OK L1 (standardní konstrukce)
• OK L2 (zesílená konstrukce))
• K dispozici pro nástěnné ventilátory
nízkého a středního výkonu
• Lze použít pro přívodní i výstupní
aplikace

ROTACE RH

OBĚŽNÁ KOLA S PEVNÝMI LOPATKAMI (OBRÁBĚNÉ)
VELIKOSTI 21” – 60”

Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Pro opačný směr proudění vzduchu lze
OK obrátit.

Rotace: POUZE RH

Sání

POZNÁMKA – směr rotace
je určen z pohledu na OK
z výstupní strany.
STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

k

la
Výt

Standardní
náboj
Proud vzduchu
MP

k

la
Výt

í

Sán

Opačný náboj
Proud vzduchu
PM
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OBĚŽNÁ KOLA „TCPE“
ROTACE RH

Popis OK
• K dispozici pouze se 4 lopatkami
• K dispozici v 8 velikostech
• Pouze pravá rotace
• Vyrobena z pozinkované oceli
• K dispozici pouze pro nástěnné panelové
ventilátory nízkého výkonu s přímým
pohonem
Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Pro opačný směr proudění vzduchu lze
OK obrátit.

OBĚŽNÁ KOLA S PEVNÝMI LOPATKAMI – OBRÁBĚNÁ
VELIKOSTI 8” – 24”
Rotace: POUZE RH

Sání

Standardní
náboj
Proud
vzduchu MP

POZNÁMKA – směr rotace
je určen z pohledu na OK
z výstupní strany.
k

STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

la
Výt

k

la
Výt

Opačný
náboj
Proud
vzduchu PM

í

Sán
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OBĚŽNÁ KOLA „F4/F6“
Hliníkový náboj

OBĚŽNÁ KOLA „FG4/FG6“

ROTACE RH

U ROTACE RH I LH JE
ZAOBLENÁ HRANA
LOPATKY HRANA
NÁBĚŽNÁ

Laminátový náboj

HLINÍKOVÝ
NÁBOJ

Popis OK
• K dispozici se 4 nebo 6 lopatkami
• K dispozici pouze ve velikosti 54”, 60”
a 72”
• K dispozici s hliníkovým nebo
celolaminátovým nábojem
• K dispozici pravá i levá rotace
• Kovové části z nerezavějící oceli

LAMINÁTOVÝ
NÁBOJ

LAMINÁTOVÁ OK S NASTAVITELNÝMI LOPATKAMI
VELIKOSTI 54” – 72”
Rotace: LH a RH
Sání

Sání

k

la
Výt

k

la
Výt

k

la
Výt

Směr proudění vzduchu a směr rotace
• Nastavitelná i pevná OK lze dodat s rotací
LH a RH a mohou být standardní nebo
opačné pro opačný směr proudění
vzduchu.

k

la
Výt

Levá rotace (LH)
Standardní náboj
Proud vzduchu MP

POZNÁMKA – směr rotace
je určen z pohledu na OK
z výstupní strany.

í

Sán

í

Sán

Levá rotace (LH)
Opačný náboj
Proud vzduchu PM

Pravá rotace (RH)
Standardní náboj
Proud vzduchu MP

Pravá rotace (RH)
Opačný náboj
Proud vzduchu PM

STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem
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OBĚŽNÁ KOLA „FG7“
Popis OK
• Jednolitá aerodynamická konstrukce se
7 lopatkami
• K dispozici ve velikostech od 12” do 48”
• OK FG7 jsou levotočivé
• OK mají válcový otv.v náboji (nelze použít
upínací pouzdro)
• Strana se špičkou je zadní hranou lopatky

ROTACE LH

U ROTACE RH I LH JE
ZAOBLENÁ HRANA
LOPATKY HRANA
NÁBĚŽNÁ

LAMINÁTOVÁ OBĚŽNÁ KOLA S PEVNÝMI LOPATKAMI

Směr proudění vzduchu a směr rotace
• OK lze otočit a nainstalovat obráceně
pro obrácené proudění vzduchu.

VELIKOSTI 12” – 48”
Rotace: POUZE LH

Sání

POZNÁMKA – směr rotace
je určen z pohledu na OK
z výstupní strany.

k

la
Výt

k

STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

la
Výt

í

Sán

Standardní
náboj
Proud vzduchu
MP

Opačný náboj
Proud vzduchu
PM
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OBĚŽNÁ KOLA „TF7“
Popis OK
• Jednolitá konstrukce se 7 lopatkami
• OK poskytuje vyšší výkon a nižší úroveň hluku
než FG7
• K dispozici ve velikostech od 12” do 60”
• OK TF7 jsou pouze levotočivé
• OK mají válcový otv.v náboji (nelze použít upínací
pouzdro)

ROTACE LH

LAMINÁTOVÁ OBĚŽNÁ KOLA S PEVNÝMI LOPATKAMI
VELIKOSTI 12” – 60”

Směr proudění vzduchu a směr rotace
• OK lze otočit a nainstalovat obráceně pro
obrácené proudění vzduchu.

Rotace: POUZE LH

Sání

POZNÁMKA – směr rotace
je určen z pohledu na OK
z výstupní strany.
STANDARDNÍ
PROUDĚNÍ VZDUCHU
(MP)
vzduch prochází přes
motor, poté oběžným
kolem

k

la
Výt

Standardní
náboj
Proud vzduchu
MP

k

la
Výt

í

Sán

Opačný náboj
Proud vzduchu
PM
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Horizontální konfigurace

RADIÁLNÍ | SMÍŠENÉ PROUDĚNÍ | AXIÁLNÍ

Polohy motoru (pouze uspořádání 9)
H
G

Výtlak (uspořádání 4 a 9)

A

A

H

B
C

Výtlak

G

C

Výtlak

F
Montáž k podlaze

B

E

D

(HOR)
Horizontální
Bez držáků

(HCH)
Horizontální
Zavěšení ke stropu

Montáž na potrubí nebo ke stropu

Standardní

F1

F2

Elektroinstalační skříně
Pohled ze strany hřídele motoru
(při pohledu na hřídel motoru)

(HBM)
Horizontální
Připevnění k základně
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Vertikální konfigurace

RADIÁLNÍ | SMÍŠENÉ PROUDĚNÍ | AXIÁLNÍ

Polohy motoru (pouze uspořádání 9)

Montáž na střechu

Montáž k podlaze

U této kon igurace není stanovena žádná poloha
motoru. Motor je vycentrován na plášti ventilátoru
podle obrázku.

Montáž ke stropu

Montáž na potrubí
(bez podpůrných držáků)

U této konfigurace není stanovena žádná poloha motoru.
Motor je vycentrován mezi držáky podle obrázku.

Standardní

F1

F2

Elektroinstalační skříně
Pohled ze strany hřídele motoru
(při pohledu na hřídel motoru)
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Vertikální konfigurace

RADIÁLNÍ | SMÍŠENÉ PROUDĚNÍ | AXIÁLNÍ

Výtlak (uspořádání 4 a 9)

PROUDĚNÍ
VZDUCHU

PROUDĚNÍ
VZDUCHU

PROUDĚNÍ
VZDUCHU

(VUN)
Verkální nahoru
Bez držáků

(VUI)
Verkální nahoru
Držáky pro montáž
k podlaze na vstupu

(VUO)
Verkální nahoru
Držáky pro zavěšení ke
stropu na výstupu

PROUDĚNÍ
VZDUCHU

PROUDĚNÍ
VZDUCHU

PROUDĚNÍ
VZDUCHU

(VDN)
Verkální dolů
Bez držáků

(VDI)
Verkální dolů
Držáky pro zavěšení ke
stropu na vstupu

(VDO)
Verkální dolů
Držáky pro montáž
k podlaze na výstupu

PROUDĚNÍ
VZDUCHU

(VRM)
Verkální montáž na střechu
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Posuvné základny

Profily UniStrut používané u některých
ventilátorů umožňují další seřízení
posuvné základny

Na základovém rámu

Na stoličce

Posuvná základna typu NEMA

Používá se u motorů s osovou výškou do 280 mm

Posuvné kolejnice

Typická montáž
- ARR. 1, 3 (na podlahu nebo na
základový rám)
- ARR. 9, 9F, 9H, 9ST
- Komorové ventilátory – ARR. 1, 3, 3HS,
3VS, 3SM
- Zásuvné vent látory – ARR. 1P, 9P
Zelená = napínák řemenů
Fialová = podpěra napínáků řemenů

Na základovém rámu

Na stoličce
(pouze ARR. 9H)

Robustní posuvné kolejnice (dvě kolejnice na motor)
- používají se motorů s osovou výškou od 315 mm
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Stavitelné základny
Typická montáž
- Axiální a potrubní radiální
ventilátory (ARR. 9)
- Komorové ventilátory
(ARR. 3HA, 3VA)
-Zásuvné ventilátory (ARR. 9)
Zelená = napínák řemenů
Fialová = podpěra napínáku

Umístění na ploše

Umístění na válci

Umístění na ploše

Umístění na válci

Otočný

Se závitovými tyčemi

- Používá se u motorů s osovou výškou 160 až 280 mm
- Montáž na plochu nebo na válec

- Používá se motorů do osové výšky 132 mm
- Montáž na plochu nebo na válec

Typická montáž
- Axiální ventilátory (ARR. 9)
Zelená = napínák řemenů
Fialová = podpěra napínáku

Přišroubovaný napínák

- Používá se u motorů s osovou výškou do 180 mm
- Montáž na válec
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NÁBOJ S VÁLCOVOU DÍROU
(SE ZAJIŠŤOVACÍMI ŠROUBY)

KONFIGURACE NÁBOJE
NÁBOJ S KUŽELOVOU DÍROU
(S UPÍNACÍM POUZDREM)
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Po svaření

Před svaření

Tažený vrchol kuželu
Tažené tělo kuželu

KUŽELOVÉ SACÍ ÚSTÍ JEDNODÍLNÉ
(TAŽENÝ SACÍ FUNNEL)

KUŽELOVÉ SACÍ ÚSTÍ VÍCEDÍLNÉ
(SVAŘOVANÝ TAŽENÝ SACÍ FUNNEL)
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Po svaření

Před svařením

Příruba

Tělo

Tažený vrchol

KUŽELOVÉ SACÍ ÚSTÍ VYRÁBĚNÉ

DÝZA

(VENTURIHO TRUBICE)
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ŽIVOTNOST LOŽISKA
V laboratorních podmínkách s řízeným zatížením a správným mazáním selžou ložiska v důsledku únavy. Životnost
ložiska je statistický výpočet, kdy u určitého procenta zkoušených ložisek dojde k selhání vlivem geometrie ložiska,
zatížení a zkušební rychlosti. Všechna ložiska mají omezenou životnost a nakonec selžou.
ŽIVOTNOST L-10
Statistický odhad počtu hodin, kdy 10 % zkoušených ložisek při daných otáčkách a zatížení selže.

LOŽISKOVÁ JEDNOTKA

ŽIVOTNOST L-50 NEBO PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST
- Občas je používán pojem „průměrná životnost“ nebo L-50. Statistický odhad počtu hodin, kdy 50 % zkoušených
ložisek při daných otáčkách a zatížení selže.
- Jedná se o pětinásobek hodnoty základní životnosti L-10. Například ložisko s životností L-10 40 000 hodin má
životnost L-50 200 000 hodin.

STANDARDY ŽIVOTNOSTI LOŽISEK TCF (Níže uvedené příklady popisují životnost v letech na základě těchto výpočtů)
- Většina modelů ventilátorů TCF nabízí životnost L10 ložisek 40 000 hodin.
- Některé modely jsou nabízeny s L10-20 000, L10–40 000, L10–60 000, L10–80 000 a L10–100 000 hodinami.
- Specifikace životnosti ložisek podle modelu najdete v katalozích produktů.
DĚLENÉ LOŽISKOVÉ TĚLESO

Příklad 1
L10
L50

40 000 hodin
200 000 hodin
Příklad 2

L10
L50

20 000 hodin
100 000 hodin

24 / den
7 dní / týden

24 hodin / den
5 dní / týden

16 hodin / den
5 dní / týden

8 hodin / den
5 dní / týden

2 hodin / den
5 dní / týden

4,6 let
22,8 let

6,4 let
32 let

9,6 let
48 let

19 let
96 let

77 let
385 let

24 / den
7 dní / týden

24 hodin / den
5 dní / týden

16 hodin / den
5 dní / týden

8 hodin / den
5 dní / týden

2 hodin / den
5 dní / týden

2,3 let
11,5 let

3,2 let
16 let

4,8 let
24 let

9,6 let
48 let

39 let
193 let

PŘÍRUBOVÉ LOŽISKO
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STOJATÁ LOŽISKA

LOŽISKOVÁ JEDNOTKA

LOŽISKOVÁ JEDNOTKA

DĚLENÉ LOŽISKOVÉ TĚLESO

VALIVÝ PRVEK: KULIČKA

VALIVÝ PRVEK: SOUDEČEK

VALIVÝ PRVEK: KULIČKA NEBO SOUDEČEK

JAK JSOU LOŽISKA PŘIPEVNĚNA K HŘÍDELI

ČELNÍ POHLED
MONTÁŽ POMOCÍ STAVĚCÍCH ŠROUBŮ
- vyžadovány 2 stavěcí šrouby
- rozteč se liší podle výrobce
Dodge – 65o
Linkbelt – 90o
Sealmaster/Linkbelt – 120o

ČELNÍ POHLED
D-LOK / SKEWZLOC

(SOUSTŘEDNÁ MONTÁŽ)

- Utahuje se k hřídeli pomocí částečně
segmentovaného vnitřního kroužku
- Dělená zajišťovací objímka se pojistí
pomocí šroubu

MONTÁŽ POMOCÍ POUZDRA
(SOUSTŘEDNÁ MONTÁŽ)

- Utahuje se k hřídeli pomocí částečně
segmentovaného vnitřního kroužku
- Zajišťovací matice se utahuje pomocí
hákového klíče. Používá se jak u ložiskových
jednotek tak i u dělených těles.
67

ENCYKLOPEDIE VENTILÁTORŮ

LOŽISKA

Vydal

Twin City Fan & Blower
©2017

JAK JSOU LOŽISKA
PŘIPEVNĚNA KE STOLIČCE

MONTÁŽ A ORIENTACE

TCF.COM

UMÍSTĚNÍ LOŽISEK (RADIÁLNÍ VENTILÁTORY SE STOLIČKOU)
POZNÁMKA: Ložisko na straně pohonu (DE) je 20 mm od čela stoličky
POZNÁMKA: Ložisko u kola (NDE) je také nazývána jako „vnitřní“ ložisko
Ucpávka
Ložisko
hřídele 		

Chladící
kotouč

Výztuha
(pro vysoké teploty)

UCHYCENÍ 2 ŠROUBY
Většina dělených těles, jednotky
do průměru hřídele 75mm

Stolička pro standardní teploty se
standardní ucpávkou hřídele

Stolička pro vysoké teploty se standardní
ucpávkou hřídele a chladícím kotoučem

UCHYCENÍ 4 ŠROUBY
Velká dělená tělesa, jednotky
s průměrem hřídele od 85 mm

Stolička pro vysoké teploty
Těsná nebo mechanická ucpávka hřídele
POZNÁMKA: Pro nízkoteplotní aplikace

Stolička pro vysoké teploty s chladícím
kotoučem Těsná nebo mechanická
ucpávka hřídele
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ORIENTACE ZAJIŠŤOVACÍCH KROUŽKŮ / UMÍSTĚNÍ NA STRANĚ POHONU
LOŽISKO NA STRANĚ POHON
(Vnější)

Zajišťovací kroužky na hřídeli mohou být v závislosti na aplikaci vyžadovány.
Zajišťovací kroužek

Ložisko

LOŽISKO NA STRANĚ KOLA
(Vnitřní)

LOŽISKA NA STRANĚ
POHONU

Jednostranně sací ventilátory
ARR. 1, 8, 9, 9F, 10

LOŽISKA NA STRANĚ
POHONU

Jednostranně sací ventilátory
ARR. 3*, 3SI, 7, 7SI

Oboustranně sací ventilátory
ARR. 3, 3DI, 7, 7DI

*U ARR. 3 může být DE ložisko (pohon) umístěn
i na straně sání ventilátoru
POZNÁMKA: Zahrnuje všechna uspořádání komorových ventilátorů
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POZNÁMKA: SPECIÁLNÍ LOŽISKA JSOU POUŽÍVÁNA JEN PRO ZVLÁŠTNÍ APLIKACE

SPOLEČNÉ LOŽISKOVÉ TĚLESO
Také známé jako: Monoblokové těleso
ZCELA ROZEBÍRATELNÉ VÁLEČKOVÉ LOŽISKO
- Všechny vnitřní díly ložiska se dělí na DVĚ POLOVINY
- Těleso ložiska je rozdělené
- Umožňuje demontáž vnitřních dílů ložiska, aniž by bylo
nutné kompletně demontovat hřídel

- Obě ložiska umístěná ve společném tělese
- Pro použití je vyžadována speciální hřídel
- Umožňuje přesné vyrovnání ložisek
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LOŽISKA MAZANÁ OLEJEM

POZNÁMKA: LOŽISKOVÉ SYSTÉMY MAZANÉ OLEJEM JSOU POUŽÍVÁNY JEN PRO ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ.

SYSTÉM MAZÁNÍ OLEJOVOU MLHOU
- Jedna jednotka čerpadla pro obě ložiska
- Vstupní olejové potrubí na horní části každého
ložiska dodává olejovou mlhu
- Výstupní olejové potrubí ve spodní části odvádí
tekutý olej zpět do jednotky čerpadla

SYSTÉM MAZÁNÍ OLEJOVOU LÁZNÍ SE
STÁLOU HLADINOU OLEJE
(ZÁSOBNÍK TRICO OILER)
- Samostatná mazací jednotka TRICO pro každé ložisko
- Vstupní olejové potrubí ve spodní části ložiskového
tělesa
- Vyžaduje buď odvzdušňovací potrubí vedoucí zpět
do zásobníku nebo odvzdušňovací ventil v horní části
ložiskového tělesa
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POUŽITÍ NA KLAPKÁCH

PŘÍRUBOVÉ JEDNOTKY
SE 2 OTVORY

RULONOVÁ POUZDRA, BRONZOVÁ
POUZDRA A JEHLOVÁ LOŽISKA
- Slouží k uložení listů vnořených nebo
vnějších regulačních ústrojí
- Materiály konstrukce
> Jehla: Nerezavějící ocel
> Rulon: Teflon
> Bronz: Bronzové slitiny

Použito pro následující:
- Klapky s ložiskovými můstky (viz výše)
- Klapky bez ložiskových můstků (přímá montáž na
plášť klapky)
- Uložení ovládací tyče regulačního ústrojí na sání

KLUZNÁ POUZDRA
- Typ s přírubou
      > Slouží k uložení listů výtlakových
klapek
      > Ovládací táhlo regulačních ústrojí
a dalších typů klapek

PŘÍRUBOVÉ LOŽISKOVÉ JEDNOTKY
POUŽITÍ NA HŘÍDELI VENTILÁTORU

PŘÍRUBOVÉ
JEDNOTKY SE 4 OTVORY

- Přírubové jednotky s kuličkovým nebo soudečkovým
ložiskem
(Definice typu valivých elementů viz část Stojatá ložiska této knihy)

- Používají se v některých axiálních ventilátorech a ve
ventilátorech pro zvláštní použití
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JEDNOSTRANNĚ SACÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY (HORIZONTÁLNÍ HŘÍDEL)

Uspořádání
ARR 1, 8, 9, 9F, 9ST, 9SS a 10

Uspořádání
ARR. 3 a 7

Uspořádání
ARR. 3SI* a 7SI*

OBOUSTRANNĚ SACÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTORY
(HORIZONTÁLNÍ HŘÍDEL)

Uspořádání
ARR. 3, 3F a 7

Uspořádání
ARR. 3DI* a 7DI*

PŘEHLED

Dvě ložiska podpírají hřídel a omezují její
axiální a radiální pohyb vůči tělesům, které
se nepohybují. Jedno z ložisek je axiálně
„pevné“ a druhé axiálně „volné“. Pevné
ložisko zamezuje axiálnímu pohybu hřídele.
Volné ložisko se může v tělese axiálně
pohybovat a tím kompenzuje tepelné
roztahování asmršťování hřídele.
Pokyny pro použití
Teplota vzdušiny do 150 oC
Kuličková ložiska – obě pevná
Soudečková ložiska – (1) pevné;
(1) volné
Rozdílná ložiska – (1) pevné; (1) volné
Teplota vzdušiny nad 150 oC
Všechny typy ložiskek – (1) pevné;
(1) volné

*V tomto uspořádaní
kuličkových ložisek může
být jedno pevné a jedno
volné ložisko vyžadováno
i při teplotách vzdušiny do
150 oC

PEVNÉ LOŽISKO

VOLNÉ LOŽISKO
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PŘEHLED

Dvě ložiska podpírají hřídel a omezují její
axiální a radiální pohyb vůči tělesům, které
se nepohybují. Jedno z ložisek je axiálně
„pevné“ a druhé axiálně „volné“. Pevné
ložisko zamezuje axiálnímu pohybu hřídele.
Volné ložisko se může v tělese axiálně
pohybovat a tím kompenzuje tepelné
roztahování a smršťování hřídele.

AXIÁLNÍ, DIAGONÁLNÍ A POTRUBNÍ
RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

Uspořádání ARR. 9

Axiální / diagonální ventilátory
(Vertikální montáž k podlaze)

Uspořádání ARR. 9

Axiální / diagonální ventilátory
(Vertikální montáž ke stropu)

Uspořádání ARR. 9

Axiální / diagonální ventilátory
(Horizontální montáž)

Pokyny pro použití
Teplota vzdušiny do 150 oC
Kuličková ložiska – obě pevná
Soudečková ložiska – (1) pevné;
(1) volné
Rozdílná ložiska – (1) pevné; (1) volné
Teplota vzdušiny nad 150 oC
Všechny typy ložiskek – (1) pevné;
(1) volné

ZÁSUVNÉ VENTILÁTORY

OPEVNÉ LOŽISKO

Uspořádání
ARR. 1P, 8, 8P, 9P
Zásuvný ventilátor
(Horizontální montáž)

(Horizontální montáž)

(Montáž svisle nahoru)

VOLNÉ LOŽISKO

(Montáž svisle dolů)

Uspořádání ARR. 9
Zásuvný ventilátor
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PŘEHLED

Dvě ložiska podpírají hřídel a omezují její
axiální a radiální pohyb vůči tělesům, které
se nepohybují. Jedno z ložisek je axiálně
„pevné“ a druhé axiálně „volné“. Pevné
ložisko zamezuje axiálnímu pohybu hřídele.
Volné ložisko se může v tělese axiálně
pohybovat a tím kompenzuje tepelné
roztahování a smršťování hřídele.

KOMOROVÉ VENTILÁTORY

Uspořádání ARR. 1
(Horizontální montáž)

Uspořádání ARR. 3
(Horizontální montáž)

Uspořádání ARR. 3HA / 3HS
(Horizontální montáž)

Pokyny pro použití
Teplota vzdušiny do 150 oC
Kuličková ložiska – obě pevná
Soudečková ložiska – (1) pevné;
(1) volné
Rozdílná ložiska – (1) pevné; (1) volné
Teplota vzdušiny nad 150 oC
Všechny typy ložiskek – (1) pevné;
(1) volné

(Montáž svisle nahoru)

Uspořádání ARR. 3SM
(Horizontální montáž)

(Montáž svisle dolů)

PEVNÉ LOŽISKO

VOLNÉ LOŽISKO

Uspořádání ARR. 3VA / 3VS
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Těsnící materiál

Hřídel

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Těsnění ložiska zabraňují vniknutí cizích částic do ložiska
- Provedení a materiál těsnění se liší podle výrobce ložiska
- Typ těsnění omezuje provozní otáčky (max. ot./min.)

OBVYKLÁ TĚSNĚNÍ LOŽISEK
- Labyrintové těsnění (také známo jako bezkontaktní
těsnění)
> Pro aplikace s vyššími otáčkami
> Použito u soudečkových ložisek (jednotky i dělená
tělesa)

Labyrintové těsnění

Břitové těsnění

Labyrintové těsnění

Těsnění Taconite

- Břitové těsnění (také známo jako kontaktní těsnění)
> Pro nízké až střední rychlosti povrchu hřídele
> Použito u kuličkových i soudečkových ložisek
- Těsnění Taconite
> Určeno pro znečištěné nebo abrazivní prostředí
> Používá se u kuličkových ložisek v děleném tělese
> Standardní typ těsnění Taconite: omezení otáček je
nižší než u standardních labyrintových těsnění
> Kanadský typ těsnění Taconite (bezkontaktní) je
k dispozici pro vyšší provozní otáčky
> Těsnění Taconite může zvýšit šířku ložiska
- Vyžaduje delší hřídel
- Může vyžadovat jiné umístění ložiska na
stoličce a/ nebo větší podpěru
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2 vodiče – termočlánek
3 vodiče – RTD

Standardní mazací hlavice

Mazací
hlavice

SNÍMAČ TEPLOTY
(ODPOROVÝ / TERMOČLÁNEK TYP K)
kombinovaná montáž do
stávajícího mazacího otvoru

SNÍMAČ TEPLOTY
(ODPOROVÝ / TERMOČLÁNEK TYP K)
montáž do nového závitového otvoru

OTVOR PRO SNÍMAČ VIBRACÍ
Standardně závit : M8
Volitelně: závit dle specifikace snímače

Před

Hlava šroubu s
vnitřním šestihranem
obrobena, aby pasovala
do drážky pro pero

Po

SNÍMAČ VIBRACÍ LOŽISKA
Standardní zakončení M8
(kabel je součástí snímače)

ÚPRAVA LOŽISKA PRO VELKOU
ROZTAŽNOST HŘÍDELE
(pouze pro Air Kits)
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POLOHOVACÍ ŠROUBY

ZARÁŽKY LOŽISEK
(OMEZUJÍ POHYB TĚLESA)

ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍKY
(OMEZUJÍ POHYB TĚLESA)
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RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

AMCA typ A
PŘEHLED

Typické neželezné materiály
-Hliník
-Hliník/nikl/bronz
-Monel
-Měď
-Mosaz
-Bronz

Typ A zajišťuje nejvyšší stupeň zabezpečení proti vzniku
jisker, přičemž vyžaduje, aby všechny součásti ventilátoru
ve styku se vzdušinou byly zhotoveny z neželezného
materiálu a byly sestaveny tak, aby se snížila možnost
kontaktu mezi jakoukoli pevnou a rotující částí.

NEŽELEZNÉ ČÁSTI VE STYKU SE VZDUŠINOU
- SPIRÁLNÍ SKŘÍŇ / RÁM
- OBĚŽNÉ KOLO (SVAŘOVANÝ NÁBOJ)
- SACÍ HRDLO
- HŘÍDELOVÁ VLOŽKA (PODLE OBRÁZKU)
- SPOJOVACÍ MATERIÁL UVNITŘ

(ZAJIŠŤOVACÍ ŠROUBY NÁBOJE MUSÍ BÝT Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI –
ZAROVNÁNY S TĚLEM NÁBOJE)

OCELOVÉ ČÁSTI
- STOLIČKA (ŠROUBOVANÁ)
- HŘÍDEL
- ZAJIŠŤOVACÍ KROUŽKY
Zajišťovací kolíky
(první volba)

ÚPRAVY VENTILÁTORU
- ZAJIŠTĚNÁ TĚLESA

(ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍKY NEBO ZARÁŽKY)

POZNÁMKA: LOŽISKA NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA
V PROUDU VZDUŠINY

Zarážky

Konstrukce se liší v závislosti na modelu.
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RADIÁLNÍ VENTILÁTORY
Typické neželezné materiály
-Hliník
-Hliník/nikl/bronz
-Monel
-Měď
-Mosaz
-Bronz

AMCA typ B
PŘEHLED

Typ B vyžaduje, aby bylo oběžné kolo vyrobeno
z neželezných materiálů a aby byly součásti ventilátoru ve
styku se vzdušinou sestaveny tak, aby se snížila možnost
kontaktu mezi jakoukoli pevnou a rotující částí. Obvykle
je to zajištěno použitím hliníkového oběžného kola a
hliníkové desky na stěně spirální skříně v místě průchodu
hřídele. Při mechanickém selhání ventilátoru, dojde ke
kontaktu hliníkového oběžného kola a ocelového sacího ústí.

2
11

NEŽELEZNÉ ČÁSTI
OBĚŽNÉ KOLO (SVAŘOVANÝ NÁBOJ)
2 DESKA LEMU SPIRÁLNÍ SKŘÍNĚ

*POZNÁMKA: POKUD NÁBOJ OBĚŽNÉHO KOLA PROCHÁZÍ
STĚNOU SPIRÁLNÍ SKŘÍNĚ, DESKA LEMU NENÍ NUTNÁ

OCELOVÉ ČÁSTI
- SPIRÁLNÍ SKŘÍŇ / RÁM
- SPOJOVACÍ MATERIÁL
- STOLIČKA
-SACÍ HRDLO
- HŘÍDEL
- ZAJIŠŤOVACÍ KROUŽKY HŘÍDELE
POZNÁMKA: LOŽISKA NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA
V PROUDU VZDUŠINY

Konstrukce se liší v závislosti na modelu.
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RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

AMCA typ C
Typ C nabízí minimální zabezpečení proti vzniku jisker a vyžaduje jen
snížení možného kontaktu mezi pevnými a rotujícími součástmi. Tato
konstrukce obvykle zahrnuje hliníkové sací ústí a hliníkový lem stěny
spirální skříně. Hliníkové sací ústí bude v případě mechanické závady
prvním místem kontaktu s oběžným kolem ventilátoru. Hliníkový lem
umístěný kolem otvoru ve stěně spirální skříně, kde prochází hřídel,
brání kontaktu ocelové hřídele ventilátoru se spirální skříní.

1

2

NEŽELEZNÉ ČÁSTI
- SACÍ ÚSTÍ (RŮZNÝ MATERIÁL)
1 DESKA LEMU
2 OPÁSÁNÍ (NÝTOVANÉ)
3- LEM

Typ C

2
1

3

Typ C

(s piezometrem)
Konstrukce se liší v závislosti na modelu.

OCELOVÉ ČÁSTI
- SPIRÁLNÍ SKŘÍŇ / RÁM
- SPOJOVACÍ MATERIÁL
- STOLIČKA
- OBĚŽNÉ KOLO
- HŘÍDEL
POZNÁMKA: LOŽISKA NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA
V PROUDU VZDUŠINY
Typické neželezné materiály
-Hliník
-Hliník/nikl/bronz
-Monel
-Měď
-Mosaz
-Bronz
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AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

1

AMCA typ A
NEŽELEZNÉ ČÁSTI
- SKŘÍNĚ (PLÁŠTĚ)
- OBĚŽNÉ KOLO
- SPOJOVACÍ MATERIÁL
- VLOŽKA

Typické neželezné materiály
-Hliník
-Hliník/nikl/bronz
-Monel
-Měď
-Mosaz
-Bronz

OSTATNÍ ČÁSTI
- HŘÍDEL Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI
- NÁPÍNÁK ŘEMENŮ Z KONSTRUKČNÍ
OCELI OCHRANNÉ KRYTY

Konstrukce se liší v závislosti na modelu.

Poznámka: Typ A používá zajištěná ložisková tělesa
(Pružné zajišťovací kolíky nebo zarážky)

POZNÁMKA: U VŠECH TYPŮ A, B, C NESMÍ
BÝT LOŽISKA UMÍSTĚNA V PROUDU
VZDUŠINY

2

AMCA typ B a C
NEŽELEZNÉ ČÁSTI
OBĚŽNÉ KOLO (TYP B)
2 - DESKA LEMU (TYP C)

1-

(U NEŽELEZNÝCH OBĚŽNÝCH KOL POUŽIJTE TYP B)

OCELOVÉ ČÁSTI
- SKŘÍNĚ (PLÁŠTĚ)
- SPOJOVACÍ MATERIÁL
- HŘÍDEL
Poznámka: Typ B používá zajištěná ložisková tělesa
(Pružné zajišťovací kolíky nebo zarážky)
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PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY S RADIÁLNÍMI LOPATKAMI

AMCA typ C
Typ C nabízí minimální úroveň odolnosti proti jiskrám a
vyžaduje jen snížení možného kontaktu mezi stacionárními
a rotujícími součástmi. Tato konstrukce obvykle zahrnuje
hliníkový vstupní kužel a hliníkový lem. Hliníkový vstupní
kužel bude v případě mechanické závady prvním bodem
kontaktu s oběžným kolem ventilátoru. Hliníkový lem
umístěný v otvoru krytu, kde prochází hřídel, brání kontaktu
ocelové hřídele ventilátoru a jeho ocelového krytu.

2
1

Typické neželezné materiály
-Hliník
-Hliník/nikl/bronz
-Monel
-Měď
-Mosaz
-Bronz

NEŽELEZNÉ ČÁSTI
1- VNITŘNÍ DESKA NA SÁNÍ
2- DESKA LEMU
3- VNITŘNÍ DESKA U POHONU
4- LEM

3

Konstrukce se liší v závislosti na modelu.

4

OCELOVÁ KONSTRUKCE
- SPIRÁLNÍ SKŘÍŇ / RÁM
- OBĚŽNÉ KOLO
- SPOJOVACÍ MATERIÁL
- STOLIČKA
- HŘÍDEL
POZNÁMKA #1: LOŽISKA NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA
V PROUDU VZDUŠINY
POZNÁMKA #2: POKUD MÁ VENTILÁTOR
STANDARDNĚ NEŽELEZNÉ OBĚŽNÉ KOLO,
POUŽIJTE TYP B
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VYSOKOTLAKÉ VENTILÁTORY

2

AMCA typ C

Typické neželezné materiály
- Hliník
- Hliník/nikl/bronz
- Monel
- Měď
- Mosaz
- Bronz

Typ C nabízí minimální zabezpečení proti vzniku jisker a
vyžaduje jen snížení možného kontaktu mezi pevnými a
rotujícími součástmi. Tato konstrukce obvykle zahrnuje
hliníkové sací ústí a hliníkový lem stěny spirální skříně.
Hliníkové sací ústí bude v případě mechanické závady prvním
místem kontaktu s oběžným kolem ventilátoru. Hliníkový lem
umístěný kolem otvoru ve stěně spirální skříně, kde prochází
hřídel, brání kontaktu ocelové hřídele ventilátoru se spirální
skříní.

NEŽELEZNÉ ČÁSTI
1 - LEM NA SÁNÍ
2- LEM (SEGMENTOVÝ)
3- LEM (PLNÝ)

3

1

OCELOVÉ ČÁSTI
- SPIRÁLNÍ SKŘÍŇ / RÁM
- OBĚŽNÉ KOLO
- SPOJOVACÍ MATERIÁL
- STOLIČKA
- HŘÍDEL
POZNÁMKA #1: LOŽISKA NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA
V PROUDU VZDUŠINY

Konstrukce se liší v závislosti na modelu.

POZNÁMKA #2: POKUD MÁ VENTILÁTOR
STANDARDNĚ NEŽELEZNÉ OBĚŽNÉ KOLO,
POUŽIJTE TYP B
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RADIÁLNÍ VENTILÁTORY (obecná konstrukce)
Uspořádání ARR. 1, 8, 9, 9F, 10

Ucpávka hřídele

Stolička pro vysoké teploty
se standardní ucpávkou
a chladícím kotoučem

Stolička pro vysoké teploty s
chladícím kotoučem a těsnou nebo
mechanickou ucpávkou hřídele

Chladicí kotouč

Kryt kotouče
Chladicí box
			

Trny pro izolaci
(Volitelné)

Vytažený revizní
otvor

(Volitelné)

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Průmyslové procesy často vyžadují ventilátory
pro vysokou teplotu, které snesou provozní
teploty vzdušiny od 100 oC do 500+ oC.
Ventilátory pro vysokou teplotu jsou běžně
používány pro:
• Recirkulaci vzduchu u zařízení pracujících
při vysokých teplotách, jako jsou kotle,
sušičky a průmyslové pece
• Odtah plynů a výparů z průmyslových
procesů
• Přívod vzduchu pro vytápěcí a sušicí
systémy
Řady TCF:
• 150 oC - 260 oC
• 260 oC - 320 oC
• 320 oC - 430 oC
• 430 oC - 540 oC
• 540 oC a více (vyžaduje technické
přezkoumání)
Materiály pro vysokou teplotu
• Konstrukční ocel a Corten
• Nerezavějící ocel
Požadavky na ložiska
• Použití maziv pro vysoké teploty
• Použití pevných a volných ložisek
> Viz část Základy ložisek

Stolička pro vysoké teploty
s chladicím boxem.
POZNÁMKA: Chladicí box zajišťuje
neizolovaný otevřený prostor okolo
chladícího kotouče pro rozptýlení tepla.
Standard u ventilátorů s tepelnou izolací.
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RADIÁLNÍ VENTILÁTORY (obecná konstrukce)

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Uspořádání ARR. 4

Ucpávka hřídele

Chladící kotouč

Kryt kotouče

Náboj

Průmyslové procesy často vyžadují ventilátory
pro vysokou teplotu, které snesou provozní
teploty vzdušiny od 80 oC do 500+ oC.
Ventilátory pro vysokou teplotu jsou běžně
používány pro:
• Recirkulace vzduchu u zařízení pracujících při
vysokých teplotách, jako jsou kotle, sušičky a
průmyslové pece
• Odtah plynů a výparů z průmyslových procesů
• Přívod vzduchu pro vytápěcí a sušicí systémy
Řady TCF:
• 80 oC - 260 oC
• 260 oC a více (vyžaduje technické
přezkoumání)

Pohled v řezu

Materiály pro vysokou teplotu
• Hliník (rotující části až 120 oC)
• Konstrukční ocel a Corten
• Nerezavějící ocel
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RADIÁLNÍ VENTILÁTORY (typy se stoličkou)
Tepelný štít motoru

Izolace

Trny pro izolaci

Oddělovací rám

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Průmyslové procesy často vyžadují
ventilátory pro vysokou teplotu, které snesou
provozní teploty vzdušiny od 100 oC do 500+ oC.
Ventilátory pro vysokou teplotu jsou běžně
používány pro:
• Recirkulaci vzduchu u zařízení pracujících
při vysokých teplotách, jako jsou kotle,
sušičky a průmyslové pece
• Odtah plynů a výparů z průmyslových
procesů
• Přívod vzduchu pro vytápěcí a sušicí
systémy

Stolička s tepelným štítem
motoru

Stolička izolovaným panelem
Uspořádání ARR. 10 (až 320 oC)

Uspořádání ARR. 10 (až 320 oC)

Stolička s tepelným štítem
motoru
Uspořádání ARR. 9* (až 320 oC)
*více variací ARR. 9

Řady TCF:
• 150 oC - 260 oC
• 260 oC - 320 oC
• 320 oC - 430 oC
• 430 oC - 540 oC
• 540 oC a více (vyžaduje technické
přezkoumání)
Materiály pro vysokou teplotu
• Konstrukční ocel a Corten
• Nerezavějící ocel
Požadavky na ložiska
• Použití maziv pro vysoké teploty
• Použití pevných a volných ložisek
> Viz část Základy ložisek

Stolička s izolací uvnitř

Uspořádání ARR. 1, 8, 9F (320 oC až 430 oC)

Provedení s oddělenou stoličkou
Uspořádání ARR. 1 a 8 (430 oC a výše)

POZNÁMKA: Poskytuje 75 mm mezeru mezi
spirální skříní a stoličkou
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VYSOKÁ TEPLOTA

TCF.COM

ZÁSUVNÉ VENTILÁTORY ARR. 9 (Radiální ventilátory)
Ucpávka
hřídele

Chladící
kotouč

Zapuštěný kužel

Izolace
(panel)

Kryt kotouče

Design #1 – S mezerou pro chladící kotouč

Izolovaný panel
- Volitelně až do 260 oC
- Vyžadováno pro teploty 260 oC a více

Design #2 – Se zapuštěným kuželem pro chladící kotouč

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Průmyslové procesy často vyžadují ventilátory
pro vysokou teplotu, které snesou provozní
vzdušiny od 100 oC do 500+ oC.
Recirkulaci pro vysokou teplotu jsou běžně
používány pro:
• Recirkulace vzduchu u zařízení pracujících
při vysokých teplotách, jako jsou kotle,
sušičky a průmyslové pece
• Odtah plynů a výparů z průmyslových
procesů
• Přívod vzduchu pro vytápěcí a sušicí systémy
Řady TCF:
• 150 oC - 260 oC
• 260 oC - 320 oC
• 320 oC - 430 oC
• 430 oC - 540 oC
• 540 oC a více (vyžaduje technické
přezkoumání)
Materiály pro vysokou teplotu
• Konstrukční ocel a Corten
• Nerezavějící ocel
Požadavky na ložiska
• Použití maziv pro vysoké teploty
• Použití pevných a volných ložisek
> Viz část Základy ložisek

Izolovaný panel
- Volitelně až do 260 oC
- Vyžadováno pro teploty 260 oC a více
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VYSOKÁ TEPLOTA

TCF.COM

ZÁSUVNÉ VENTILÁTORY ARR. 4 (Radiální ventilátory)
Ucpávka
hřídele

Chladící
kotouč

Zapuštěná
dutina

Izolace

Kryt kotouče
Náboj

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Průmyslové procesy často vyžadují ventilátory
pro vysokou teplotu, které snesou provozní
teploty vzdušiny od 80 oC do 500+ oC.
Ventilátory pro vysokou teplotu jsou běžně
používány pro:
• Recirkulaci vzduchu u zařízení pracujících při
vysokých teplotách, jako jsou kotle, sušičky a
průmyslové pece
• Odtah plynů a výparů z průmyslových procesů
• Přívod vzduchu pro vytápěcí a sušicí systémy
Řady TCF:
• 80 oC - 260 oC (vyberte modely)
• 260 oC a více (vyžaduje technické
přezkoumání)

Pohled v řezu

Materiály pro vysokou teplotu
• Hliník (rotující části až 120 oC)
• Konstrukční ocel a Corten
• Nerezavějící ocel
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VYSOKÁ TEPLOTA

TCF.COM

VĚTRACÍ JEDNOTKY (AIR KITS)

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Uspořádání ARR. 3

Ucpávka
hřídele

Chladící
kotouč

Zapuštěný kužel

Izolace

Kryt kotouče

Průmyslové procesy často vyžadují ventilátory
pro vysokou teplotu, které snesou provozní
teploty vzdušiny od 100 oC do 500+ oC.
Ventilátory pro vysokou teplotu jsou běžně
používány pro:
• Recirkulaci vzduchu u zařízení pracujících při
vysokých teplotách, jako jsou kotle, sušičky a
průmyslové pece
• Odtah plynů a výparů z průmyslových
procesů
• Přívod vzduchu pro vytápěcí a sušicí systémy
Řady TCF:
• 150 oC - 260 oC
• 260 oC - 320 oC
• 320 oC - 430 oC
• 430 oC - 540 oC
• 540 oC a více (vyžaduje technické
přezkoumání)
Materiály pro vysokou teplotu
• Hliník (nerotující části)
• Konstrukční ocel a Corten
• Nerezavějící ocel

Skříň a izolace se provádí v místě instalace jiným dodavatelem

Požadavky na ložiska
• Použití maziv pro vysoké teploty
• Použití pevných a volných ložisek
> Viz část Základy ložisek
• Ložiska s úpravou pro vysoké teploty
(volitelně)
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VYSOKÁ TEPLOTA

TCF.COM

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Průmyslové procesy často vyžadují ventilátory
určené pro provoz s horkou vzdušinou o
teplotě od 40 oC do 300 oC.

ARR. 4
Řady TCF:
• 40 oC až 65 oC
• 66 oC až 90 oC

Materiály pro vysokou teplotu
• Standardní hliník (kolo) – až 135 oC
• Hliníková slitina A240 – 136 oC až 300 oC
• Konstrukční ocel a nerezavějící ocel

• 91 oC až 115 oC

Požadavky na ložiska
• Použití maziv pro vysoké teploty
• Použití pevných a volných ložisek
> Viz část Základy ložiskového uložení
• Kovové potrubí pro domazávání

    (Vyžaduje technické
přezkoumání)
    (Vyžaduje technické
přezkoumání)

Další požadavky
• Oběžné kolo na výtlakové straně skříně
> Některé modely vyžadují část
s narovnávacími lopatkami

ARR. 9

Detail zajišťovací podložky

Část s narovnávacími
lopatkami

• Pevné oběžné kolo je vyžadováno při
teplotách nad 120 oC
POZNÁMKA: ARR. 9 – chladný vzduch je
vháněn do vnitřní skříně s ložisky skrz tunel
pro řemeny

Řady TCF:
• 95 oC až 120 oC
• 95 oC až 150 oC

(Vybrané modely ventilátorů)

Zajišťovací podložka

Lanko

Spojovací materiál

Chladící kotouč

Vybrané ventilátory ARR.9

Tepelný kryt
(pouze ARR. 9)

Tunel pro řemeny
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IZOLOVANÉ VENTILÁTORY

TCF.COM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

Konstrukce s izolací krytou pozinkovaným nebo hliníkovým plechem

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Účel: Snížit hladinu hluku nebo vysokou povrchovou
teplotu, omezit kondenzaci a přestup tepla.
Přehled
• Tloušťka izolace dle přání zákazníka a předpisů
TCF
• Materiál vnějšího pláště:
> hladký pozinkovaný plech min. tl. 0.8 mm
> embosovaný hliníkový plech min. tl. 1 mm
• Typ izolace (poskytovaný dodavatelem):
Sklolaminátová nebo minerální vlna o hustotě
80 kg/m3, pokud není uvedeno jinak
• Vyvýšený revizní otvor (obvykle 50 mm nad
izolací)
• Odvod kondenzátu – obvykle na sací straně
skříně (na obrázku pro názornost v dolní části
skříně)
• V případě potřeby, prodloužené sání a výtlak
ventilátoru
• V případě potřeby, vyšší osová výška ventilátoru
• Pro dělenou spirální skříň (je-li požadováno),
dělící roviny vytažené z izolace (obvykle 50 mm)
• Chladicí box pro použití při vysoké teplotě
vzdušiny

Ucpávka hřídele
Revizní otvor

Chladicí kotouč
Závěsná oka/Rozšířený rám

Chladicí box

Kryt kotouče

Odvod kondenzátu

Izolace

Izolační trny

Plášť izolace
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IZOLOVANÉ VENTILÁTORY

TCF.COM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ocelová/dvouplášťová konstrukce

Účel: Snížit hladinu hluku nebo vysokou povrchovou
teplotu, omezit kondenzaci a přestup tepla.
Přehled
• Tloušťka izolace dle přání zákazníka a předpisů
TCF
• TCF vyrobí druhý nosný vnější plášť (vnější
pouzdro) kolem spirální skříně
• Typ izolace: Sklolaminát nebo minerální vlna,
pokud není uvedeno jinak
• Výztuhy mezi vnitřním a vnějším pláštěm
pomáhají udržet izolaci na místě
• Vyvýšený revizní otvor (obvykle 50 mm nad
izolací)
• Odvod kondenzátu – obvykle na sací straně skříně
• V případě potřeby, prodloužené sání a výtlak
ventilátoru
• Chladicí kotouč umístěn v kapse mezi plášti
• Pro dělenou spirální skříň (je-li požadováno),
dělící roviny vytažené z izolace (obvykle 50 mm)
• Upravené sací hrdlo, aby přesahovalo skrz
izolaci

Zapuštěná dutina pro
chladič hřídele/těsnění hřídele

„Zelená“ část je přidána,
aby prodloužila sací hrdlo

Ucpávka hřídele
Revizní otvor

Chladící kotouč

Žebrovaná výztuha

Závěsná oka/Rozšířený rám

Kryt kotouče

Odvod kondenzátu

Izolace

Prodloužené sací hrdlo

Ocelový plášť (vnější pouzdro)
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IZOLOVANÉ VENTILÁTORY

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY
Izolační obaly (pláště)

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Účel: Snížit hladinu hluku nebo vysokou povrchovou
teplotu, omezit kondenzaci a přestup tepla. Může
také sloužit jako ochranné opatření k ochraně
obsluhy před zraněním.

Vysokoteplotní ventilátory
mají instalovaný chladicí box.
Izolační obal se ovine okolo
chladicího boxu.

konstrukce
• 50 mm tlustý obal okolo celé spirální skříně
ventilátoru včetně plochy skříně uvnitř stoličky
• Typ izolace: Skelné nebo minerální vlákno s nízkou
hustotou – samostatně nebo v kombinaci
• Jednotlivé části obalu jsou před odesláním řádně
označeny.
• Plášť umožňuje snadné otevření a demontáž kvůli
přístupu k různému příslušenství ventilátoru:
revizní otvor, odvod kondenzátu, dělící příruby
spirální skříně, závěsná oka, kryty hřídele a ložisek,
stolička, sací komora, nosné prvky rámu skříně a
ucpávka hřídele.
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TĚSNÉ VENTILÁTORY

TCF.COM

Průběžný svar

> Umístění svarů se liší podle modelu

Těsnění

> Je vyžadováno dvojité těsnění

Ucpávka hřídele
Odvod kondenzátu

> Potrubní spojka se zátkou

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ventilátor obvykle nelze vyrobit naprosto utěsněný. Proto je
používán pojem „smluvně utěsněný“. Tento typ konstrukce
se používá ke snížení úniku vzdušiny na přijatelnou úroveň
stanovenou zákazníkem. Ventilátory jsou ve výrobě testovány na
netěsnosti pomocí testu mýdlového roztoku.
Netěsnost ventilátoru představuje vzdušinu vnikající dovnitř
spirální skříně ventilátoru nebo naopak uniká ze spirální skříně
ven. Množství vzdušiny nasávané nebo vypouštěné skrz netěsnost
závisí na tlaku vzdušiny. Když se vzdušina smísí s nebezpečnými
příměsemi, může být nadměrná netěsnost nebezpečná.
Nadměrná netěsnost může vést k plýtvání energií, představovat
nebezpečí pro obsluhu nebo životní prostředí, může poškodit
ložiska ventilátoru nebo vytvářet nadměrný hluk.
- Konstrukce ventilátoru
> Pouze uspořádání ARR. 1, ARR. 8 a ARR. 9
> Pevná stěna spirání skříně na straně pohonu
> Nedoporučujeme pro použití pro teploty nad 300 oC
> Nedoporučujeme dělenou spirální skříň
> Zkrácené rozteče šroubových spojů (75 až 100 mm)
Včetně sací a výtlakové příruby, revizního otvoru, víka
spirální skříně, dělících přírub spirální skříně, atd.
- Těsnění
> Použijte na všech připojeních: sací/výtlaková příruba, sací
ústí, víko spirální skříně revizní otvor, dělící příruby spirální
skříně, atd.
> Dělená spirální skříň vyžaduje dodatečné utěsnění v
oblasti ucpávky hřídele, sacího ústí a víka spirální skříně
- Ucpávka hřídele (nepoužívat hřídelové pouzdro pod ucpávkou)
> Gufero
> Ucpávkový box (Graphoil)
> Ucpávka se dvěma uhlíkovými kroužky (TCF)
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SYSTÉMY TERMICKÉ OXIDACE S REGENERACÍ ODPADNÍHO TEPLA (RTO)

TCF.COM

Průběžný svar

> Umístění svarů se liší
> Viz technický standard E1-14

Těsnící svary

> Umístění svarů se liší
> Viz technický standard E1-14

Těsnění

> Je vyžadováno dvojité těsnění

Ucpávka hřídele
Výztuhy stoličky
Dodatečné utěsnění dělené
skříně

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Termická oxidace s regenerací odpadního tepla (RTO) je
průmyslový proces, který ničí splodiny výrobního procesu
znečišťující ovzduší. Tyto splodiny jsou obvykle pocházejí z
odvětrání průmyslových procesů, např. lakovacích kabin, tisku
a papíren. Ventilátory jsou ve výrobě testovány na netěsnosti
pomocí mýdlového roztoku.
- Konstrukce ventilátoru
> Pevná stěna spirání skříně na straně pohonu
> Zkrácené rozteče šroubových spojů (75 až 100 mm)
Včetně sací a výtlakové příruby, revizního otvoru, víka
spirální skříně, dělících přírub spirální skříně, atd.
> Nedoporučujeme pro použití pro teploty nad 300°C
> Klapky (jsou-li požadovány) musí mít ucpávky hřídelů listů
- Těsnění
> Použijte silikonov
> Použijte na všech připojeních: sací ústí, víko spirální
skříně é pěnové těsnění , revizní otvor sací/výt a
silikonový tmel laková , dělící příruby příruba, spirální
skříně, atd.
> V případě konstrukce s dělenou spirální skříní je
vyžadováno dodatečné těsnění v oblasti ucpávky hřídele,
sacího ústí nebo víka spirální skříně
- Ucpávka hřídele
> Třecí typ
> Ucpávka s jedním uhlíkovým kroužkem (TCF)
> Komerčně dostupná ucpávka s uhlíkovým kroužkem
nebo jiné těsnění
- Zvláštní požadavky (stanoví obchodní oddělení)
> Stolička – požadavek na výplň z betonu
> Rám ventilátoru – konstrukce v závislosti na způsobu
upevnění ventilátoru
> Provoz ventilátoru (FM, cyklický, odplyňovací proces)
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VYSOKÁ VLHKOST

TCF.COM

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Úpravy konstrukce pro vysokou vlhkost jsou používány tam, kde dochází k hromadění páry nebo kondenzace ve skříni ventilátoru.
Použito pouze u axiálních ventilátorů v uspořádání ARR. 9.

Na straně kola

Ucpávka hřídele / Těsnící materiál

Na straně pohonu

Krycí deska

Krycí desky ucpávky hřídele

Poznámka: Konstrukci pro vysokou vlhkost nelze použít v kombinaci s konstrukcí pro vysoké teploty.
97

ENCYKLOPEDIE VENTILÁTORŮ

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Vydal

Twin City Fan & Blower
©2017

VÝKLOPNÉ A LASTUROVÉ PROVEDENÍ

TCF.COM

VÝKLOPNÉ VENTILÁTORY

Výklopné ventilátory jsou navrženy pro časté čištění a poskytují plný přístup k oběžnému kolu a vnitřním částem ventilátoru. Celá sestava oběžného kola, hřídele a
ložisek je namontována na velkých výklopných dveřích. Výklopná konstrukce je k dispozici pro radiální, potrubní radiální a axiální ventilátory.

Radiální výklopné ventilátory
Uspořádání ARR. 4S, ARR. 9ST, ARR. 9SS

Axiální výklopné ventilátory
Uspořádání ARR. 4, ARR. 9

Potrubní radiální výklopné
ventilátory
Uspořádání ARR. 4, ARR. 9

LASTUROVÉ VENTILÁTORY

Lasturové ventilátory jsou navrženy tak, aby poskytovaly úplný přístup do vnitřní části ventilátoru kvůli údržbě nebo čištění bez demontáže navazujícího potrubí.
Lasturová konstrukce je k dispozici pro axiální a potrubní radiální ventilátory a obvykle se používá v situacích, kdy jsou ventilátory namontovány ve svislé poloze.
V případě provedení se dvěma dvířky jsou jedny nebo obě přístupová dvířka dostatečně široká pro demontáž oběžného kola.

Axiální a potrubní radiální
Lasturové ventilátory se dvěma dvířky
Uspořádání ARR. 4 a ARR. 9

Axiální a potrubní radiální
Lasturové ventilátory s jedněmi dvířky
Uspořádání ARR. 4 a ARR. 9
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ŠROUBOVANÝ
REVIZNÍ OTVOR

KRYT ŘEMENU

TCF.COM

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYVÝŠENÝ REVIZNÍ
OTVOR

REVIZNÍ OTVOR
S RYCHLÝM OTEVŘENÍM

ZAŘÍZENÍ PROTI OTÁČENÍ

KLAPKOVÝ VENTIL

PROTIPŘÍRUBY

LOPATKY NA ZADNÍ STRANĚ
OBĚŽNÉHO KOLA

PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ
Také známé jako:
- Křídlový klapkový ventil
- Křídlová klapka

(Kruhové a hranaté)

Také známé jako:
- Západka proti otáčení
- Zařízení proti zpětnému otáčení

Také známé jako:
- Vyrovnávací lopatky
- Rozháněcí lopatky
- Zadní lopatky
- Chladící lopatky
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2
1

KRYT MOTORU

SACÍ/VÝTLAKOVÁ
PRUŽNÁ VLOŽKA

1
2

CHLADÍCÍ KOTOUČ
KRYT KOTOUČE

Chladící kotouč je také znám jako:
- Tepelný výměník
- Chladič hřídele

(Kruhová a hranatá)
Také známé jako:
- Kompenzátory
- Dilatační vložky

2

1

TLUMIČ

(S podpěrou)

Jsou k dispozici tlumiče na sání
i výtlak ventilátoru

1

2

3

ŠOUPĚ

(Hliníkové vysokotlaké
ventilátory)

POTRUBNÍ ADAPTÉR
PRYŽOVÝ NÁVLEK 3 se SPONAMI
1

1

KRYT HŘÍDELE/LOŽISEK
2 KRYT SPOJKY

2

OCHRANNÝ KRYT

Příruba potrubí

Také známá jako:
- Pryžová pružná vložka
- Pryžová dilatační vložka
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ZÁKLADOVÝCH RÁMŮ
Radiální ventilátory

Pružinové
izolátory

SPOLEČNÝ RÁM
Také známé jako:
- Rám z U-profilů

Společné rámy jsou vyrobeny z válcovaných nebo ohýbaných
U-profilů, slouží jako nosná konstrukce sestavy ventilátoru a
jsou navrženy pro použití bez izolátorů chvění.

RÁM PRO PRUŽNÉ ULOŽENÍ
Pružinové izolátory nebo pryžové izolátory (silentbloky)

Rámy pro pružné uložení tvoří společnou základnu pro
ventilátor, motor a hnací mechanismus včetně ochranných krytů
a využívají tuhých konstrukčních profilů. Rám s namontovanými
pružinovými nebo pryžovými izolátory snižuje přenos silového
působení pracujícího ventilátoru do základu nebo nosné
konstrukce. Rovněž je nutné namontovat sací a výtlakovou
pružnou vložku.
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TYPY ZÁKLADNY
Odstředivé ventilátory

Vydal

Twin City Fan & Blower
©2017

TCF.COM

Plechové dno
(volitelné)

RÁM PRO PRUŽNÉ ULOŽENÍ S BETONEM
(Rám pro pružné uložení, který zákazník naplní betonem)

Tyto rámy tvoří společnou základnu pro ventilátor, motor a hnací
mechanismus včetně ochranných krytů a využívají tuhých konstrukčních
profilů s namontovanými pružinovými izolátory. Rámy jsou doplněny
ocelovými výztužemi a vyžadují, aby je zákazník doplnil betonem.
Jsou obvykle používány u delších ventilátorů s pohonem přes pružnou
spojku ke zmírnění výchylek soustavy a k zachování správného lícování
mezi motorem, spojkou, hřídelí a ložisky. Rovněž je nutné namontovat
sací a výtlakovou pružnou vložku. Na obrázku je zobrazeno volitelné
plechové dno pro snadnější naplnění betonem v místě provozu.
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Křídlová zpětná klapka

Gravitační klapka
(stropní typ)

Gravitační klapka
(Nástěnný typ)

Zpětná klapka s pohonem
Zpětná klapka s pohonem

(Pohon krajního listu)

(Pohon středového listu)
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KLAPKA NA
SACÍ KOMOŘE S
ROVNOBĚŽNÝMI LISTY
(Pouze typ 2)

VÝTLAKOVÁ KLAPKA
S ROVNOBĚŽNÝMI
LISTY

Typ 1
(Ploché listy)

Typ 2
(Profilové listy)

Typ 1
(Ploché listy)

Typ 2
(Profilové listy)

Také známé jako:
- Klapka na sací komoře s paralelními
listy usměrňujícími vzdušinu do směru
otáčení oběžného kola (Prespin)

(Typ 1 a Typ 2)

VÝTLAKOVÁ KLAPKA
S PROTILEHLÝMI
LISTY
(Typ 1 a Typ 2)

Výtlaková klapka
s ručním ovládáním

Výtlaková klapka
s pohonem
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VNĚJŠÍ REGULAČNÍ ÚSTROJÍ
Použití: Používá se pro zaprášenou vzdušinu, případně
pro čistou horkou vzdušinu o teplotě do 300 °C.
Radiálně umístěné lopatky regulačního ústrojí na sání
ventilátoru roztočí vzdušinu vstupující do ventilátoru a
tím regulují průtok ventilátorem. Vnější regulační ústrojí
je samostatné zařízení, které se montuje na sací přírubu
ventilátoru. Standardně se dodává s ručním ovládáním,
ale může být vybaveno pohonem.

VNOŘENÉ REGULAČNÍ ÚSTROJÍ
Použití: Používá pro čistou horkou vzdušinu o teplotě
do 300 °C.
Funkce je stejná jako u vnějšího regulačního ústrojí,
ale lopatky jsou vnořeny do sacího ústí. Při poruše
regulačního ústrojí je potřeba výměnit celou sestavu
sacího ústí. Vnořené regulační ústrojí se standardně
dodává s ručním ovládáním, ale může být vybaveno
pohonem.
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1

Uzavírací klapka

2

Obtoková klapka (bypass)

3

Pohon

2
1

1

2

3
3

Modely BCIFE, BAIFE

Modely TVIFE, QIFE, QFE, TFE
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Očko s jedním
otvorem
(Standard)

Očko se dvěma otvory
(Volitelné)

STANDARDNÍ ZEMNICÍ
SVORNÍK M10

(Přivařovací svorník z nerezavějící oceli)

STANDARDNÍ ZEMNICÍ SVORNÍK
S OČKEM

Svorník a matice z nerezavějící oceli (standard)
Hliníková očka (standard)

STANDARDNÍ ZEMNICÍ DESTIČKA
S OTVOREM

(STANDARD Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI)
Možnosti provedení zemnicí destičky
- Otvor se závitem - Se svorníkem
- Měď místo oceli - Dva otvory

Zemnicí kolík ventilátoru
Standardní umístění (strana pohonu)
Standardní umístění (na straně sání)
Volitelné umístění (na straně sání)
Zemnicí destička ventilátoru
Standardní umístění (strana pohonu)
Standardní umístění (na straně sání)

ARR. 8

ARR. 9
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INTEGROVANÁ SACÍ KOMORA
Také známé jako: Připojená sací komora

Sací komory se používají pokud nelze zavést
vstupní potrubí přímo do ventilátoru. Sací
komora je navržena tak, aby minimalizovala
nežádoucí vliv 90° ohybu potrubí před vstupem
do ventilátoru. Připojená sací komora je
nedílnou součástí spirální skříně ventilátoru a je
podepřena (nesena) ventilátorem.

SAMOSTATNÁ SACÍ KOMORA
(PŘIŠROUBOVANÁ)
Sací komory se používají pokud nelze zavést
vstupní potrubí přímo do ventilátoru. Sací
komora je navržena tak, aby minimalizovala
nežádoucí vliv 90° ohybu potrubí před vstupem
do ventilátoru. V tomto provedení je tvoří
sací komora samostatnou součást ventilátoru,
která je přišroubována přímo k sací přírubě
ventilátoru.

Poloha sací komory se určuje
ZE STRANY POHONU
360
315
360°
315°
270°

270

SAMOSTATNÁ SACÍ KOMORA
(VOLNĚ STOJÍCÍ)

Jedná se o podobný koncept jako v předchozím
případě, ale může být namontována zcela
odděleně od ventilátoru, přičemž stojí plně na
podlaze.

45

45°
90

90°

225°
180°
225

135°

135
180
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POLOHOVACÍ ŠROUBY (2 SMĚRY)

Také známé jako:
- Stavěcí šrouby motoru

POLOHOVACÍ ŠROUBY (3 SMĚRY)
(Patky motoru jsou od výrobce
opatřeny závitovými otvory)
Zdvihací šrouby (červené) jsou po
ustavení motoru demontovány

ZDVIHACÍ ŠROUBY

(Patky motoru jsou od výrobce opatřeny závitovými otvory)
Zdvihací šrouby (červené) jsou po ustavení motoru demontovány
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Montážní povrch
(obvykle spirální skříň ventilátoru)

Hřídel

HŘÍDELOVÉ UCPÁVKY
Třecí ucpávka
Také známé jako:
- Standardní ucpávka
Typické materiály těsnění
- Lisovaná vlákna (Tacky cloth)
- Teflon
- Viton
- Silikonová deska
- Keramická plsť
Montážní materiál
Přivařovací svorníky, svorky, matice

Krycí deska (obvykle hliník)
Těsnicí materiál - viz výše
Svorky
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HŘÍDELOVÉ UCPÁVKY

Ucpávka s V-kroužkem
Montážní povrch
(obvykle spirální skříň ventilátoru)

Hřídel

Také známý jako:
- Axiální ucpávka hřídele
- Teflonová ucpávka hřídele
Montážní materiál
Přivařovací svorníky nebo šrouby přivařené
dovnitř skříně, podložky a matice

Teflonová deska
V-kroužek nebo Chekseal™
Těsnění (Neopren, PTFE)
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Montážní povrch
(obvykle obvykle spirální skříň ventilátoru)

Hřídel

HŘÍDELOVÉ UCPÁVKY
Ucpávka s hřídelovými
kroužky
Také známé jako:
- Ucpávka plněná mazivem
- TUcpávka s těsněním s břitem (Gufero)
Montážní materiál
Přivařovací svorníky nebo šrouby
přivařené dovnitř skříně a matice

Tělo ucpávky
Maznice
Těsnění hřídele typu Gufero
Těsnění (Neopren, PTFE)
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HŘÍDELOVÉ UCPÁVKY
Mechanická ucpávka
s grafitovým kroužkem
(Nakupovaná)

Montážní povrch
(obvykle obvykle spirální skříň ventilátoru)

Hřídel

Také známé jako:
- Labyrintové těsnění hřídele
- John Crane
- Flow Serve
- Eagle Burgmann
Montážní materiál
Přivařovací svorníky nebo šrouby přivařené
dovnitř skříně a matice, šrouby do víčka

Tělo ucpávky
Dělený grafitový kroužek
Víčko
Těsnění (Neopren, PTFE)
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HŘÍDELOVÉ UCPÁVKY
Mechanická ucpávka se dvěma
grafitovými kroužky
(Nakupovaná)

Montážní povrch
(obvykle obvykle spirální skříň ventilátoru)

Hřídel

Také známé jako:
- Labyrintové těsnění hřídele
- John Crane
- Flow Serve
- Eagle Burgmann
Montážní materiál
Přivařovací svorníky nebo šrouby přivařené
dovnitř skříně a matice, šrouby do víčka

Tělo krytu
Přívod hradícího plynu
Dělené grafitové kroužky
Děrovaný kroužek
(nachází se pod přívodem plynu)
Víčko
Těsnění (Neopren, PTFE)
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HŘÍDELOVÉ UCPÁVKY

Ucpávka s grafitovou šňůrou
Také známé jako:
- Ucpávka s vyšší těsností
Montážní materiál
Závitová tyč s maticí přivařenou uvnitř skříně,
matice

Přítlačné víčko
Vnější těsnící kroužky
Vnitřní těsnící kroužky – dělené
Tělo ucpávky
Těsnění (Neopren, PTFE)
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Montážní povrch
(obvykle obvykle spirální skříň ventilátoru)

Hřídel

HŘÍDELOVÉ UCPÁVKY

Ucpávka s grafitovou šňůrou
proplachovaná plynem
Montážní materiál
Závitová tyč s maticí přivařenou uvnitř skříně,
matice

Přítlačné víčko
Vnější těsnící kroužky
Děrovaný kroužek
(nachází se pod přívodem plynu)
Vnitřní těsnící kroužek – dělenéý
Tělo ucpávky
Přívod hradícího plynu 1/8” NPT
Těsnicí prostředek PTFE
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ODDĚLITELNÁ VÝSEČ SPIRÁLNÍ SKŘÍNĚ
Pro snazší demontáž oběžného kola

Ze spirální skříně lze odmontovat výseč (obvykle 90°) pro usnadnění demontáže oběžného kola bez odpojení sacího a výtlakového potrubí.

„Mohawk“ (novější styl)
Mohawk (novější styl) – dělící příruby jsou na bočnici u pohonu
a na plášti spirální skříně. Bočnice na straně sání není dělená.
Nepoužívá se u oboustranných ventilátorů s integrovanými
sacími komorami

Standardní (starší styl)
Dělící příruby podél celé výseče, na sací stěně končí u sacího ústí nebo u víka sání.
Matice jsou přivařeny na vnitřní stranu oddělitelné výseče, šroubuje se z vnější
strany skříně.
Přivařovací svorníky jsou přivařeny na vnější straně pevné části skříně.
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DĚLENÉ SPIRÁLNÍ SKŘÍNĚ
Radiální ventilátory

3 DÍLNÁ ROZEBÍRA TELNÁ TELNÁ

VODOROVNĚ ROZEBÍRATELNÁ SKŘÍŇ

Spirální skříň je rozdělena do natří částí až do 180°. stupňů. Toto
rozdělení je obvykle vyžadováno pro přepravu nebo když je
potřeba, aby ventilátor prošel otvorem o určité velikosti.

Standardní dělení podél vodorovné osy. Ventilátory od velikosti
807 a vyšší mohou být takto rozloženy kvůli přepravě.
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STANDARD BEDNĚNÍ #1 (MONTÁŽ NA PROKLADY)
Dřevo je tepelně ošetřeno podle normy ISPM 15.
Není označeno, pokud to nežádá zákazník.

STANDARD BEDNĚNÍ #2 (MONTÁŽ NA PALETU)
Dřevo je tepelně ošetřeno podle normy ISPM 15.
Není označeno, pokud to nežádá zákazník.

Hranol
80 x 100 mm

Fošna
50 x 100 mm
50 x 150 mm

Maximum 900 mm

Hranol
80 x 100 mm

Poznámka:
1) Proklad by měl na každé straně ventilátoru přesahovat alespoň o 150 mm.
2) V případě ventilátorů ARR. 9 jsou hranoly montovány kolmo ke hřídeli.

Fošna 50 x 150 mm
Volitelný způsob pro smluvní přepravu
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STANDARD BEDNĚNÍ #3 (OCHRANNÉ BEDNĚNÍ)
Dřevo je tepelně ošetřeno podle normy ISPM 15.
Není označeno, pokud to nežádá zákazník.

STANDARDY BEDNĚNÍ
STANDARD BEDNĚNÍ #4 (MONTÁŽ NA PLNOU PALETU)
Dřevo je tepelně ošetřeno podle normy ISPM 15.
Není označeno, pokud to nežádá zákazník.

Středové svlaky jsou nezbytné pouze u délek přesahujících 1500 mm
ARR. 9

Fošna
50 x 150 mm

Hranol
80 x 100 mm

ZÁKLADNA 50 x 100 mm
Poznámka: Pro délky do
1200 mm použijte
25 x 100 mm

RÁM 25 x 100 mm
Poznámka: Pro délky nad
1500 mm použijte rohové
svlaky 50 x 100 mm

Maximální rozteč
80 mm mezi fošnami

Poznámka:
1) Proklad by měl na každé straně ventilátoru přesahovat alespoň
o 150 mm.
2) V případě ventilátorů ARR. 9 jsou hranoly montovány kolmo ke
hřídeli. Pro všechna ostatní uspořádání jsou hranoly rovnoběžně
s hřídelí.
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Zařízení proti zpětnému otáčení
Brání samovolnému zpětném otáčení rotoru, když není ventilátor v provozu. V případě letmo
uloženého oběžného se toto zařízení montuje mezi ložiska. Je-li oběžné kolo uloženo mezi ložisky,
montuje se blokace na prodlouženou hřídel u ložiska dále od pohonu.
Uspořádání ARR. 1 SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 1 je obvykle poháněno řemenem. Oběžné kolo je letmo uložené na konci hřídele.
Ložiska ventilátoru jsou upevněna na stoličce ventilátor vně spirální skříně, takže je toto uspořádání
ideální volbou pro vysokoteplotní ventilátory nebo pro ventilátory dopravující znečištěnou vzdušinu.
Provedení s řemenovým pohonem nabízí flexibilní výkon ventilátoru. Motor lze umísti do jedné ze
čtyř poloh podle standardu AMCA - W, X, Y, nebo Z.
Pro některé polohy spirální skříně nejsou dostupné všechny polohy motoru
Poloha BHD (CW 270, CCW 270) (motor zasahuje do prostoru výtlaku)
• Rotace CW: Poloha motoru „Z“ NENÍ POVOLENA
• Rotace CCW: Poloha motoru „W“ NENÍ POVOLENA
Výstup TAD (CW 135, CCW 135) (motor zasahuje do prostoru výtlaku)
• Rotace CW: Poloha motoru „W“ NENÍ POVOLENA
• Rotace CCW: Poloha motoru „Z“ NENÍ POVOLENA
Výstup THD (CW 90, CCW 90) (motor se nemusí vejít pod výtlak)
• Rotace CW: Poloha motoru „W“ - omezení výškou
• Rotace CCW: Poloha motoru „Z“ - omezení výškou
*Je-li motor příliš dlouhý, lze v případě uspořádání ARR. 1 stoličku ventilátoru prodloužit podle délky motoru.
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Uspořádání ARR. 3 SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Při uspořádání ARR. 3 je ventilátor obvykle poháněn řemenem a oběžné kolo je upevněno mezi
ložisky, což přispívá ke zvýšené tuhosti ventilátoru a zmenšení jeho zástavbových rozměrů. V tomto
uspořádání je jedno z ložisek umístěno v proudu vzdušiny. Motor lze umístit do jedné ze čtyř poloh
podle standardu AMCA - W, X, Y, nebo Z.
Pro některé polohy spirální skříně nejsou dostupné všechny polohy motoru
Poloha BHD (CW 270, CCW 270) (motor zasahuje do prostoru výtlaku)
• Rotace CW: Poloha motoru „Z“ NENÍ POVOLENA
• Rotace CCW: Poloha motoru „W“ NENÍ POVOLENA
Výstup TAD (CW 135, CCW 135) (motor zasahuje do prostoru výtlaku)
• Rotace CW: Poloha motoru „W“ NENÍ POVOLENA
• Rotace CCW: Poloha motoru „Z“ NENÍ POVOLENA
Výstup THD (CW 90, CCW 90) (motor se nemusí vejít pod výtlak)
• Rotace CW: Poloha motoru „W“ - omezení výškou
• Rotace CCW: Poloha motoru „Z“ - omezení výškou"

Uspořádání ARR. 3F SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Jedná se o uspořádání ARR. 3 s prodlouženým rámem spirální skříně, na který se montuje posuvná
základna s motoru. Uspořádání ARR. 3F je obvykle nevhodné pro montáž izolátorů chvění přímo pod
ventilátor.

Pro některé polohy spirální skříně nejsou dostupné všechny polohy motoru
Poloha BHD (CW 270, CCW 270) (motor zasahuje do prostoru výtlaku)
• Rotace CW: Poloha motoru „Z“ NENÍ POVOLENA
• Rotace CCW: Poloha motoru „W“ NENÍ POVOLENA
Výstup TAD (CW 135, CCW 135) (motor zasahuje do prostoru výtlaku)
• Rotace CW: Poloha motoru „W“ NENÍ POVOLENA
• Rotace CCW: Poloha motoru „Z“ NENÍ POVOLENA
Výstup THD (CW 90, CCW 90) (motor se nemusí vejít pod výtlak)
• Rotace CW: Poloha motoru „W“ - omezení výškou
• Rotace CCW: Poloha motoru „Z“ - omezení výškou"
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Uspořádání ARR. 3SI SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 3SI se obvykle užívá u ventilátorů s přímým pohonem. Podobně jako u uspořádání
ARR. 3 je kolo upevněno na hřídeli mezi ložisky. Integrovaná sací komora umožňuje upevnit obě
ložiska na samostatné stoličky mimo proud vzdušiny, což je vhodné pro zvýšené provozní teploty
relativně čistou vzdušinu. Pro snadnou demontáž kola je ve spirální skříni oddělitelná výseč. Motor
instaluje zákazník na samostatnou stoličku naproti sací komoře. S hřídelí ventilátoru je spojen
pružnou spojkou.
Uspořádání ARR. 4 SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 4 přestavuje ventilátor s přímým pohonem. Kolo je upevněno přímo na hřídeli
motoru a motor je upevněn na stoličce. Toto uspořádání umožňuje jednodušší údržbu, jelikož
neobsahuje ložiska, hřídel nebo další součásti pohonu ventilátoru, které by bylo třeba udržovat.
Ventilátory s uspořádání ARR. 4 jsou obvykle omezeny průměrem kola 1000 mm (velikost 365).
Uspořádání ARR. 4S (výklopná konstrukce) SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 4S představuje upravený ventilátor v provedení ARR. 4 určený pro snadný přístup
k oběžnému kolu a do vnitřního prostoru spirální skříně. Sestava motoru a kola je upevněna
k zesílenému rámu, který vyztužuje otevřenou spirální skříň.

Uspořádání ARR. 4VI (svislé) SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 4VI představuje upravené uspořádání ARR. 4, které je navrženo pro instalaci
ventilátoru přes sací přírubu. Uspořádání ARR. 4VI zahrnuje zesílené sací ústí a odnímatelnou stěnu
spirální skříně umožňující demontáž rotoru bez nutnosti odpojení ventilátoru od navazující
technologie. Motor ventilátoru v provedení ARR. 4VI je namontován ve svislé poloze.
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Uspořádání ARR. 4HI (vodorovné) SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 4HI představuje upravené uspořádání ARR. 4, které je navrženo pro instalaci
ventilátoru přes sací přírubu. Uspořádání ARR. 4HI zahrnuje zesílené sací ústí a odnímatelnou stěnu
spirální skříně umožňující demontáž rotoru bez nutnosti odpojení ventilátoru od navazující
technologie. Motor ventilátoru v provedení ARR. 4HI je namontován ve vodorovné poloze.
Uspořádání ARR. 7SI SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 7SI je určeno pro použití s přímým pohonem. Podobně jako u uspořádání ARR. 3SI je
kolo upevněno mezi ložisky a využívá integrovanou sací komoru k umístění obou ložisek mimo proud
vzdušiny. Stolička ventilátoru je navržena tak, aby na ní bylo možné upevnit motor, pružnou spojku a
jedno ložisko. Druhé ložisko je na samostatné stoličce. Sestava ventilátoru je následně standardně
upevněna ke společnému rámu nebo lze zvolit rám pro pružné uložení s betonovou výplní. Pro
snadnou demontáž kola je ve spirální skříni oddělitelná výseč.
Uspořádání ARR. 8 SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 8 přestavuje upravenou verzi uspořádání ARR. 1 s přímým pohonem. Stolička
ložiskového uložení je oproti uspořádání ARR. 1 prodloužena, aby bylo možno připevnit motor.
Hřídel ventilátoru je s motorem spojena pružnou spojkou.
Uspořádání ARR. 9 SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 9 je dostupné pouze s řemenový pohon. Posuvná základna motoru je upevněna na
boku stoličky ventilátoru. Toto uspořádání umožňuje přepravu ventilátoru s namontovaným motorem
a řemenovým pohonem. Pro ventilátory CW je motor obvykle upevněn na levé straně podstavce pro
ventilátory s otáčením po směru hodinových ručiček a na pravé straně stoličky. Pro ventilátory CCW je
pak motor na pravé straně.
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Uspořádání ARR. 9F SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 9F se používá v případě, kdy je vyžadováno uspořádání ARR. 9, ale motor je příliš
velký pro upevnění na stoličku ventilátoru. Motor je upevněn vodorovně k rozšířenému rámu
ventilátoru podobně jako u ventilátoru v uspořádání ARR. 1. Uspořádání ARR. 9F je nevhodné pro
montáž izolátorů chvění přímo pod ventilátor. Pokud jsou potřeba izolátory chvění, použijte ventilátor
v uspořádání ARR. 1 s rámem pro pružné uložení.
Uspořádání ARR. 9H SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 9H se používá pro montáž motoru na bok stoličky ventilátoru v případě, kdy je
upřednostňována vodorovná poloha motoru. Stolička je na jedné straně rozšířena tak, aby bylo
možno motor namontovat vodorovně. Pro ventilátory CW je motor obvykle upevněn na levé straně
stoličky. Pro ventilátory CCW je pak motor na pravé straně.
Uspořádání ARR. 9ST (vyklápěcí) SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 9ST představuje upravené uspořádání ARR. 9 určené pro snadný přístup k oběžnému
kolu a do vnitřního prostoru spirální skříně. Sestava motoru a kola je upevněna k zesílenému rámu,
který vyztužuje otevřenou spirální skříň. V uspořádání ARR. 9ST je motor upevněn pomocí posuvné
základny nad ložiska ventilátoru.
Uspořádání ARR. 9SS (vyklápěcí) SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 9SS představuje upravené uspořádání ARR. 9 určené pro snadný přístup k oběžnému
kolu a do vnitřního prostoru spirální skříně. Sestava motoru a kola je upevněna k zesílenému rámu,
který vyztužuje otevřenou spirální skříň. V uspořádání ARR. 9SS je motor upevněn vedle ložisek.
Umístění motoru je dáno točivostí ventilátoru. U ventilátorů CW je sklopná (otočná) základna motoru
vždy vlevo (L). U ventilátorů CCW je pak motor vždy na pravé straně (R).
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Uspořádání ARR. 10 SWSI — jednostranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 10 je dostupné pouze s řemenovým pohonem. Ventilátory velikosti 122 až 365, třídy
(class) I a II, se v uspořádání ARR. 10 běžně označují jako "Větrací sety". (Další podrobnosti naleznete v
katalogu 600.) Ventilátory v uspořádání ARR. 10 mají posuvnou základnu s motorem umístěný uvnitř
stoličky. Toto uspořádání nabízí kompaktnější konstrukci než uspořádání ARR. 9 a je vhodné pro
montáž na střechy nebo do venkovního prostředí v případě dodání volitelného ochranného krytu.
Uspořádání ARR. 3 DWDI — oboustranně sací radiální ventilátor
Oboustranně sací ventilátory se obecně dodávají v ARR. 3 s řemenovým pohonem. Oběžné kolo je
upevněno mezi ložisky umístěnými na rámu spirální skříně venilátoru. Protože se obě ložiska nachází
v proudu vzdušiny, mohou se oboustranně sací ventilátory v provedení ARR. 3 použít pro aplikace s
čistou vzdušinou o teplotě do 60 °C. Motor lze upevnit do čtyř poloh dle standardu AMCA - W, X, Y
nebo Z.
Uspořádání ARR. 3DI DWDI — oboustranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 3DI se používá pro ventilátory s přímým pohonem. Podobně jako u uspořádání ARR.
3 je kolo upevněno mezi ložisky. Díky integrovaným sacím komorám, jsou ložiska umístěna mimo
proud vzdušiny na samostatných stoličkách, což umožňuje používat tyto ventilátory s relativně čistou
vzdušinou o vyšší provozní teplotě. Pro snadnou demontáž oběžného kola je na spirální skříni
odnímatelná výseč. Motor je umístěn na samostatné stoličce a s ventilátorem je přímo spojen
pružnou spojkou.
Uspořádání ARR. 3F DWDI — oboustranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 3F nabízí prodloužený rám spirální skříně, na kterém je umístěn motor. Do rámu
mohou být přidány konzole pro umístění izolátorů chvění. Uspořádání ARR. 3F je standardně
dostupné pro ventilátory do velikosti 660 a pro pozice motoru W a Z. V případě umístění motoru
do pozic X a Y je nutné kontaktovat výrobce.
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Uspořádání ARR. 7 DWDI — oboustranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 7 je určeno pro ventilátory s přímým pohonem. Podobně jako u uspořádání ARR. 3
je kolo upevněno mezi ložisky, ale v uspořádání ARR. 7 je navíc stolička pro upevění motoru, pružné
spojky a jednoho ložiska. Na přání zákazníka lze toto uspořádání doplnit rámem pro pružné uložení
ventilátoru (bez i s betonovou výplní).
Uspořádání ARR. 7DI DWDI — oboustranně sací radiální ventilátor
Uspořádání ARR. 7DI je rovněž určeno pro ventilátory s přímým pohonem. Podobně jako u uspořádání
ARR. 3DI je kolo upevněno mezi ložisky, ale ARR. 7DI zahrnuje navíc stoličku pro upevnění motoru,
pružné spojky a jednoho ložiska. Díky integrovaným sacím komorám, jsou ložiska umístěna mimo
proud vzdušiny na samostatných stoličkách, což umožňuje používat tyto ventilátory s relativně čistou
vzdušinou o vyšší provozní teplotě. Pro snadnou demontáž oběžného kola je na spirální skříni
odnímatelná výseč. Sestava ventilátoru v uspořádání ARR. 7DI je standardně upevněna ke
společnému rámu. Na přání zákazníka lze společný rám nahradit rámem pro pružné uložení
ventilátoru (bez i s betonovou výplní).

Uspořádání ARR. 1 (komorové ventilátory)
Uspořádání ARR. 1 je vhodné pro ventilátory s řemenovým pohonem. Oběžné kolo je uloženo letmo
na hřídeli se dvěma ložisky. Motor je umístěn samostatně.

Uspořádání ARR. 3 — vodorovné (komorové motory)
Toto je nejběžnější uspořádání komorových ventilátorů, které je často využíváno ve ventilačních
jednotkách (OEM i "na míru"). Uspořádání ARR. 3 je určeno pro řemenový pohon. Motor je umístěn
samostatně.
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Uspořádání ARR. 3HS — vodorovné, motor nahoře na posuvné základně (komorové ventilátory)
Uspořádání ARR. 3HS poskytuje možnost umístit motor do horní části jednotky. Toto uspořádání je
často požadováno, pokud je omezená podlahová plocha. K upevnění motoru je použita posuvná
základna. Z důvodu příliš malé osové vzdálenosti řemenic je toto provedení dostupné pouze pro
velikost ventilátorů 182 a větších.

Uspořádání ARR. 3HA — vodorovné, motor nahoře na posuvné základně (komorové ventilátory)
Uspořádání ARR. 3HS poskytuje možnost umístit motor do horní části jednotky. Toto uspořádání je
často požadováno, pokud je omezená podlahová plocha. K upevnění motoru je použita otočná
základna.

Uspořádání ARR. 3SM — vodorovné, motor na boku na posuvné základně (komorové ventilátory)
Uspořádání ARR. 3SM je navrženo tak, aby poskytovalo ekonomické a prostorově úsporné řešení pro
komorové ventilátory s motorem upevněným na boku rámu ventilátoru. Posuvná základna motoru
umožňuje rychlé a snadné napnutí řemenu.
Uspořádání ARR. 3VA — svislé, motor na boku na otočné základně (komorové ventilátory)
Všechny velikosti komorový ventilátorů v uspořádání ARR. 3VA mají motor namontovaný na robustní
otočné základně, která umožňuje pohodlné napnutí řemenů.

Uspořádání ARR. 3VS — svislé, motor na boku na posuvné základně (komorové ventilátory)
Uspořádání ARR. 3VS poskytuje možnost upevnění motoru na posuvnou základnu. Z důvodu příliš
malé osové vzdálenosti řemenic je toto provedení dostupné pouze pro velikost ventilátorů 182 a
větších.
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Uspořádání ARR. 4 — vodorovné (komorové ventilátory)
U ventilátorů v uspořádání ARR. 4 je oběžné kolo upevněno přímo na hřídeli motoru. Toto uspořádání
umožňuje dodat kompaktní jednotku ventilátoru s motorem. Ventilátory v tomto provedení
neprodukují nečistoty vznikající z opotřebených řemenů a vyžadují snazší údržbu než ventilátory v
jiných provedeních. Z těchto důvodů se komorové ventilátory v uspořádání ARR. 4 často používají v
čistých provozech, farmaceutickém průmyslu a dalších na čistotu náročných aplikacích. Ventilátory lze
vybrat s různou šířkou oběžného kola, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu při nominálních
otáčkách motoru. Výkon ventilátoru se obvykle reguluje pomocí regulačního ústrojí na sání nebo FM.
Uspořádání ARR. 4V — svislé (komorové ventilátory)
Ventilátor v uspořádání ARR. 4V může být namontován tak, že vzdušina proudí zdola nahoru (sací ústí
pod motorem) nebo naopak shora dolů (sací ústí nad motorem).

Uspořádání ARR. 1P (zásuvné ventilátory)
V tomto uspořádání s řemenovým pohonem, je zásuvný ventilátor upevněn na podlaze a motor je
umístěn odděleně. Obvykle se používá u větších ventilátorů a/nebo motorů s větším výkonem, kde
samotná stěna technologie nemá dostatečnou nosnost. Upevnění k základům také umožňuje lepší
splnění požadavků na nízké vibrace. Montážní panel je volitelný.
Uspořádání ARR. 4 (zásuvné ventilátory)
Jedná se o uspořádání s přímým pohonem, kdy je kolo upevněno na hřídeli motoru. Jelikož ventilátor
neobsahuje ložiska, hřídel nebo další součásti pohonu ventilátoru, které by bylo třeba udržovat, je
jeho údržba jednodušší. Toto uspořádání nelze použít pro vysokoteplotní aplikace.
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Uspořádání ARR. 4P (zásuvné ventilátory)
Podobné jako uspořádání ARR. 4, ale celý ventilátor upevněn k podlaze. Obvykle se používá u větších
ventilátorů a/nebo motorů s větším výkonem, kde samotná stěna technologie nemá dostatečnou
nosnost. Upevnění k základům také umožňuje lepší splnění požadavků na nízké vibrace. Montážní
panel je volitelný.
Uspořádání ARR. 8 (zásuvné ventilátory)
ARR. 8 představuje uspořádání s hřídelí ventilátoru připojenou přímo k motoru přes pružnou spojku.
Celá sestava je upevněna ke stěně technologie. Jedná se o nejméně obvyklé uspořádání zásuvných
ventilátorů z důvodu délky uspořádání.
Uspořádání ARR. 8P (zásuvné ventilátory)
Podobné jako uspořádání ARR. 8, ale celý ventilátor je upevněn k podlaze. Obvykle se používá u
větších ventilátorů a/nebo motorů s větším výkonem, kde samotná stěna technologie nemá
dostatečnou nosnost. Upevnění k základům také umožňuje lepší splnění požadavků na nízké vibrace.
Montážní panel je volitelný.
Uspořádání ARR. 9 (zásuvné ventilátory)
Uspořádání ARR. 9 je nejběžnější provedení zásuvných ventilátorů. Zásuvný ventilátor je osazen do
komory technologie, která nahrazuje spirální skříň ventilátoru. Ventilátor je zcela nesen stěnou
komory. Na rozdíl od komorového ventilátoru se motor, hřídel a ložiska nachází mimo proudění
vzdušiny.
Uspořádání ARR. 9P (zásuvné ventilátory)
Podobné jako uspořádání ARR. 9, ale celý ventilátor upevněn k podlaze. Obvykle se používá u větších
ventilátorů a/nebo motorů s větším výkonem, kde samotná stěna technologie nemá dostatečnou
nosnost. Upevnění k základům také umožňuje lepší splnění požadavků na nízké vibrace. Montážní
panel je volitelný.
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Uspořádání ARR. 4 (axiální)
Uspořádání ARR. 4 s přímým pohonem je správnou volbou, pokud nemáte dostatek místa nebo je
potřeba jednoduchý, spolehlivý axiální ventilátor s minimální údržbou. Kolo ventilátoru je v tomto
uspořádání upevněno přímo na hřídeli motoru, což umožňuje zmenšit celkovou velikost ventilátoru.
Uživatel může nastavit úhel lopatek oběžného kola a získat tak požadovaný výkon ventilátoru.
Uspořádání ARR. 9 (axiální)
Řemenem poháněné ventilátory v uspořádání ARR. 9 jsou ideální volbou pokud musí být motor mimo
proudění vzdušiny. Použitím pevného řemenového převodu nebo převodu s proměnlivým poměrem,
lze snadno dosáhnout přesného provozního bodu. Případné změny požadovaného výkonu ventilátoru
lze dosáhnout snadnou výměnou řemenic nebo nastavením úhlu lopatek.

Uspořádání ARR. 1 — ventilátory pro laboratoře
Uspořádání ARR. 1 je poháněno řemenem. Oběžné kolo je letmo uložené na konci hřídele. Ložiska
ventilátoru jsou upevněna na stoličce ventilátor vně spirální skříně, takže je toto uspořádání ideální
volbou pro vysokoteplotní ventilátory nebo pro ventilátory dopravující znečištěnou vzdušinu.
Provedení s řemenovým pohonem nabízí flexibilní výkon ventilátoru. Motor lze umísti do jedné ze
čtyř poloh podle standardu AMCA - W, X, Y, nebo Z.
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Uspořádání ARR. 4 — ventilátory pro laboratoře
Uspořádání ARR. 4 přestavuje ventilátor s přímým pohonem. Kolo je upevněno přímo na hřídeli
motoru a motor je upevněn na stoličce (BAIFE a BCIFE) nebo desce pohonu (TVIFE). Toto uspořádání
umožňuje jednodušší údržbu, jelikož neobsahuje ložiska, hřídel nebo další součásti pohonu
ventilátoru, které by bylo třeba udržovat.

Uspořádání ARR. 8 — ventilátory pro laboratoře
Uspořádání ARR. 8 je upravenou verzí uspořádání ARR. 1 s přímým pohonem. Stolička ložiskového
uložení je oproti uspořádání ARR. 1 prodloužena, aby bylo možno připevnit motor. Hřídel ventilátoru
je s motorem spojena pružnou spojkou

Uspořádání ARR. 9 — ventilátory pro laboratoře
Uspořádání ARR. 9 je dostupné pouze pro ventilátory s řemenovým pohonem. Oběžné kolo je letmo
uložené na konci hřídele. U ventilátorů BAIFE a BCIFE je posuvná základna motoru upevněna na boku
stoličky ventilátoru. Axiální nebo potrubní radiální ventilátory pro laboratoře (s výjimkou TVIFE) mají
otočnou základnu motoru upevněnou na vnější straně skříně. Toto uspořádání umožňuje přepravu
ventilátoru s namontovaným motorem a řemenovým pohonem. Pro ventilátory CW je motor obvykle
upevněn na levé straně stoličky. Pro ventilátory CCW je pak motor na pravé straně.
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Uspořádání ARR. 10 — ventilátory pro laboratoře
Uspořádání ARR. 10 je dostupné pouze pro radiální ventilátory se spirální skříní a s řemenovým
pohonem. Oběžné kolo je letmo uložené na konci hřídele. Ventilátory do velikosti 365 mají uvnitř
stoličky otočnou (sklopnou) základnu motoru. Od velikosti 402 je ve stoličce namontována posuvná
základna. Toto uspořádání nabízí kompaktnější konstrukci než uspořádání ARR. 9 a je vhodné pro
montáž na střechy nebo ven v případě dodání volitelného ochranného krytu.

Základové rámy — rám pro pružné uložení s betonem
Tyto rámy tvoří společnou základnu pro ventilátor, motor a hnací mechanismus včetně ochranných
krytů a využívají tuhých konstrukčních profilů s namontovanými pružinovými izolátory. Rámy jsou
doplněny ocelovými výztužemi a vyžadují, aby je zákazník doplnil betonem. Jsou obvykle používány
u delších ventilátorů s pohonem přes pružnou spojku ke zmírnění výchylek soustavy a k zachování
správného lícování mezi motorem, spojkou, hřídelí a ložisky. Rovněž je nutné namontovat sací a
výtlakovou pružnou vložku. Na obrázku je zobrazeno volitelné plechové dno pro snadnější naplnění
betonem v místě provozu.
Základové rámy — rám pro pružné uložení
Rámy pro pružné uložení tvoří společnou základnu pro ventilátor, motor a hnací mechanismus včetně
ochranných krytů a využívají tuhých konstrukčních profilů. Rám s namontovanými pružinovými nebo
pryžovými izolátory snižuje přenos silového působení pracujícího ventilátoru do základu nebo nosné
konstrukce. Rovněž je nutné namontovat sací a výtlakovou pružnou vložku.
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Základové rámy — společný rám
Společné rámy jsou vyrobeny z válcovaných nebo ohýbaných U-profilů, slouží jako nosná konstrukce
sestavy ventilátoru a jsou navrženy pro použití bez izolátorů chvění.

Ložiska: Stojatá ložisková jednotka (s kuličkovým valivým ložiskem)
Stojaté ložiskové jednotky jsou navrženy uložení hřídele v případě, že je montážní povrch rovnoběžný
s osou hřídele. Drážky pro upevňovací šrouby usnadňují ustavení během montáže. V těchto stojatých
ložiskových jednotkách je použito kuličkové valivé ložisko. Používají se k zajištění plynulého rotačního
pohybu s nízkým třením.
Ložiska: Stojatá ložisková jednotka (se soudečkovým valivým ložiskem)
Stojaté ložiskové jednotky jsou navrženy uložení hřídele v případě, že je montážní povrch rovnoběžný
s osou hřídele. Drážky pro upevňovací šrouby usnadňují ustavení během montáže. Valivý prvek v
těchto jednotkách má soudečkový tvar. Stojaté jednotky se soudečkovým ložiskem jsou vhodnou
volbou při řešení aplikací s vysokým, případně rázovým zatížením. Mají však snížené maximální
provozní otáčky.

Ložiska: Dělené ložiskové těleso (s kuličkovým nebo soudečkovým valivým ložiskem)
Dělená ložisková tělesa lze rozmontovat a snad zkontrolovat jejich vnitřní prostor nebo vyměnit
jednotlivé vnitřní části, např. valivé ložisko, upevňovací pouzdro, těsnění, atd.
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Ložiska: Zcela rozebíratelné válečkové ložisko
Zcela rozebíratelná válečková ložiska jsou úplně rozdělena až ke hřídeli. Všechny vnitřní i vnější díly
těchto ložisek jsou rozděleny na DVĚ POLOVINY, což umožňuje snadnou demontáž vnitřních dílů
ložiska, aniž by bylo nutné kompletně demontovat hřídel.

Ložiska: Společné ložiskové těleso (také známé jako: Jednotné těleso se dvěma ložisky)
- Dvě stojatá tělesa spojená společnou skříní
- Pro použití je vyžadována speciální hřídel
- Umožňuje vzájemné přesné ustavení obou
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Ložiska: Systém mazání olejovou mlhou
U mazání olejovou mlhou je přesné množství oleje pomocí čerpadla nebo rozvaděče unášeno
proudem stlačeného vzduchu směrem k ložisku. Ve směšovacím ventilu je olej v impulzech vstřikován
do proudícího suchého vzduchu, čímž vzniká téměř souvislý tok oleje, který opouští výstupní trysku v
podobě jemných kapek a vstupuje do prostoru valivého ložiska. To znamená, že uvnitř ložiskového
tělesa je vytvářen mírný přetlak, který brání vstupu nečistot do ložisek. Nosný vzduch opouští prostor
ložiska téměř bez oleje.
- Jedna jednotka čerpadla pro obě ložiska
- Vstupní olejové potrubí na horní části každého tělesa dodává olejovou mlhu
- Výstupní olejové potrubí ve spodní části tělesa odvádí tekutý olej zpět do jednotky čerpadla
Ložiska: Systém mazání olejovou lázní se stálou hladinou oleje (zásobník TRICO Oiler)
Mazání olejovou lázní představuje nejjednodušší způsob mazání ložisek olejem. Mazací systémy jsou
navrženy, tak aby byla vždy zachována předepsaná hladina oleje v olejové vaně. Pokud hladina oleje
v lázni poklesne pod minimální úroveň, automaticky se doplní ze zásobníku TRICO Oiler. Udržování
správného množství maziva v ložiscích zvyšuje efektivitu zařízení.
- Samostatná mazací jednotka TRICO pro každé ložisko
- Vstupní olejové potrubí ve spodní části ložiskového tělesa
- Vyžaduje buď odvzdušňovací potrubí vedoucí zpět do zásobníku nebo odvzdušňovací ventil v horní
části ložiskového tělesa
Ložiska: Přírubové ložiskové jednotky (použité na klapkách)
Přírubové jednotky se používají, když je montážní povrch ložiska kolmý k ose hřídele a používají se pro
následující produkty TCF:
- Klapky s ložiskovými můstky (viz výše)
- Klapky bez ložiskových můstků (přímá montáž na plášť klapky)
- Uložení ovládací tyče sacího ústí
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Ložiska: Přírubové ložiskové jednotky (použité na hřídeli ventilátoru)
Přírubové jednotky se používají, když je montážní povrch ložiska kolmý k ose hřídele a používají se pro
následující produkty TCF:
- Přírubové jednostky jsou k dispozici s kuličkovými nebo soudečkovými valivými elementy
- Používají se některých typech axiálních ventilátorů a ve ventilátorech pro zvláštních použitích

Polohovací šroub
Polohovací šroub ložiska představuje šroub upevněný k držáku na stoličce ventilátoru z každé strany
ložiskového tělesa. Používá se pro jemné umístavení ložisek ventilátoru.

Zarážka ložisek
Čtyřhranná nebo plochá tyč přivařená ke stoličce ventilátoru z každé strany ložiskového tělesa.
Používá se k zajištění polohy ložiska.

Zajišťovací kolík ložiska
Válcový nebo kuželový kolík procházející patkou ložiskového tělesa do horní desky stoličky
ventilátoru. Zajišťují správnou polohu ložiska a přesné vyrovnání jednotlivých částí rotoru.
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Snímač vibrací ložiska
Snímače se používají ke sledování úrovní vibrací na ložiscích ventilátoru. Těleso ložiska je obvykle
vyvrtánoa opatřeno závitem. V případě, že nelze snímač umístit přímo na těleso ložiska, lze použít
držák upevněný pod šroub tělesa nebo přivařený ke stoličce. Případně lze snímače přilepit epoxidovou
pryskyřicí. Aby se předešlo poškození, dodávají se snímače obvykle volně a montují se až na místě
provozu.
Klapkový ventil
Křídlový klapkový ventil se montuje na výtlakovou přírubu vysokotlakých ventilátorů a umožňuje
řízení průtoku do úplného zastavení. Je dostupné i pro automatické ovládání. Maximální teplota
120°C.

Lasturové ventilátory — axiální ventilátory (s jedněmi a dvěma dvířky)
Lasturové ventilátory jsou navrženy tak, aby poskytovaly úplný přístup do vnitřní části ventilátoru
kvůli údržbě nebo čištění bez demontáže navazujícího potrubí. Lasturová konstrukce je k dispozici pro
axiální a potrubní radiální ventilátory a obvykle se používá v situacích, kdy jsou ventilátory
namontovány ve svislé poloze. V případě provedení se dvěma dvířky jsou jedny nebo obě přístupová
dvířka dostatečně široká pro demontáž oběžného kola.

Protipříruby (kulaté a hranaté)
Protipříruby se upevňují k navazujícím rozvodům v místě instalace a zajišťují odpovídající připojení
rozvodů k přírubám ventilátoru. Dodávají se volně a montují se v místě instalace.
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Klapky: Křídlová zpětná klapka
Zpětné klapky se běžně instalují do větracích systémů a zabraňují zpětnému nasávání venkovního
vzduchu v případě vypnutí ventilátoru. Klapku s vratnou pružinu lze namontovat vodorovně i svisle.
Gravitační klapku lze použít ve svislé poloze.

Klapky: Gravitační klapka (nástěnný typ)
Nástěnné gravitační klapky jsou navrženy tak, aby se automaticky otevíraly, když je ventilátor v
provozu a působením gravitace se zavíraly, když je ventilátor vypnutý. Tyto klapky s rovnoběžnými
listy brání zpětnému proudění vzduchu skrz systém a zároveň slouží k vyloučení vnějších vlivů, např.
deště a sněhu.

Klapky: Gravitační klapka (stropní typ)
Stropní gravitační klapky jsou navrženy tak, aby se automaticky otevíraly, když je ventilátor v provozu
a působením gravitace se zavíraly, když je ventilátor vypnutý. Tyto klapky s rovnoběžnými listy brání
zpětnému proudění skrz systém a zároveň slouží k vyloučení vnějších vlivů, např. deště a sněhu.
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Klapky: Ručně ovládané klapky
Regulační nebo uzavírací výtlakové klapky se vyrábí jak s „rovnoběžnými“, tak i s „protilehlými“ listy
a ovladají se ruční pákou. Ruční tlumiče se obvykle používají k vyvážení systému.

Klapky: Klapky s pohonem (motorizované)
Motorizované klapky se obvykle dodávají s pohonem, který ovládá polohu listů a nespoléhá se na
proudění vzdušiny. To je zvláště důležité při nedostatečném průtoku, kdy by mohlo dojít pouze k
částečnému otevření listů klapky a způsobit tak jejich rozkmitání a zvyšení hluku.

Klapky — výtlaková klapka s protilehlými listy
Výtlakové klapky zvyšují odpor systému působící proti ventilátoru a posouvají pracovní bod doleva od
návrhového bodu. Úspory výkonu závisí na vzájemné poloze nového a návrhového bodu na křivce
ventilátoru a obvykle jsou mnohem menší u jiných metod. Výtlakové klapky jsou obvykle nejméně
nákladným způsobem regulace výkonu. Jejich použití je potřeba zvažovat v případě občasného
provozu s nižším výkonem nebo v případě manipulace s horkou, vlhkou nebo silně znečistěnou
vzdušinou. Klapky s protilehlými listy stojí přibližně o 10 % více a jsou doporučeny pro systémy, kde
je průtok regulován v celém rozsahu. Regulace průtoku je u klapek s protilehlými listy úzce spjata
s polohou ovládací páky. Jsou konstrukčně dostupné do 400°C.
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Klapky — výtlaková klapka s rovnoběžnými listy
Výtlakové klapky zvyšují odpor systému působící proti ventilátoru a posouvají pracovní bod doleva od
návrhového bodu. Úspory výkonu závisí na vzájemné poloze nového a návrhového bodu na křivce
ventilátoru a obvykle jsou mnohem menší u jiných metod. Výtlakové klapky jsou obvykle nejméně
nákladným způsobem regulace výkonu. Jejich použití je potřeba zvažovat v případě občasného
provozu s nižším výkonem nebo v případě manipulace s horkou, vlhkou nebo silně znečistěnou
vzdušinou. Klapky s rovnoběžnými listy jsou doporučeny pro systémy, kde je průtok regulován v
rozmezí plně otevřeno do přibližně 75% otevřeno. Jsou konstrukčně dostupné do 400°C.

Klapky— klapky s rovnoběžnými listy na sací komoru
V případě částečného uzavření klapky na sací komoře dojde před vstupem vzdušiny do oběžného kola
k jejímu roztočení ve směru otáčení oběžného kola, což vede ke snížení příkonu.

Lopatky na zadní straně oběžného kola
Lopatky na zadní straně snižují axiální zatížení ložisek způsobené tahem vzdušiny. Lopatky mohou
rovněž vytvářet podtlak za kolem, čímž dochází k nasávání okolního vzduchu do ventilátoru skrz otvor
hřídele ve spirální skříni. To pomáhá snížit možnost úniku vzdušiny skrz netěsnosti do atmosféry.
Uzemnění — standardní zemnicí destička s otvorem (standard z nerezavějící oceli)
Používá se k elektrickému uzemnění ventilátoru. Zemnící kabel se destičce upevňuje pomocí šroubu
v závitovém otvoru.
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Uzemnění — zemnící svorník — M10 (přivařovací svorník z nerezavějící oceli)
Používá se k elektrickému uzemnění ventilátoru. Zemnící kabel se upevňuje ke svorníku přivařenému
k patce stoličky.

Uzemnění — zemnící svorník s očkem — M10, svorník a matice z nerezavějící oceli (standardní)
Hliníkové očko (standardní)

Náboje — náboj s válcovým otvorem
Vrtání náboje je válcové. Náboj se natahuje a upevňuje na hřídel s perem.

Náboje — kuželový pouzdro (Taper lock)
Vrtání náboje je kuželové, hřídel ventilátoru je válcová. Náboj je na hřídeli upevněn pomocí
kuželového pouzdra.

Sací komora — integrovaná (připojená) sací komora
Sací komory se používají pokud nelze zavést vstupní potrubí přímo do ventilátoru. Sací komora je
navržena tak, aby minimalizovala nežádoucí vliv 90° ohybu potrubí před vstupem do ventilátoru.
Připojená sací komora je nedílnou součástí spirální skříně ventilátoru a je podepřena (nesena)
ventilátorem.
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Sací komora — samostatná sací komora (přišroubovaná)
Sací komory se používají pokud nelze zavést vstupní potrubí přímo do ventilátoru. Sací komora je
navržena tak, aby minimalizovala nežádoucí vliv 90° ohybu potrubí před vstupem do ventilátoru. V
tomto provedení je tvoří sací komora samostatnou součást ventilátoru, která je přišroubována přímo
k sací přírubě ventilátoru.
Sací komora — samostatná sací komora (volně stojící)
Jedná se o podobný koncept jako v předchozím případě, ale může být namontována zcela odděleně
od ventilátoru, přičemž stojí plně na podlaze.

Sací/výtlaková pružná vložka (kruhová a hranatá)
Pružné vložky snižují přenos vibrací z/na připojené potrubí a umožňují kompenzovat nepřesnosti při
montáži. Pružné vložky jsou nezbytné pro všechny ventilátory s izolátory chvění a mohou být dodány
TCF nebo zákazníkem. Pružné vložky se dodávají volně a montují se v místě instalace.
Tlumič hluku na sání (s podpěrou)
Tlumič je tvořen svařovaným ocelovým pláštěm naplněným akusticky absorpčním materiálem. Jeho
účelem je snížit hluk vycházející ze sání ventilátoru. K montáži na sání ventilátoru se doporučuje využít
přírubu. Protější strana tlumiče může být vybavena rozšířeným sacím hrdlem, přírubou na potrubí
nebo rovným kusem potrubí bez příruby. Není-li uvedeno jinak, bude tlumič vybaven děrovanými
přírubami na obou koncích.
Regulační ústrojí — vnější regulační ústrojí
Radiálně umístěné lopatky regulačního ústrojí na sání ventilátoru roztočí vzdušinu vstupující do
ventilátoru a tím regulují průtok ventilátorem. Vnější regulační ústrojí je samostatné zařízení, které
se montuje na sací přírubu ventilátoru. Standardně se dodává s ručním ovládáním, ale může být
vybaveno pohonem.
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Regulační ústrojí — vnořené regulační ústrojí
Funkce je stejná jako u vnějšího regulačního ústrojí, ale lopatky jsou vnořeny do sacího ústí. Při poruše
regulačního ústrojí je potřeba výměnit celou sestavu sacího ústí. Vnořené regulační ústrojí se
standardně dodává s ručním ovládáním, ale může být vybaveno pohonem.

Polohovací šrouby motoru
Používají se pro vodorovné ustavení polohy motoru v jednom směru.

Polohovací šrouby motoru — dvousměrné
Používají se pro vodorovné ustavení polohy motoru v obou směrech vodorovné roviny.

Polohovací šrouby motoru — třísměrné
(Patky motoru jsou od výrobce opatřeny závitovými otvory)
Zdvihací šrouby (červené) jsou po ustavení motoru demontovány.

Polohovací šrouby motoru — zdvihací šrouby
(Patky motoru jsou od výrobce opatřeny závitovými otvory)
Zdvihací šrouby (červené) jsou po ustavení motoru demontovány.
Chladící kotouč
Chladící kotouč z litého hliníku rozptyluje teplo přenášené na hřídel z proudění vzdušiny a chrání tak
ložiska ventilátoru. Ventilátory dopravující vzdušinu o teplotě přesahující 100°C musí být vybaveny
chladícím kotoučem. V případě objednání samostatného dílu je potřeba definovat velikost vrtání.
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Šoupě (Hliníkové vysokotlaké ventilátory)
Šoupě se skládá z litého hliníkového rámu a z pozinkovaného ocelového plechu. Je k dispozici na
sání i výtlak. Šoupě slouží k ruční regulaci průtoku a mohou být použity v různých aplikacích.

Nejiskřivé provedení — typ B

Nejiskřivé provedení — typ C
Typ C nabízí minimální úroveň ochrany před vznikem jisker a vyžaduje jen omezení možného kontaktu
mezi stojícími a rotujícími součástmi. Tato konstrukce obvykle zahrnuje hliníkové sací ústí a hliníkovou
desku v oblasti průchodu hřídele spirální skříní. Hliníkové sací ústí bude v případě mechanické závady
prvním bodem kontaktu s oběžným kolem ventilátoru. Hliníková deska umístěná okolo otvoru spirální
skříně, kde prochází hřídel, brání kontaktu ocelové hřídele ventilátoru s ocelovou spirální skříní.

Dělené spirální skříně — vodorovně rozebíratelná skříň
Standardní dělení podél vodorovné osy. Ventilátory od velikosti 807 a vyšší mohou být takto
rozloženy kvůli přepravě.
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Dělené spirální skříně — oddělitelná výseč
Ze spirální skříně lze odmontovat výseč (obvykle 90°) pro usnadnění demontáže oběžného kola bez
odpojení sacího a výtlakového potrubí
• Mohawk (novější styl) – dělící příruby jsou na bočnici u pohonu a na plášti spirální skříně.
Bočnice na straně sání není dělená.
Nepoužívá se u oboustranných ventilátorů s integrovanými
• Standardní (starší styl) — rozdělí se až ke zúžení nebo vstupní desce.

Dělené spirální skříně — 3dílná rozebíratelná skříň
Spirální skříň je rozdělena na tři části až do 180 stupňů. Toto rozdělení je obvykle vyžadováno pro
přepravu nebo když je potřeba, aby ventilátor prošel otvorem o určité velikosti.
• U trojitých dělení je třeba potřeba dodatečný čas na vytvoření konceptu a návrh.
Výklopné ventilátory — radiální a axiální ventilátory
Výklopné ventilátory jsou navrženy pro časté čištění a poskytují plný přístup k oběžnému kolu
a vnitřním částem ventilátoru. Celá sestava oběžného kola, hřídele a ložisek je namontována na
velkých výklopných dveřích. Výklopná konstrukce je k dispozici pro radiální, potrubní radiální
a axiální ventilátory.
Potrubní adaptér a pryžový návlek se sponami
Skládá se z příruby a přivařeného 100mm dlouhého rovného kusu potrubí, které se přišroubují k
výtlakové přírubě ventilátoru. Dvouvrstvý 150mm dlouhý pryžový návlek se dvěma hadicovými
sponami spojuje potrubní adaptér s navazujícím potrubím a pomáhá izolovat přenos vibrací a hluku
do zbylé části systému. Adaptér je určen pro vysoké tlaky vzdušiny až 50kPa a teplotu 80°C.
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