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MULTI-WING M

ø D max.dla typu ³opatki Liczba ³opatek ø Œr. otworu Piasta

min.-max. I d1 d2 d3 d4 s n

508 4 0-16 32 55 28 30 43 4 4

508 4 17-24 42 55 55 30 43 4 4

E0000005004
1103-1000
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K¹t 30° 35° 40°

KrawêdŸ wlotowa ³opatki v ±2 29 37 45

KrawêdŸ wylotowa ³opatki h ±2 55 60 67



• Jednoelementowa piasta ze stopu aluminium i jednoelementowy
wirnik wykonany form¹ wtryskow¹ z termoplastycznego materia³u.

• Wirnik posiada 4 ³opatki o sta³ym k¹cie nachylenia. £opatki
posiadaj¹ specjalny szeroki profil w kszta³cie „wios³a” i s¹ do-
stêpne dla 3 standardowych k¹tów nachylenia: 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 otwo-
rów/elementów z³¹cznych

• Dwa rodzaje materia³ów do procesów wymagaj¹cych pracy 
z ró¿n¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ oraz ró¿nej temperatury otoczenia.

Typ M obejmuje zakres œrednic od 300 [mm], a¿ do 508 [mm].
Jak wszystkie wirniki Multi-Wing, typoszereg M 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. 

Poniewa¿ wirniki typu M produkowane s¹ metod¹ wtryskow¹ tworz¹c
jednoelementow¹ ca³oœæ, cena ich jest bardzo atrakcyjna.

Typ M jest bardzo specyficznym typoszeregiem wirni-
ków Multi-Wing. Typoszereg M pozwala pokryæ zapo-
trzebowanie w mniejszych wymiennikach ciep³a takich
jak ch³odnice olejowe, skraplacze ch³odzone powie-
trzem, dry-cooler’y. Z ³opatkami wykonanymi z poli-
amidu wzmocnionego w³óknem szklanym, wirniki te
bardzo dobrze spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê przy niskich
temperaturach odparowania czynnika ch³odniczego.

Wirnik typu M pozwala uzyskaæ wysokie wartoœci sprê¿u
przy niskiej prêdkoœci obrotowej oraz niski poziom
emitowanego ha³asu dla wiêkszoœci wymienników
ciep³a.

Jednoelementowa konstrukcja wirników pozwala na
z³o¿enie oferty o wyj¹tkowo atrakcyjnej cenie.

OPIS

ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DOBÓR

MATERIA£Y

900 RPM

1400 RPM

PPG PAG
Polipropylen wzmocniony Poliamid wzmocniony
w³óknem szklanym w³óknem szklanym
Zakres dopuszczalnych Zakres dopuszczalnych
temperatur pracy: temperatur pracy:
-10ºC do +80ºC -40ºC do +110ºC

Typ 8M/PPG Skraplacz ch³odzony powietrzem

Typ 8M/PAG Parowacz

Typ 8M/PPG   Klimatyzacja
kana³owa

Piasty s¹ wytwarzane standardowo poprzez odlewanie pod ciœnieniem stopu siluminu 
(AlSi12Cu). £opatki mog¹ zostaæ wykonane z dwóch ró¿nych materia³ów, wed³ug poni¿szego
zestawienia.

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 wykre-
sy pozwalaj¹ na szybkie
zapoznanie siê z obsza-
rem zakresu pracy, jaki
pokrywa typoszereg wirni-
ków typu M.

Krzywe spiêtrzenia dla
poszczególnych wirników
przy specyficznych wyma-
ganiach dotycz¹cych wa-
runków pracy oraz po-
³o¿enie punktu pracy s¹
dostêpne na indywidu-
alne zapytanie.

Dodatkowo zosta³ przez
nas opracowany specja-
lny program kompute-
rowy „Optimiser”, który
jest przyjaznym dla u¿ytko-
wnika narzêdziem umo¿li-
wiaj¹cym dobór optymal-
nego 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 po-
przez indywidualne za-
mówienie.


