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W kot≥ach oraz piecach z palnikami nadmuchowymi zarÛwno gaz, jak i powietrze doprowadzane sπ do g≥owicy mieszajπcej pod ciúnieniem. Przed kaødym uruchomieniem kot≥a w≥πcza siÍ
rÛwnieø wentylator, aby przedmuchaÊ kana≥y spalinowe kot≥a z resztek spalin. W artykule zaprezentowano wysokociúnieniowe wentylatory promieniowe o napÍdzie bezpoúrednim typu
QP firmy Venture Industries.

entylator palnikowy ma za zadanie pokonanie oporÛw przep≥ywu spalin przez kocio≥, a pozosta≥e opory pokrywa komin (ciπg kominowy). Musi wiÍc zostaÊ wytworzone odpowiednie nadciúnienie, ktÛre rÛwne jest
stratom przep≥ywu spalin w obrÍbie kot≥a.
W kot≥ach o ma≥ych gabarytach lub ma≥ej
mocy stosowane sπ wentylatory o stosunkowo niskich parametrach pracy.
Zupe≥nie inna sytuacja wystÍpuje w przypadku kot≥Ûw i piecÛw o duøej mocy grzewczej, duøych gabarytach, wykorzystywanych np. w procesach przemys≥owych.
Stosowane tam wentylatory muszπ wytworzyÊ bardzo duøe nadciúnienia, pracowaÊ z duøπ wydajnoúciπ. Waøne jest rÛwnieø to, aby ich charakterystyka przebiega-
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≥a stosunkowo p≥asko, tzn. w ca≥ym zakresie wydajnoúci uzyskiwa≥y bardzo duøe
ciúnienia.
Wentylatorami, ktÛre dobrze sprawdzajπ siÍ w tych instalacjach sπ wysokociúnieniowe wentylatory promieniowe o napÍdzie bezpoúrednim typu QP firmy Venture
Industries.

Charakterystyka
Wentylatory QP charakteryzujπ siÍ duøπ
sprawnoúciπ, osiπgajπ bardzo duøe ciúnienia w ca≥ym zakresie wydajnoúci. Wysokie
parametry pracy uzyskano dziÍki specjalnemu wykonaniu wentylatorÛw, a w szczegÛlnoúci starannemu ukszta≥towaniu profilu obudowy, wykonanej z wyt≥aczanej bla-

Wentylatory QP charakteryzujπ siÍ duøπ sprawnoúciπ

chy stalowej, malowanej proszkowo. Wielo≥opatkowy, wπskoprofilowany wirnik
z blachy stalowej jest nitowany i wywaøany dynamicznie. Wentylatory wyposaøone
sπ w silniki asynchroniczne, jedno lub trÛjfazowe o mocach od 0,55 kW do 22 kW
i przystosowane do regulacji przetwornicami czÍstotliwoúci.

Typy

Piec topialny-odlewnia aluminium
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W ofercie firmy Venture Industries znajduje siÍ szeroka gama wentylatorÛw QP,
o rÛønych parametrach pracy i rÛønych
wielkoúciach. DostÍpnych jest 6 g≥Ûwnych
typÛw o úrednicach wylotowych φ50, φ65,
φ75, φ100, φ125 i φ150 mm, po siedem charakterystyk dla kaødego. Biorπc pod uwagÍ
rÛønπ moc silnikÛw, uøytkownik moøe
wybieraÊ spoúrÛd 120 rÛønych modeli.
Jako wyposaøenie dodatkowe oferowane
sπ filtry powietrza oraz t≥umiki na wlocie,
ktÛre w sposÛb znaczπcy redukujπ ha≥as.
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SzczegÛlne zastosowanie wentylatory QP majπ w kot≥ach i piecach do celÛw przemys≥owych oraz technologicznych
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Zastosowanie filtrÛw jest szczegÛlnie zalecane tam, gdzie wystÍpuje znaczne zapylenie powietrza i jednoczeúnie uzasadniona
jest koniecznoúÊ ochrony dysz palnikowych przed dostawaniem
siÍ i odk≥adaniem zanieczyszczeÒ.
SzczegÛlne zastosowanie wentylatory QP majπ w kot≥ach i piecach do celÛw przemys≥owych oraz technologicznych, np. do
obrÛbki cieplnej i cieplno-chemicznej, do topienia metali, w piecach do procesÛw hartowniczych i wyøarzania oraz piecach prÛøniowych. Stosowane sπ w uk≥adach jedno- jak i wielopalnikowych, mogπ obs≥ugiwaÊ jednoczeúnie nawet kilka uk≥adÛw kot≥owych.
Wymaganπ iloúÊ powietrza niezbÍdnπ do procesu spalania moøna regulowaÊ w rÛøny sposÛb. Jednπ z metod jest zastosowanie
przetwornicy czÍstotliwoúci pod≥πczonej bezpoúrednio do wentylatora. Pozwala to na bardzo dok≥adne dopasowanie do øπdanych
parametrÛw tzn. wymaganej iloúci powietrza oraz odpowiedniego
ciúnienia.
Firma Venture Industries w swojej ofercie oprÛcz wentylatorÛw
typu QP posiada rÛwnieø inne modele, ktÛre takøe znajdujπ zastosowanie w opisywanych wyøej instalacjach. Sπ to wentylatory serii HP, HPBx oraz dmuchawy SC. Podobnie jak w przypadku opisywanego modelu QP dostÍpna jest szeroka gama modeli.
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