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Dodaných strojů

Zemí

Více než

70 let tradice

VENTILÁTORY
energetika

ZVVZ MACHINERY, a.s.
Sažinova 888, Milevsko, 399 01
ventilatory@zvvz.cz
+420 382 551 111
www.zvvz.cz

V případě klasického projekčního uspořádání energetického závodu lze s výhodou využít dlouhodobě osvědčených, finančně nenákladných, na údržbu nenáročných
a provozně spolehlivých axiálních rovnotlakých ventilátorů, jejichž výroba a vývoj má v ZVVZ svou nejdelší
tradici.

Ventilátory ZVVZ jsou součástí mnoha
technologií spalovacích procesů
elektráren, tepláren i městských kotelen
V odvětví energetiky lze uplatnit všechny naše standardně vyráběné axiální
i radiální ventilátory. Většina dodaných ventilátorů je řešena projekčně
a jejich návrh je uzpůsoben přímo požadavkům konkrétního projektu.

Moderní projekční uspořádání energetického závodu
předpokládá použití axiálních přetlakových ventilátorů, jejichž vzduchotechnický výkon je regulován
aerodynamicky změnou úhlu nastavení rotorových
lopatek za chodu ventilátoru. Díky tomu je zajištěn
provoz ventilátorů v pracovních oblastech s nízkou
spotřebou energie. Tento způsob regulace je obzvláště vhodný v provozech s velkou variabilitou strmosti
odporové charakteristiky vzduchotechnického systému.
ZVVZ tento typ ventilátorů vyvíjela s nástupem nových
trendů v energetice již v průběhu osmdesátých let
minulého století. Díky letitým zkušenostem z provozu
těchto ventilátorů a vývoji nových lopatkových stupňů,
jsou naše ventilátory osazovány spolehlivým natáčecím mechanismem a lopatkovým stupněm optimálně
vyhovujícím vzduchotechnickým požadavkům každého
projektu.
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Se snižováním pořizovací ceny frekvenčních měničů
roste i množství realizací a dodávek ventilátorů s otáčkovou regulací, tedy s regulací výkonových parametrů
změnou otáčkové frekvence elektromotoru a oběžného
kola. Tato regulace je aplikovatelná u všech nabízených
typů ventilátorů. Tento způsob regulace je obzvláště
vhodný v provozech s malou variabilitou strmosti odporové charakteristiky vzduchotechnického systému.
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Axiální
přetlakové
ventilátory
Pracovní charakteristiky
přetlakových ventilátorů ZVVZ
představují obrovský rozsah
vzduchotechnického výkonu a jsou
tak schopny, s vysokou účinností,
pokrýt flexibilní nároky moderní
Standardní velikosti:

technologie energetických závodů.

2000 až 5000 mm nebo dle potřeb
› Rozsáhlá pracovní oblast vysoké účinnosti
› Spolehlivý provoz i při malých výkonech
› Aerodynamická regulace natáčením lopatek
rotoru za chodu
› Možnost vzduchotechnické regulace
aerodynamicky nebo FM
› Variantní materiály rotorových lopatek

daného projektu
Standardní teplota
dopravované vzdušiny
až do +200°C
AERODYNAMICKÁ REGULACE
ZA CHODU

4

ENERGETIKA

5

Axiální
rovnotlaké
ventilátory
Tyto ventilátory jsou svými
pracovními charakteristikami
obzvláště vhodné pro energetické
závody u nichž je kladen důraz na
ekonomiku provozu.
› Obrovský vzduchotechnický výkon, vysoká účinnost
› Vysoká spolehlivost
› Nenáročná údržba
› Nízké pořizovací náklady
› Regulace vzduchotechnického výkonu možná
aerodynamicky nebo FM

Standardní velikosti:
710 až 4500 mm
Standardní teplota
dopravované vzdušiny
až do +250°C
Bezúdržbový
nevýbušné provedení
Aerodynamické regulace
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Radiální
vysokotlaké
ventilátory
Je-li vyžadován menší průtok při vysokém odporu vzduchotechnického systému
jsou radiální ventilátory spolehlivým a účinným řešením. Jejich odolnost
proti poruchám i agresivní abrazivní vzdušině vysokých teplot z nich činní
ideální řešení např. pro recirkulaci spalin.

› Vysoký pracovní tlak
› Odolnost vůči pracovnímu médiu
› Spolehlivost provozu
› Snadná aerodynamická regulace nebo použití FM
› Vysoká účinnost

Standardní velikosti:
530 až 3150 mm
teplota dopravované vzdušiny
až do +480 °C
Bezúdržbový
nevýbušné provedení
Aerodynamické regulace
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Radiální
středotlaké
ventilátory
Tyto ventilátory tvoří mezičlánek
mezi radiálními vysokotlakými
ventilátory a ventilátory axiálními.
Radiální středotlaké ventilátory
jsou schopny s vysokou účinností
zajistit relativně vysoký tlak při
vysokém průtoku
› Odolnost vůči pracovnímu médiu
› Spolehlivost provozu
› Snadná aerodynamická regulace nebo použití FM
› Vysoká účinnost

Standardní velikosti:
530 až 3150 mm
teplota dopravované vzdušiny
až do +480 °C
Bezúdržbový
nevýbušné provedení
Aerodynamické regulace
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