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Kullanım Alanları:
demir ve çelik
çimento fabrikaları
enerji endüstrisi
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RADYAL FANLAR
Tek em şl ,ç ft em şl uygulama alanına ve
yer ne göre çok fonks yonlu sten len güç
ve kapas te aralıklarında standart ve özel
olarak radyal fan tasarım ve malatı
gerçekleşt r lmekted r.
Radyal fanlar, endüstr yel tes sler n ht yaçlarına
uygun olarak, şletme şartlarında kullanılması
planlanan deb ,basınç,akışkan tozluluk oranı,
akışkan c ns ,sıcaklık ve şletme rakım g b
faktörler göz önünde bulundurularak, ﬁrmamız
tarafından konusunda uzman kadro tarafından
tasarlanarak mal ed lmekted r.

STANDART TİP RADYAL FANLAR
Red Fan üret m metodları standart b leşenler n
kullanımı sayes nde yüksek düzeyde kal te ve ver ml l ğe
sah p radyal fanları kısa tesl m süreler yle sunmaktadır.
Standart endüstr yel fanlarımız uygulama
alanlarına göre özel olarak da d zayn ed lmekted r.
Özell kler
• 500-150.000 m3/h Deb
• 50-2000 mmSS Toplam Basınç
• %87’ya Varan Yüksek Ver ml l k
• 300 ºC‘ye Kadar İşletme Sıcaklığı
• Ç ft ve Tek Em şl Tasarım
• Motor Akuple,Kayış Kasnaklı ve Kapl n Tahr k
• Aşınmaya Dayanıklı İmalatlar
• Standart Normlara Uygun Olarak
DIN 10816-1 Normuna Uygun Stat k ve D nam k Balans İşlem
• Hava Ayar Damperler , Drallregler Klape İmalatları
• Susturucu, Kompanzatör, Em ş F ltres İmalatları
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YÜKSEK BASINÇLI FANLAR
Red Fan yüksek basınca ht yaç duyulan noktalarda
fan talepler n karşılamak ç n 3500 mmSS'ye kadar
basınçlı fanlar üret lmekted r.
Gel şm ş özel malat yöntemler le üret len
yüksek basınçlı fanlar Red Fan kal tes le pazarda
ayrıcalıklı b r yer sağlamaktadır.
Özell kler
500 - 50.000 m3/h deb
2.000 - 3.500 mmSS Toplam Basınç
Aşınmaya dayanıklı tasarım.
Performans Garant s
DIN 10816-1 Normuna Uygun Olarak Yapılan Stat k
ve D nam k Balans İşlem
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FAN TALEP FORMU & TEKNİK BİLGİLER
Çalışma Koşulları
Hacimsel Debi (m3/h):

Kütlesel Debi (kg/s) :

Sıcaklık ( ° C)

Rakım (m)

:

:

Tozlu Hava

:

Kayış Kasnak

:

Basınç (mmSS)

:

:

Tozluluk (g/m3)

:

:

Kaplin Bağlantı

:

Akışkan Özellikleri
Temiz Hava

Tahrik Tipi
Motor Akuple

SOLA DÖNÜŞ

SAĞA DÖNÜŞ

Fan Yönü Seçim Tablosu

Not: Dönüş yönü tahr k tarafından bakışa göre saat yönüne dönüşler SAĞA,
Saat yönünün ters st kamettek dönüşler SOL dönüşlü olarak adlandırılır
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RADYAL FAN TAHRİK TİPLERİ
Motor Akuple

Kayış Kasnak

Kaplin Bağlantı

motor gücü (kw)
dev r sayısı (d/dk)
tahr k t p
(a,b.c)
dönüş yönü
rotor t p
gövde
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