ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ BS

INDUSTRIAL FANS TYPE BS

Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες της σειράς BS
(Backward Straight) είναι σχεδιασµένοι για να
καλύψουν ανάγκες διακίνησης αέρα ή αερίων
καθαρών ή βεβαρηµένων µε στερεά σε βιοµηχανικές
εφαρµογές. Κατάλληλοι για βιοµηχανικό εξαερισµό,
βιοµηχανικές απορροφήσεις, συγκροτήµατα
φίλτρων, συγκροτήµατα προστασίας περιβάλλοντος,
εγκαταστάσεις ελαιουργείων, ασβεστοκάµινα,
χηµικές εγκαταστάσεις µε εφαρµογές στη γεωργία,
σιλό, συστήµατα µεταφοράς δια αέρος (πνευµατικές
µεταφορές) κ.λπ.
H γεωµετρία των πτερυγίων είναι επίπεδη και µε
µεγάλη γωνία εξόδου ώστε να αποφεύγονται
επικαθίσεις στερεών. Η θέση των πτερυγίων σε σχέση
µε την ακτίνα και την φορά περιστροφής είναι
κεκλιµένη προς τα πίσω (backward straight blades),
επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα υψηλή απόδοση. Οι
ανεµιστήρες ελέγχονται πειραµατικά στο ιδιόκτητο
εργαστήριο µας και συνοδεύονται από καµπύλη
αποδόσεων. Ο έλεγχος απόδοσης γίνεται σύµφωνα
µε το ISO 5801:2017. Εκτός από την τυποποιηµένη
σειρά είναι δυνατός ο σχεδιασµός ενδιάµεσων
µεγεθών, για προσαρµογή σε ειδικές εφαρµογές
πίεσης-παροχής.
Η περιοχή λειτουργίας των ανεµιστήρων της σειράς
BS είναι σε στατικές πιέσεις απο 40 µέχρι 550mmWG
(400 to 5.500 Pa) και παροχή από 100 έως
120.000 m³/h.
Η κατασκευή τους συµµορφώνεται µε τα διεθνή
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Το κέλυφος είναι
κατασκευασµένο από ηλεκτροσυγκολλητό χάλυβα. Η
πτερωτή έχει επίπεδα χαλύβδινα πτερύγια οπισθίως
κεκλιµένα και ζυγοσταθµίζεται δυναµικά ώστε να
επιτυγχάνεται µηδενισµός αντιβάρων και µεγάλη
διάρκεια ζωής.
Οι ανεµιστήρες BS κατασκευάζονται σε δύο ποιότητες
κατασκευής:
-Ν- (Normal) για µικρές ισχείς
-H- (Heavy) για µεγαλύτερες ιπποδυνάµεις.
Οι ανεµιστήρες BS κατασκευάζονται τυποποιηµένα
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα συναρµογών
(F1, - F7 για απλής αναρροφήσεως, και F4D - F6D
για διπλής αναρροφήσεως).
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BS centrifugal fans are designed for high
performance industrial applications in air and gas
transport, clean or dusty. Examples are industrial
ventilation, fumes & gas extraction, combustion air
delivery in burners, bulk materials pneumatic
conveying, air cleaning through bag & cartridge
ﬁlters, bulk products recover with cyclone separation,
and many more.
Fan's blades geometry is straight, in order to avoid
particle stuck on them, and consequently loss of
impeller's balance. Blades are also backward ﬁxed
according to impeller's rotation, to ensure high
performance at low energy consumption.
All fans are tested in our own laboratory and come
with their characteristic operation curve. Laboratory
performance test is implemented according to ISO
5801:2017 standard. Besides standard series,
special dimensions are also available to conform
speciﬁc applications of pressure vs volumetric ﬂow
rate.
Operating range of BS series fans is between 40 to
550mmWG static pressures (400 to 5.500 Pa) and
100 to 120,000 m³ / h volumetric ﬂow rate.
BS fans construction complies international
standards of quality and safe operation. External
casing is made of welded carbon, galvanized or
stainless steel. Impeller's body and blades are made
of steel. Special alloys can also be used for speciﬁc
applications in chemical & food industry. Impeller is
dynamically balanced to achieve vibration reduction
and long operating life.
BS series fans are manufactured in two diﬀerent
types:
-N- (Normal) for operation with low power motors
-H- (Heavy) for higher absorbed power.
BS series fans can be constructed at standard
couplings with electrical motor, to conform many
applications (F1- F7 single air inlet, F4D - F6D
double air inlet).
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* (N) = Κλάση Ν/ Class N

(H) = Κλάση Η/ Class H

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης των προϊόντων µας, διατηρούµε το δικαίωµα αλλαγής
χαρακτηριστικών και αποδόσεων, χωρίς προειδοποίηση.
Because of the continuous development policy, the company reserves the right for changes
without prior notice.
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