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OPIS

MATERIA£Y
Typ D obejmuje zakres œrednic od 400 [mm], a¿ do 660 [mm].
Jak wszystkie wirniki Multi-Wing, typoszereg D zosta³ zaprojektowany w celu uzyskania wysokiej sprawnoœci, niskiego poziomu
ha³asu oraz wysokiej odpornoœci na korozjê. Solidne, o lekkiej
konstrukcji, rezultatem czego s¹ mniejsze naprê¿enia na elementach noœnych oraz mniejsze zu¿ycie silnika.
Dodatkowo, poniewa¿ system Multi-Wing opiera siê na modularnych, zamiennych, znormalizowanych komponentach, typoszereg jest bardzo elastyczny i pozwala na zachowanie cen seryjnej
produkcji.

CECHY KONSTRUKCYJNE
Wykonany form¹ wtryskow¹ wirnik z termoplastycznego
materia³u. £opatki s¹ montowane parami
Wirnik posiada 2 lub 4 ³opatki o sta³ym k¹cie nachylenia.
£opatki posiadaj¹ specjalny szeroki profil w kszta³cie „wios³a”
i s¹ dostêpne dla 4 standardowych k¹tów nachylenia:
25o, 30o, 35o, 40o.
Wirniki dostêpne tylko w konfiguracji, dla której kierunek
obrotów jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrz¹c po
stronie przeciwleg³ej do wlotu
Piasty dostêpne dla danej konfiguracji zakresu œrednic
otworów/elementów z³¹cznych
Dwa rodzaje materia³ów do wykorzystania w procesach
wymagaj¹cych ró¿nej prêdkoœci obrotowej

ZASTOSOWANIE
Typ D jest bardzo specyficznym typoszeregiem wirników
Multi-Wing.
Z zakresem œrednic 400 [mm] - 660 [mm] oraz szerokim
kszta³tem profilu ³opatek, wirnik tego typu jest idealnym
rozwi¹zaniem do zastosowañ w mniejszych wymiennikach
ciep³a takich jak ch³odnice olejowe, skraplacze ch³odzone
powietrzem, dry-cooler’y.
Typoszereg wirników D jest udanym powi¹zaniem parametrów wysokiej wartoœci strumienia objêtoœciowego i wysokiego przyrostu ciœnienia ca³kowitego uzyskanych przy
niskiej prêdkoœci obrotowej, rezultatem czego jest równie¿
ni¿szy poziom emitowanego ha³asu.

Typ 8D/PPG Skraplacz ch³odzony powietrzem

Piasty s¹ wytwarzane standardowo poprzez odlewanie pod ciœnieniem stopu siluminu (AlSi12Cu). £opatki mog¹
zostaæ wykonane z dwóch ró¿nych materia³ów, wed³ug poni¿szego zestawienia.
PPG
Polipropylen wzmocniony
w³óknem szklanym
Zakres dopuszczalnych
temperatur pracy:
-10oC do +80oC

Zastrzegamy sobie prawo zmian wykorzystywanych materia³ów.
Wartoœci dotycz¹ce mechanicznych w³asnoœci s¹ wartoœciami œrednimi i mog¹ ulec zmianie ze wzglêdu na wspó³pracê z ró¿nymi dostawcami.

DOBÓR
Umieszczone obok wykresy
pozwalaj¹ na szybkie zapoznanie siê z obszarem zakresu pracy, jaki pokrywa
typoszereg wirników typu D.

Typ 8D/PAG Parowacz
Typ 8D/PAG Ch³odnica olejowa

900 RPM

Krzywe spiêtrzenia dla poszczególnych wirników przy
specyficznych wymaganiach
dotycz¹cych warunków pracy oraz po³o¿enie punktu
pracy s¹ dostêpne na indywidualne zapytanie.
Dodatkowo zosta³ przez nas
opracowany specjalny program komputerowy „Optimiser”, który jest przyjaznym
dla u¿ytkownika narzêdziem
umo¿liwiaj¹cym dobór optymalnego wirnika do ka¿dej
wymagaj¹cej przep³ywu powietrza aplikacji.
Program „Optimiser” jest
dostêpny na naszej stronie
internetowej, ale mo¿na go
równie¿ otrzymaæ w wersji
na CD-ROM poprzez indywidualne zamówienie.

Tego typu wirniki zosta³y wykonane z ma³ej liczby komponentów co sprawia ¿e wyrób jest równie¿ bardzo atrakcyjny cenowo.

PAG
Poliamid wzmocniony
w³óknem szklanym
Zakres dopuszczalnych
temperatur pracy:
-40oC do +110oC

1400 RPM

