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Modelo TCN 4K
Aspectos Gerais

Vantagens

• Ventilador de simples aspiração, com carcaça
cilíndrica, fluxo de ar em linha (in-line) e com rotor de
pás curvadas para trás tipo limit-load;

A principal vantagem e diferencial deste modelo TCN 4K
em relação ao ventilador TCN 4, está no modo de como é
montado o motor elétrico. No ventilador TCN 4K o motor
elétrico não tem contato com o fluxo de ar do exaustor,
consequentemente não está sujeito a contaminantes
quando trabalhando em exaustão de fluidos agressivos,
como exaustão de cabines de pintura, salas de baterias,
coifas de cozinha, alta temperatura, etc. O ventilador TCN
4K está homologado para a exaustão de fumaça em caso
de incêndio, podendo operar a 400ºC durante 2 horas
sem a necessidade de motor elétrico especial como no
caso do modelo TCN 4.

• Vazão de ar de até aproximadamente 100.000 m3/h;
• Pressões estáticas de até aproximadamente 180
mmCA;
• Disponível nos Ø de rotor 180 a 1250 mm;
• A carcaça do ventilador TCN 4K é construída em chapa
de aço carbono, soldada, com posterior pintura
conforme necessidade das condições requeridas;
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• O rotor é construído em chapa de aço carbono,
soldado, com posterior pintura conforme necessidade
das condições requeridas. O acoplamento do rotor ao
eixo do motor é realizado através de um cubo construído em materiais como alumínio, ferro fundido ou aço
carbono, que é fixado ao rotor por meio de parafusos
métricos;

Na figura 1 observar-se a construção do ventilador TCN
arranjo 4 e na figura 2 podemos observar a construção do
ventilador TCN arranjo 4K.

• Todos os rotores são estática e dinamicamente
balanceados conforme Norma ISO 1940 – Grau 6.3.

FIGURA 1

FIGURA 2

Dimensões

Nota: Peso sem motor elétrico. Obs.: sujeito à alteração sem prévio aviso.
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