AirMaster
Venttilátory s řemenovým pohonem,
vysokým výkonem a nízkou spotřebou energie

AIR MASTER – výkonný ventilátor s dlouhou životností
Firmou Big Dutchman nově vyvinutý AIR MASTER je
mnohostranně použitelný ventilátor, který se vyznačuje
vysokým výkonem, nízkými náklady na spotřebu energie
i údržbu, robustností a odolností proti korozi.
Ventilátory jsou dodávané v následujících provedeních:
) s 3 nebo 5 lopatkami;
) s regulovanými otáčkami (trafem/frekvenčním měničem);

)
)

s kónusem nebo bez něj;
smontované nebo jako stavebnice.

Nechte si proto prosím poradit od našich
odborníků, které z provedení je právě pro Vaši
stáj to nejvhodnější.

Výhody
)
)
)

)
)
)
)

optimalizovaná aerodynamika nasávací a výfukové
strany => vysoký výkon;
specielně vytvarované lopatky pro optimální chod
=> nízké náklady na spotřebu energie;
žaluzie se otvírají prostřednictvím proudu vzduchu a
otevřené zůstávají díky protizávaží => nízký odpor
proudícího vzduchu;
nízká hlučnost;
stabilní, robustní a jednoduchá konstrukce;
rám s náběhovou hranou i lopatky jsou vyrobeny z Poly
propylenu => vysoká životnost a odolnost proti korozi;
jednoduchá vlastní montáž ventilátoru i nekomplikované zabudování do stěn stájí.

Důležité části
1. Plášť
Plášť je vyroben z pozinkovaného plechu, vnitřní konstrukce
pak z vysoce jekostního plastu (PP) => výborná odolnost
proti korozi.
2. Lopatky a lopatkový náboj
Vrtule se skládá z 3 nebo 5 specielně tvarovaných lopatek,
vyrobených z plastu vyztuženého skelnými clákny. Vodící
lišty vzduchu na každé lopatce slouží k dosažení nejvyššího
průtoku vzduchu při nízkém odporu a tím nízké spotřeby
el. energie. Náboj vrtule je vyroben z hliníku.
5 lopatlový AIR MASTER se využívá při vyšších zpětných
tlacích (klecové technologie s tunelovou ventilací nebo při
použití čističek vzduchu (filtrů).
3. Žaluzie
Žaluzie se otevřou proudem vzduchu a drží otevřené díky
specielní vyvážené konstrukci. U vypnutého ventilátoru se
pak žaluzie opět automaticky uzavřou. Není potřeba žádný
odstředivý systém ovládání žaluzií.

4. Řemenový převod
Řemenice je vyrobena systémem tlakového
odlévání hliníku jako jeden odlitek spolu s
nábojem vrtule. Řemen je předepjatý
=> není potřeba jeho napínání.
5. Elektromotor
Využívá se vysokojakostního elektromotoru s
širokým pásmem přípustného napětí. Je kompletně uzavřen; chladící ventilátor není potřeba
=> nemůže do motoru proniknout prach a
nehrrozí tak jeho přehřátí.
6. Kónus
Ventilátory s kónusem jsou využívány především v těch stájích, kde jsou požadovány ještě
vyšší výměny vzduchu. Mimo to se vyznačují
i nižší energetickou náročností.

Světelná clona
Firmou Big Dutchman nabízená světelná clona
redukuje průnik světla na absolutní minimum.
Průtok vzduchu je však redukován pouze nepatrně.
Lamely světelné clony jsou vyrobeny z plastu,
tzn. odolávají korozi a lze je snadno čistit.

Motor bez chladícího
ventilátoru s ochranným
krytem
=> dobrá ochrana před
prachem

specielně tvarované lopatky z plastu vyztuženého skelnými vlákny a lištami pro vedení
vzduchu => optimální průtok vzduchu

centrální řemenice z hliníku
s předepjatým řemenem
=> není nutné šponování

všechny 4 rohy jsou
zakryty plastovými díly
=> žádné usazeniny
prachu v rozích
=> dobrá hygiena

žaluzie se otvírá proudem
vzduchu
=> není nutný žádný
odstředivý mechanismus

diagonální vzpěra
=> větší stabilita

neobyčejně stabilní spojení
mezi nábojem a lopatkami
vrtule
=> snese velké zatížení

Ventilátor s 3 nebo 5
lopatkami

Ventilátor s,
nebo bez
kónusu

AIR MASTER – velká typová rozmanitost - mnoho možností využití
Náš nově vyvinutý AIR MASTER je velmi flexibilní a
lze jej využít v různých klimatických zónách. Podélná-,
extra-, tunelová- a kombinovaná tunelová ventilace,
jsou koncepty větrání, v kterých je možno ventilátory
využít.
Při podélné-, nebo štítové ventilaci táhnou AIR MASTER
vzduch podél celou stájí.
Při decentrálně odváděném odsávání mohou být instalovány ve štítu a připínány v horkých letních dnech.

Při tunelové ventilaci táhnou vzduch velkou rychlostí
v podélném směru celou stájí. V tomto případě se
jedná o nucenou ventilaci při minimálních nákladech
na spotřebu energie.
Kombinovaná tunelová ventilace je ten pravý systém
v případě, že se klima vyznačuje velkými teplotními
rozdíly léto/zima a den/noc.

Podélná ventilace
Tunelová ventilace

Extra ventilace ve štítu stáje

Kombinovaná tunelová ventilace

Technická data ventilátorů série AIR MASTER V130
Typ

číslo kódu

V130-3 1,5 PS-R
V130-3 1,5 PS
V130-3 1,0 PS
VC130-3 1,5 PS-R
VC130-3 1,5 PS
VC130-3 1,0 PS
V130-5 1,5 PS-R
V130-5 1,5 PS
VC130-5 1,5 PS-R
VC130-5 1,5 PS

60-25-4000
60-25-4005
60-25-4004
60-25-4020
60-25-4025
60-25-4024
60-25-4040
60-25-4045
60-25-4060
60-25-4065

regulace
otáček
FC
T
T
FC
T
T
FC
T
FC
T

0 Pa
43.700
43.200
39.700
47.700
47.300
42.800
38.700
37.900
41.800
41.400

výkon v m3/hod
20 Pa
30 Pa
40 Pa

60 Pa

80 Pa

39.700
39.000
35.600
43.800
43.300
38.500
35.600
35.300
38.800
38.400

28.600
27.900
21.600
34.300
33.500
23.600
28.800
28.300
32.300
31.700

19.200
19.600

37.500
36.600
32.300
41.600
41.000
35.900
34.100
33.800
37.200
36.800

34.800
34.000
29.300
39.200
38.700
33.400
32.500
32.200
35.600
35.100

21.800
21.200
24.500
23.900
27.100
26.200

příkon proudu
(Ampéry)

spec. výkon
(W/1000m3/hod)

3,1
3,1
2,6
3,2
3,2
2,7
3,0
3,0
3,1
3,1

36,7
35,9
30,5
34,3
33,1
27,3
36,8
35,5
33,4
32,1

V = ventilátor bez kónus; VC = ventilátor s kónusem; 130 = průměr vrtule; 3 = 3 lopatková; 5 = 5 lopatková; R = základní motor
FC - pohon s pomocí frekvence regulovanými otáčkami T - pohon s regulací ot. pomocí transformátoru
Připojovací hodnoty: 400 V, 50 Hz; dodávané také jedno-, nebo 3 fázové na 60 Hz 60 Hz
Hmotnost: AIR MASTER bez kónusu: 80 kg; AIR MASTER s kósusem: 99 kg
Všechny typy lze dodat také rozmontované, jako stavebnici

Při použití v zemích Evropské unie musí být uvedené
ventilátory osazeny kontrolní značkou CE. Tyto se liší
od modelů bez kontrolní značky CE osazením ochranné
číslo kódu

Sada s montážní přírubou 60-25-4230
Ochranná mřížka před žaluzie 60-25-4235
Světelná clona
60-25-4240

Abmessungen AIRMASTER
V 130

Německo
Big Dutchman International GmbH
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

Specifilace motoru
ochranná třída motoru IP 55
schváleno pro UL/CSA (neplatí pro motor typu R)
pro různá napětí, frekvence a fáze

VC 130

Asie
BD Asia Sdn. Bhd.
Lot 3, Persiaran Sultan Hishamuddin,
Kawasan 20, Bandar Sultan Suleiman,
42000 Pelabuhan Klang
Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-31 76 79 78 · Fax +60-3-31 76 71 12
e-mail: bdasia @ bda.com.my
Amerika
Big Dutchman, Inc.
P.O. Box 1017 · Holland, MI 49422-1017 · USA
Tel. +1-616-392 59 81
Fax +1-616-392 61 88
e-mail: bigd@bigdutchmanusa.com

Techniké změny vyhrazeny. CZ 7/2008

Příslušenství

mřížky (před žaluzií, v případě montáže ve výškách pod
2,70 m).

