Axiaal waaiers K-systeem
Dankzij een jarenlange ervaring met het ontwikkelen en produceren van waaiers voor de Multifan
ventilatoren, heeft Vostermans Ventilation een diepgaande kennis verworven over alles wat met
axiaalwaaiers te maken heeft. Het ligt voor de hand dat aan één van de belangrijkste onderdelen van de
ventilatoren - de waaier - optimale aandacht besteedt wordt. Dit heeft als resultaat dat Multifan waaiers
van hoge kwaliteit zijn en een breed toepassingsgebied hebben.

K-systeem
Bij het K-systeem is de wortel van de schoep voorzien van 2
inkepingen. Tijdens de montage van de schoep in de hartschijf
wordt een instelring (positiering) geplaatst tussen de hartschijf
en schoep die de schoephoek bepaalt. Deze positieringen
zijn leverbaar van 25 t/m 45°. Het voordeel is dat men slechts
één schoeptype in voorraad behoeft te houden en toch met
verschillende instelringen elke gewenste hoek kan leveren.

Schoepproﬁelen
Type 2
Smal, slank proﬁel bedoeld voor de kleinere diameters van 200 mm t/m 450 mm. Dit proﬁel wordt hoofdzakelijk
toegepast voor 1400 RPM en 2800 RPM aandrijvingen. Het toepassingsgebied is breed vanwege een vlakke
rendementskromme. Dit type is te leveren in linksdraaiende of rechtstdraaiende uitvoeringen bestaande uit diverse
materialen polypropyleen, polypropyleen met glasvezel of nylon.

Type 3
Het meest verkochte proﬁel voor toepassingen van diameters van 200 t/m 710 mm. Dit schoepproﬁel wordt
hoofdzakelijk toegepast op 1400 RPM units, maar bij 900 RPM levert deze ook uitstekende resultaten. Het
toepassingsgebied is zee r breed dankzij de eigenschappen en goede resultaten op het gebied van druk en
rendement. Type 3 kan geleverd worden in diverse materialen. Tevens kan een links- of rechtsdraaiende uitvoering
geleverd worden.

Type 4
Dit schoepproﬁel is speciaal ontwikkeld voor de diameters van 300 t/m 820 mm en lage asvermogens.
Schoepproﬁel type 4 wordt alleen geleverd in een linksdraaiende uitvoering.
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Tolerantie op maximale diameter ongeveer 3 mm.
L
= rotatierichting linksom (blazend)
R
= rotatierichting rechtsom (blazend)
PP
= Polypropyleen
PG
= Polypropyleen glasvezel
N
= Nylon
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