
WYMIARY

ZAMÓWIENIE

MULTI-WING

wwwwww..mmuullttii--wwiinngg..ppll

H

D max. dla typu ³opatki: Poz. w piaœcie Œrednica otworu Piasta

2H 3H 6H Iloœæ Min-Max l d2 d1 d3 d4 d5 s n

411 597 597 6 7,5 - 9,0 31 26 97 25 41 - 3 3

411 597 597 6 9,5 - 16,0 31 26 97 25 41 - 3 3

411 597 597 6 10,5 - 19,0 41 34 97 25 41 - 3 3

448 634 634 8 9,5 - 17,0 31 28 134 40 56 65 3 4

448 634 634 8 12,6 - 21,0 42 35 134 40 56 65 3 4

448 634 634 8 17,0 - 25,0 52 41 134 40 56 65 3 4

448 634 634 8 18,0 - 25,0 60 41 134 40 56 65 3 4

486 672 672 10 172 105 3.5

520 706 706 12 206 145 4

556 742 742 14 242 172 4

KrawêdŸ wlotowa ³opatki v ±2 KrawêdŸ wylotowa ³opatki h ±2

15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o 50o

2H - - - 13 15 17 19 - - - - 23 25 28 30 -

3H - - 13 15 18 21 24 26 - - 30 32 34 38 41 45

6H 3 5 8 11 13 17 20 - 16 19 21 23 25 27 29 -

Piasta uniwersalna (UB) (UB) (UB)

Zakres ró¿nych rozwi¹zañ monta¿owych w³¹czaj¹c
tulejê samocentruj¹c¹ jest dostêpny poprzez
zapytanie ofertowe.

Piasta uniwersalna (UB)

Œrednica otworu                                                                                      Piasta

Min-Max l d2 d3 d4 n

9,5 - 15,0 31 28 75 90 5

12,5 - 22,0 42 40 75 90 5

22,0 - 25,0 52 45 75 90 5

22,0 - 28,0 62 51 75 90 5

27,0 - 40,0 62 73 75 90 5

27,0 - 40,0 82 73 75 90 5

40,0 - 48,0 112 90 75 90 10

K¹t



Dwu i trójelementowe piasty z stopu aluminium oraz zestaw ³opatek
o sta³ym k¹cie nachylenia.

Piêæ rozmiarów piast (6, 8, 10, 12 i 14 ³opatkowych, wszystkie
symetrycznie rozstawione), ka¿da dostêpna  w szerokim zakresie

œrednic otworów, umo¿liwia dopasowanie i monta¿ dla danej konfiguracji. Piasty w wersji 6 i 8 - ³opatkowej dostêp-
ne równie¿ w wersji z  tworzywa sztucznego.

Trzy profile ³opatek, typu 2H, 3H i 6H o ró¿nych rozmiarach i konstrukcji. 2H i 3H dostêpne dla szeœciu standard-
owych ustawieñ k¹ta nachylenia: 25º, 30º, 35º, 40º, 45º i 50º. Typ 6H dostêpny dla siedmiu ustawieñ k¹ta nachyle-
nia ³opatek z zakresu od 15º do 45º z przyrostem co 5º.

Piêæ materia³ów wykorzystywanych do produkcji ³opatek pozwala na dopasowanie siê do zastosowañ wymagaj¹cych
pracy przy ró¿nej prêdkoœci obrotowej i dla ró¿nych temperatur otoczenia. Typ 6H dostêpny tylko w wersji poliamid-
owej wzmocnionej w³óknem szklanym.

Typ H obejmuje zakres œrednic od 200 [mm], a¿ do 742
[mm]. Podobnie jak wszystkie wirniki Multi-Wing, typoszereg H zosta³
zaprojektowany w celu uzyskania wysokiej sprawnoœci i niskiego
poziomu ha³asu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpornoœ-
ci na korozjê. Solidne, o lekkiej konstrukcji, w rezultacie czego
otrzymujemy mniejsze naprê¿enia na elementach noœnych a tym
samym mniejsze zu¿ycie silnika. Ponadto, system Multi-Wing opier-
aj¹c siê na modularnych, wymiennych, standardowych kompo-
nentach, pozwala na bardzo elastyczn¹, prawie nieograniczon¹
iloœæ ró¿nych wariantów i kombinacji. Umo¿liwia nam to stworze-
nie wirnika dok³adnie wed³ug potrzeb klienta przy zachowaniu cen
seryjnej produkcji.

Typ H pokrywa zakres mniejszych œrednic produktów Multi-Wing.
Kompaktowa i zwarta konstrukcja wirnika pozwala na zastosowanie 
w ró¿norodnych wymagaj¹cych transportu powietrza aplikacji. 
Przy ch³odzeniu silników i sprê¿arek omawiany typoszereg wirników
pozwala na elastyczne dopasowanie siê do wszystkich kryteriów kon-
strukcyjnych, szczególnie tych, które dotycz¹ dopuszczalnych wartoœci
poziomu ha³asu.

Typ H znajduje tak¿e zastosowanie w wentylacji rolniczej, gdzie wyma-
gane s¹ wysokie parametry wydajnoœciowe przy niskich wartoœciach
sprê¿u statycznego. W ch³odnictwie ten typ wirników czêsto u¿ywany
jest w parowaczach oraz „mniejszych” skraplaczach.

OPIS

ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DOBÓR

MATERIA£Y

1400 RPM

2800 RPM
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Zakres dopuszczalnych Zakres dopuszczalnych Przeznaczony do 
temperatur pracy: temperatur pracy: przeciwwybuchowych
-10ºC do +80ºC -40ºC do +110ºC warunków pracy.

-40ºC do +110ºC

Typ 3H/PPG Wentylator œcienny

Typ 3H/AL Parowacz

Typ 3H/PAG Ch³odnica olejowa

Znormalizowane elementy piast s¹ wytwarzane standardowo poprzez odlewanie pod ciœnieniem stopu
siluminu (AlSi12Cu). Piasty 6 i 8 - ³opatkowe dostêpne s¹ równie¿ w wersji z polipropylenu wzmoc-
nionego w³óknem szklanym (PPG). Natomiast ³opatki mog¹ zostaæ wykonane z piêciu ró¿nych mate-
ria³ów, które przedstawiono poni¿ej. 

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.

Umieszczone obok wykresy po-
zwalaj¹ na szybkie zapoznanie siê
z obszarem zakresu pracy, jaki
pokrywa typoszereg wirników typu
H.

Krzywe spiêtrzenia dla poszczegól-
nych wirników przy specyficznych
wymaganiach dotycz¹cych wa-
runków pracy oraz po³o¿enie pun-
ktu pracy s¹ dostêpne na indywi-
dualne zapytanie.

Dodatkowo zosta³ przez nas opra-
cowany specjalny program kom-
puterowy „Optimiser”, który jest
przyjaznym dla u¿ytkownika na-
rzêdziem 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.
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ppoolliiaammiidd  wwzzmmooccnniioonnyy  Zakres dopuszczalnych:
ww³³óókknneemm  sszzkkllaannyymm temperatur pracy:
Zakres dopuszczalnych -40ºC do +150ºC
temperatur pracy: Standardowy stop
-40ºC do +110ºC dla ³opatek 

(AlSi12Cu)


