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Intensywna wentylacja

Dachowce
na dachu
Obecnie du˝a cz´Êç budowanych hal produkcyjnych, magazynowych i tym podobnych wykonywana jest w lekkiej technologii, umo˝liwiajàcej maksymalne skrócenie czasu ich budowy.
Jednak lekka konstrukcja ma pewne ograniczenia – nie mo˝e
unieÊç du˝ych, ci´˝kich instalacji. Hale takie wymagajà najcz´Êciej intensywnej wentylacji, którà mogà zapewniç jedynie
urzàdzenia o du˝ych wydajnoÊciach. W takim wypadku pomocne sà wentylatory dachowe.
Przyk∏adem wentylatorów dachowych mogà byç modele TH przeznaczone do wentylacji wywiewnej, jak i
nawiewnej, w zale˝noÊci od sposobu
zamontowania modu∏u wentylatora.
Ich obudowy i wirniki wykonane sà z
wysokiej jakoÊci tworzywa sztucznego, dzi´ki czemu waga najmniejszego
modelu nie przekracza 4 kilogramów,
lub blachy stalowej pomalowanej farbà epoksydowà.
Wentylatory wyposa˝one sà w jednofazowe silniki indukcyjne z zewn´trznym wirnikiem, wykonane w
klasie izolacji uzwojenia B i stopniu
ochrony IP 44. Standardowo przystosowane sà do pracy w dwóch pr´dkoÊciach i posiadajà termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecià˝eniem poprzez bezpiecznik automatyczny. Dzi´ki zastosowaniu dodatkowego regulatora, mo˝na uzyskaç p∏ynnà regulacj´ w ca∏ym zakresie wydajnoÊci wentylatora.
Innym przyk∏adem mogà byç wentylatory HCTT/HCTB przeznaczone równie˝ do wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Podstawa i
elementy mocujàce w
tym przypadku wykonane sà z wysokiej jakoÊci galwanizowanej
blachy stalowej, zapewniajàcej sztywnoÊç konstrukcji i jej
wysokà wytrzyma∏oÊç mechanicznà.
Pokrywa wykonana z blachy aluminiowej i wirnik z poliamidu wzmac-
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nianego w∏óknem szklanym znacznie
redukujà wag´ urzàdzenia.
Sercem wentylatora jest silnik o
zwartej i trwa∏ej obudowie, co zapewnia ograniczenie wysokoÊci
wentylatora do niezb´dnego minimum,
bez jednoczesnego
zak∏ócenia przep∏ywu powietrza. Przyk∏adowo wentylatory
typu HCTB wyposa˝one sà w asynchroniczny silnik jednofazowy, którego obroty mogà byç regulowane przy pomocy bezstopniowego regulatora tyrystorowego REB,
zaÊ HCTT w trójfazowy.
Do zalet tych wentylatorów mo˝na dodaç wysoki poziom ochrony silnika, termiczne zabezpieczenie
przed przecià˝eniem, mo˝liwoÊç
pracy ciàg∏ej w temperaturze od -40
do +70°C i w warunkach 95% wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza.
Do stosowania w bardziej niebezpiecznych warunkach, gdzie przet∏aczany czynnik grozi
wybuchem, przeznaczone sà wentylatory
w wykonaniu przeciwwybuchowym,
zgodne z dyrektywà
ATEX.
Maksymalna wydajnoÊç dochodzàca do 44 900 m3/h
przy poborze mocy na poziomie
5,5 kW sprawia, ˝e instalacja oparta

o te wentylatory mo˝e byç nie tylko
wydajna, ale i bardzo ekonomiczna.
Istotnà sprawà przy urzàdzeniach
jakimi sà wentylatory dachowe, jest
wyposa˝enie dodatkowe, takie jak:
podstawy dachowe (równie˝ w wykonaniu t∏umiàcym dêwi´k), klapy
zwrotne, elastyczne króçce przy∏àczeniowe itp. Elementy te umo˝liwiajà dostosowanie urzàdzenia do
wymagaƒ nawet najbardziej wymagajàcego klienta i czyni z wentylatora dachowego idealne rozwiàzanie
problemu instalacji nawiewno – wywiewnej.
Jednak nawet najlepszy wentylator z najnowszymi dodatkami b´dzie tylko
bezu˝ytecznà ozdobà
dachu, jeÊli powtórzymy b∏àd bardzo cz´sto
pope∏niany przez projektantów systemów
wentylacyjnych. Zachwyceni wydajnoÊcià
wentylatorów, zupe∏nie zapominajà o
tym, ˝e ka˝da instalacja stwarza jakiÊ
opór powietrzu przez nià p∏ynàcemu.
Ka˝de kolanko, ka˝da kratka wyciàgowa, ka˝dy trójnik, znajdujàce si´
na drodze powietrza sprawiajà, ˝e
opory wzrastajà, a wydajnoÊç wentylatora maleje. Problem taki praktycznie nie wyst´puje przy projektowaniu hal przemys∏owych lub magazynów, w których powietrze najcz´Êciej
odciàgane jest bezpoÊrednio spod
stropu, niemal˝e bez poÊrednictwa
przewodów wentylacyjnych. Jednak
przy projektowaniu instalacji powietrznych np. w budynkach mieszkalnych, instalacja wentylacyjna mo˝e osiàgaç du˝e rozmiary i powodowaç wysokie straty ciÊnienia. Dlatego, abyÊmy w pe∏ni mogli si´ cieszyç
naszym nowym wentylatorem, musimy zadbaç o jego poprawny wybór.
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