
Wentylatory przemysłoWe



O nas

Energovent Sp. z o.o. jest wyłącznym 
przedstawicielem i dystrybutorem w Pol-
sce niemieckiej firmy Konrad Reitz Ven-
tilatoren GmbH & Co KG, jednego z naj-
większych producentów wentylatorów 	
w Europie.
Mamy świadomość, że wentylator jest 
bardzo ważnym ogniwem wielu procesów 
technologicznych. Jego rola jako serce in-
stalacji jest nie do przecenienia, dlatego 
pragniemy dostarczyć Państwu produkt 
perfekcyjnie wykonany i niezawodny.
Dzięki rozbudowanemu typoszeregowi 
standardowej produkcji oraz możliwości 
wykonania jednostek specjalnych jeste-
śmy w stanie dobrać każdy wentylator 
optymalnie do potrzeb użytkownika.

Nasz bagaż doświadczeń, jak również 
wieloletnie, sięgające lat 50-tych XX wie-
ku doświadczenie firmy Reitz, powoduje, 
iż nasza oferta staje się na rynku polskim 
wyjątkowa.
Nasze wentylatory wyróżniają się wysoką 
sprawnością energetyczną oraz wyjątko-
wą niską emisją hałasu. Dzięki wysokim 
standardom produkcji i automatyzacji 
wielu procesów technologicznych wenty-
latory Reitz spełniają wszystkie europej-
skie normy.

Zastosowania

Wentylatory przemysłowe, których dystrybuto-
rem jest nasza firma posiadają szerokie zastoso-
wanie w różnych gałęziach przemysłu. Już tysiące 
wentylatorów Reitz Ventilatoren od lat pracują 
niezawodnie między innymi w następujących 
branżach:

 Przemysł chemiczny
 Produkcja i przetwarzanie tworzyw sztucz-

nych
 Przemysł farmaceutyczny 
 Cementownie, przemysł wapienniczy i gipso-

wy
 Elektrownie i reaktory jądrowe
 Ciepłownictwo
 Hutnictwo
 Przemysł metalowy
 Odlewnictwo
 Przemysł wydobywczy 
 Przemysł drzewny
 Przemysł włókienniczy
 Oczyszczalnie ścieków
 Instalacje odpylania
 Spalarnie odpadów
 Przemysł spożywczy



Zalety wentylatorów:

 Wyjątkowo szeroki zakres parametrów 

	Duży wybór wentylatorów pozwala dobrać 
punkt pracy blisko punktu nominalnego 
– co oznacza zawsze optymalny dobór wen-
tylatora

	Nowatorskie podejście do wysokich tem-
peratur medium: maksymalna temp. prze-
tłaczanych gazów do 650°C. Napęd bezpo-
średni możliwy aż do 300°C 

	Najwyższa jakość wykonania 

	Bezawaryjność

Wentylatory charakteryzują się:

 Dużą wytrzymałością komponentów nara-
żonych na statyczne i dynamiczne napręże-
nia, zarówno w wysokiej jaki i niskiej tem-
peraturze 

 Stosowaniem materiałów odpornych na 
wycieranie i media agresywne

 Dostosowaniem rozwiązań technicznych 
do rodzaju przepływu i przetłaczanego me-
dium

 Ograniczaniem poziomu wibracji poprzez 
wysoką dokładność wykonania elementów 
wirujących oraz wyważenie statyczne i dy-
namiczne tychże elementów

 Pokryciem specjalnymi powłokami ochron-
nymi dla mediów erozyjnych

 Zabezpieczeniem termicznym  łożysk i wy-
posażenia wrażliwego na temperaturę

 Uszczelnieniem ochronnym na obudowie 
zapewniające odporność wału i łożysk na-
rażonych na temperaturę i wilgoć

 Ograniczeniem poziomu hałasu 

Oferta

Istnieje możliwość doboru ok. 400-stu ty-
pów wentylatorów o założonym sprężu i wy-
dajności, przy wartościach maksymalnych 	
∆pmax=35.500Pa, Vmax=1.000.000m3/h, 
temperatura max czynnika tmax=650°C, 	
zakres mocy silników od 1.1kW do 8.000 kW.

Możemy wykonać wentylatory na specjalne 
zamówienie wg specyficznych wymogów.

Oferujemy:

	Wentylatory promieniowe:
	Zakres podstawowy – jednostrumie-

niowe
 Wentylatory dwustrumieniowe – o naj-

większych wydajnościach

	 Wentylatory w wykonaniu specjalnym	
Wentylatory te mogą zostać wykonane 
jako:

Odporne na wysoką i niską temperaturę, od-
porne na uderzenia, odporne na kwasy i inne 
agresywne środowiska, gazoszczelne, pyłosz-
czelne, w wykonaniu przeciwiskrowym, w wy-
konaniu Ex.

	 Elementy regulacyjne przepływu
Dla zapewnienia rozruchu wentylatora, czy 
zmiany parametrów przepływu istnieje moż-
liwość wyposażenia wentylatorów w aparaty 
kierownicze, przepustnice, bądź przepustnice 
żaluzjowe, które mogą być regulowane manu-
alnie, bądź przy pomocy siłowników.

	 Zabezpieczenia przed hałasem

	Wyposażenie dodatkowe wentylatorów



MXE
Napęd bezpośredni.
Na wale silnika zamontowany 
jest wirnik. Silnik jest moco-
wany na podstawie połączonej 	
z korpusem wentylatora.

MAE
Napęd bezpośredni. 
Na wale silnika zamontowany 
jest wirnik.
Wentylator nie posiada podsta-
wy, jest mocowany kołnierzo-
wo.

MSE 
Napęd bezpośredni. 
Na wale silnika zamontowany 
jest wirnik.
Silnik z wirnikiem montowany 
jest na otwieranej pokrywie 
co umożliwia łatwy dostęp do 
wirnika. Służy do transpor-
tu mediów o dużym stężeniu 	
zapylenia. 

KXE
Napęd sprzęgłowy.
Moc jest przekazywana przez 
elastyczne sprzęgło. Wał pra-
cuje na dwóch oddzielnych ło-
żyskach.

RGE
Napęd pasowy.
Moc jest przekazywana przez 
przekładnię pasową. 
Wał wentylatora pracuje na 
dwóch łożyskach. Wentylator 
wraz z silnikiem jest zamonto-
wany na dodatkowej ramie. 
Silnik jest skierowany w stronę 
korpusu wentylatora.

RHE
Napęd pasowy.
Moc jest przekazywana przez 
przekładnię pasową. 
Wał wentylatora pracuje na 
dwóch łożyskach. Wentylator 
wraz z silnikiem jest zamonto-
wany na dodatkowej ramie. Sil-
nik jest skierowany na zewnątrz 
wentylatora.

Podstawowy zakres produkcji



Schemat oznaczeń wentylatorów

Oznaczenie wewnętrzne

MXE 050 - 018030 - 00

Obroty wirnika n x100[1/min] np.: 3000 1/min

Wielkość przepływu V[m³/min] np.: 180m³/min

Całkowity wzrost ciśnienia ∆pc x 100[Pa] np.: 50x100 = 5000Pa

E- wentylator jednostopniowy

Typoszereg:

MX- z napędem bezpośrednim. Silnik zamontowany na konstrukcji wsporczej

MA- z napędem bezpośrednim bez konstrukcji wsporczej

MS- z napędem bezpośrednim z otwierana pokrywą

KX- z napędem sprzęgłowym

RG- z napędem pasowym (silnik ustawiony w stronę wentylatora)

RH- z napędem pasowym (silnik skierowany na zewnątrz wentylatora)

Typoszereg uzupełniający

	Wentylatory promieniowe w obudowie aluminiowej
 typ MKV 
	typ TKV

	Wentylatory dwustrumieniowe
 KZK- z własną konstrukcją wsporczą
 KZB- z mocowaniem w fundamencie betonowym

Wykonania specjalne

Na życzenie inwestora każdy wentylator może zostać wy-
konany w wykonaniu specjalnym tj. odpornym na kwasy 	
i inne środowisko agresywne, wysoką i niską temperaturę. 
Dodatkowo oferowane wentylatory mogą być gazoszczel-
ne, przeciwiskrowe, w wykonaniu Ex, odporne na nagłe 
uderzenia ciśnienia, ścieranie, izolowane. Producent może 
zapewnić również szczególne wymogi pod względem po-
wierzchni, specyficzne dla przemysłu farmaceutycznego 
lub chemicznego.
Energovent oferuje także wentylatory o parametrach 
nie przewidzianych w standardowym zakresie produk-
cji (np. wentylatory o bardzo dużych przepływach rzędu 	
1 000 000 m3/h).



Izolacja akustyczna

Szczególna uwaga producenta zwracana jest na 
ochronę akustyczną. Skuteczna izolacja dźwięko-
wa chroni środowisko, pracowników oraz miesz-
kańców przed hałasem.
W ofercie Energovent znajdują się:
• Tłumiki kulisowe 
• Tłumiki rurowe 
• Ściany dźwiękochłonne 
• Kabiny akustyczne 
• Izolacje dźwiękowe 
Szeroka gama oferowanych produktów pozwala 
sprostać nawet najwyższym wymaganiom odno-
śnie ochrony miejsc pracy przed hałasem.

Wyposażenie dodatkowe

Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego umoż-
liwia dostosowanie wentylatora do indywidual-
nych wymagań użytkowników i zaadoptowania 
go do szczególnych warunków instalacji.
W zakresie wyposażenia dodatkowego oferowa-
ne są:
• Przepustnice 
• Wlotowe aparaty kierownicze 
• Wibroizolatory 
• Elementy przejściowe 
• Wloty kolanowe 
• Kompensatory 
• Kraty wlotowe 
• Filtry wlotowe 
• Czujniki temperatury łożysk 
• Czujniki wibracji 
• Przemienniki częstotliwości 
Elementy regulacyjne mogą być wykonane ze 
sterowaniem manualnym, bądź przy użyciu si-
łowników elektrycznych lub pneumatycznych.

Technologia produkcji

Najwyższa jakość wykonania wentylatorów Reitz jest 
uzyskiwana dzięki wielu zaplanowanym działaniom.
Firma zatrudnia doskonale wykwalifikowanych pra-
cowników, którzy z niezwykłą dokładnością i sta-
rannością wykonują powierzone zadania. Proces 
produkcyjny rozpoczyna się w dziale rozwoju, który 
projektuje wentylatory do najbardziej specyficznych 
zastosowań. Projekty wykonywane są w systemie 	
3D-CAD. Odpowiednio dobrane materiały poddawa-
ne są obróbce mechanicznej w znakomicie wyposa-
żonej fabryce o powierzchni produkcyjnej 18 000 m2.
Producent przykłada wagę nawet do najmniejszych 
detali, a dokumentacja konstrukcyjna i technologicz-
na jest skrupulatnie prowadzona dla każdego etapu 
produkcji. Kilka lat po montażu wentylatora w sys-
temie, jego dokumentacja będzie dostępna dla mo-
dyfikacji lub ewentualnej odbudowy identycznego 
wentylatora. Każdy wentylator zanim opuści fabry-
kę jest poddawany wielu testom, tak by precyzyjnie 
określić jego możliwości. Aby zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo eksploatacji wentylatory są testowa-
ne maksymalnie długo, aż do wymaganego terminu 
dostawy.
Prowadzone konsekwentnie przez firmę Reitz od 
wielu lat badania techniczne zapewniają stały rozwój 
oferowanych produktów. Obecnie, za zgodą Klien-
ta, w celu uniknięcia uszkodzeń, uruchamiany jest 
system monitoringu on-line wszystkich czujników, w 
które wyposażane są nasze wentylatory. 
Nasi Klienci doceniają jakość wykonania. Dowodem 
są certyfikaty jakości i bogate referencje wentylato-
rów Reitz.
Obsługą Klientów w firmie Energovent zajmuje się 
wykwalifikowana kadra inżynierska, która potrafi 
rozwiązać najbardziej skomplikowany problem. Aby 
pomóc w projektowaniu instalacji służymy wszelkimi 
materiałami technicznymi dotyczącymi naszych wen-
tylatorów: specyfikacje, charakterystyki, oraz szcze-
gółowe rysunki w CAD. 



Dobór wentylatorów

Nasi specjaliści czekają na Państwa zapytanie ofertowe. Aby zagwarantować optymalny dobór wentylatora oraz maksymalnie skró-
cić czas przygotowania naszej oferty, prosimy o uwzględnienie w zapytaniu ofertowym poniższych parametrów i wyspecyfikowanie 
wymaganego wyposażenia:

Zapraszamy do współpracy

Fabryka Wentylatorów „ENERGOVENT” Sp. z o.o. w Olkuszu
Zapytania ofertowe prosimy kierować:

Oddział Realizacji Kontraktów:  
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2
tel. (041) 274 44 41, fax (041) 274 44 41 wew. 203
www.energovent.pl, e-mail: energovent@energovent.pl

Parametry konieczne w zapytaniu ofertowym: Wymagania dodatkowe:

 dp lub ∆p- spręż, wzrost ciśnienia na wentylatorze wyraża-
ny w Pa, daPa, kPa, hPa, lub innych jednostkach ciśnienia 	
w określonej temperaturze pracy [°C], [K]

 V- strumień objętości, wydatek, przepływ wyrażony 	
w m3/ s, m3/min, m3/h, Nm3/s, Nm3/min, Nm3/h, kg/s, 
kg/min, kg/h, lub innych jednostkach

 maksymalna temperatura czynnika [°C], [K]

 rodzaj przetłaczanego czynnika:
 czyste powietrze, 
 wilgotne powietrze (ile wody?),
 spaliny, 
 inny gaz (jaki skład?), 
 pył (jaki, ile [mg/m3]?),

 sposób pracy: 
 na ssaniu (wentylator wyciągowy), 
 tłoczeniu, 
 praca mieszana (udział procentowy),

 sposób regulacji wentylatora:
 falownik (przemiennik częstotliwości),
 przepustnica używana do rozruchu wentylatora,
 aparat kierowniczy (sterowany ręcznie, pozycjonerem, 

bądź siłownikiem).

 określenie napięcia silnika elektrycznego 

 wymagany poziom hałasu [dB]

 wyposażenie dodatkowe

  dodatkowe wymagania:

 wykonanie iskrobezpieczne,
 wykonanie przeciwwybuchowe,
 specjalny wirnik (w wykonaniu np. nierdzewnym),
	 inne.

 dodatkowe dane wymagane w momencie zamówienia

 figura wentylatora – spis wszystkich możliwych figur 
został umieszczony na www.energovent.pl,

 położenie wlotu kolanowego (jeśli jest dostarczany),
 kolorystyka (jeżeli są specjalne wymogi klienta).


