T e r m é k a d a t lap
Greenventer SoLAR
Technikai adatok:
Megnevezés

Solar

Fordulatszám [ford/perc]

1400

Légszállítás [m³/h]

750

Névleges fogyasztás [W]

30

Áramfelvétel [A]

1,5 A

Tápfeszültség [V]

230V - 24V

Motor védelem [IP]

—

Nyomás [Pa]

60 - 5

Frekvencia [Hz]

50Hz +-1%

Súly [kg]

17,5 kg

Zaj [dB/A [1m]]

npd

Anyaga

galvanizált
acél

FLUID-LAB.HU KFT

Légáramlás-növelő ventilátorok áramlástechnikai vizsgálata

Ventilátor jelleggörbe

Nyomás - Pa

Leírás:

Légszállítás - m3/h

15. ábra. A Greenvent Solár légáramlás növelő ventilátor jelleggörbemérése

Méretek:

Polikristályos napelemtáblája teljes mértékben ellátja és napsütéses időben a hálózati
energiától függetlenül üzemelteti a ventilátort. Működése csendes. Tökéletes alternatíva a szélárnyékos helyekre. Különböző
kapacitású változatai (15 W – 20 W – 30 W
– 40 W) széleskörű lehetőséget nyújtanak a
levegőcsere megoldására. A polikristályos
típusú napelem, a tájolásra és dőlésszögre
kevésbé érzékeny, így a napelemes rendszerek telepítésekor, szélsebb felhasználási
lehetőséget nyújt.
Javasolt felhasználási helyek:

Lakossági felhasználás esetén: panelépületek több szintes épületek légcseréjének
megoldására vagy családi házak szellőzéA 3. méréssorozat célja a ventilátorok jelleggörbéinek felvétele különböző szélsebességeknél. A
sének biztosítására. Gázüzemű helyiségek
mérések során 3 különböző ventilátor vizsgáltunk, a Greenvent Optimum és a Greenvent Max
esetén megfelelő légutánpótlással, beszaventilátorok esetében a szél jelleggörbére gyakorolt hatását is meghatároztuk. A Greenvent Solár
bályozott
légszelepekkel a hatályos szabátípusú ventilátor nem használja fel a szél perdületnövelő hatását, ebben az esetben csak
1
lyok alapján.
szélmentes jelleggörbét mértünk.
Max: 450 mm

Ventilátor jelleggörbék mérése merőleges megfúvásnál

Ipari felhasználási helyek: több színtes szinMit mérünk?
tes szállodák, irodák vagy egyéb ipari, ven A beszívó torokkal mérjük a térfogatáramot.
 A ventilátor előtti nyomásfuratok és a légkör között mérjük a ventilátoron létrejövő déglátó helyiségek, orvosi rendelők, korházi
statikus nyomásnövekedést.
szobák és egyéb helyiségek szellőzésének
 A fordulatszámot a ventilátor elektronikája méri és állandóan tartja.
kedvező áru, hosszútávú megoldása.
 A ventilátor motorja által felvett áramot mérjük, míg a kapocsfeszültség állandó marad.
530 x 530 mm
Mit változtatunk?
 szélsebességet 0, 3, 6, 9, 12 m/s értékre
 a beépített pillangószelep és a rásegítő ventilátor segítségével az átáramló
légmennyiséget

