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Moderní projekční uspořádání energetického závodu 
předpokládá použití axiálních přetlakových venti-
látorů, 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 obzvláš-
tě 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 natáče-
cím mechanismem a lopatkovým stupněm optimálně 
vyhovujícím vzduchotechnickým požadavkům každého 
projektu.

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.

Ventilátory ZVVZ jsou součástí mnoha 
technologií spaloVacích procesů 
elektráren, tepláren i městských kotelen 
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V případě klasického projekčního uspořádání energe-
tického závodu lze s výhodou využít dlouhodobě osvěd-
čených, finančně nenákladných, na údržbu nenáročných 
a provozně spolehlivých axiálních rovnotlakých venti-
látorů, jejichž výroba a vývoj má v ZVVZ svou nejdelší 
tradici.

Se snižováním pořizovací ceny frekvenčních měničů 
roste i množství realizací a dodávek ventilátorů s otáč-
kovou 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 odpo-
rové charakteristiky vzduchotechnického systému.



› 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

pracoVní charakTeriSTiky 

přeTlakoVých VenTiláTorů ZVVZ 

přeDSTaVují obroVSký roZSah 

VZDuchoTechnického Výkonu a jSou 

Tak Schopny, S VySokou účinnoSTí, 

pokrýT Flexibilní nároky MoDerní 

Technologie energeTických ZáVoDů.

axiální 
přetlakoVé 
Ventilátory
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STanDarDní VelikoSTi:  

2000 až 5000 mm nebo dle potřeb 

daného projektu 

STanDarDní TeploTa  

DopraVoVané VZDušiny  

až do +200°c

aeroDynaMická regulace  

Za choDu



›  obrovský vzduchotechnický výkon, vysoká účinnost
›  Vysoká spolehlivost
›  nenáročná údržba
›  nízké pořizovací náklady
›  regulace vzduchotechnického výkonu možná 

aerodynamicky nebo FM

TyTo VenTiláTory jSou SVýMi 

pracoVníMi charakTeriSTikaMi 

obZVlášTě VhoDné pro energeTické 

ZáVoDy u nichž je klaDen DůraZ na 

ekonoMiku proVoZu.

axiální 
roVnotlaké 
Ventilátory

6 7energeTika

STanDarDní VelikoSTi:  

710 až 4500 mm 

STanDarDní TeploTa  

DopraVoVané VZDušiny 

až do +250°c

beZúDržboVý

neVýbušné proVeDení

aeroDynaMické regulace



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

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.

radiální 
Vysokotlaké 
Ventilátory
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STanDarDní VelikoSTi:  

530 až 3150 mm 

TeploTa DopraVoVané VZDušiny 

až do +480 °c

beZúDržboVý

neVýbušné proVeDení

aeroDynaMické regulace



›   odolnost vůči pracovnímu médiu
›   Spolehlivost provozu
›   Snadná aerodynamická regulace nebo použití FM
›   Vysoká účinnost

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 

radiální 
středotlaké 
Ventilátory
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STanDarDní VelikoSTi:  

530 až 3150 mm 

TeploTa DopraVoVané VZDušiny 

až do +480 °c

beZúDržboVý

neVýbušné proVeDení

aeroDynaMické regulace


