
ENDÜSTRİYEL  
AKSİYAL FANLAR

Multi-Wing, dünya çapında  Havalandırma, Soğutma  ve  Isı Değiştirici  sektörleri  için  en-
düstriyel  aksiyal  fanlar  dizayn  eder. 

Standart, değiştirilebilir bileşenli  yenilikçi sistemimiz,  geniş bir  kanat profili ve malzeme  
seçeneklerini  kullanır. Sonuç : Özel gereksinimlerinize özgü uyarlanmış, oldukça düşük    
ses performansı, güçlü mühendislik desteği ve kısa teslim sürelerine sahip  aksiyal fanlar.



SOĞUTMA  UYGULAMALARI

Multi-Wing  ürün  portföyünde , -60°C gibi  düşük  sıcaklıklarda Evaporatör fanı  ya da 
+60°C dış ortam sıcaklıklarında  Kondenser, Kuru Soğutucu  veya  Su Soğutma Kulesi  
fanı  olarak  kullanılabilecek  fan  mutlaka  bulunacaktır.  

Evaporatör, Kondenser  ve Kuru Soğutucularda,  çap  büyüklüğüne  bağlı  olarak  H – Z 
ve W serisi , Su Soğutma Kulelerinde  ise  Z – W ve  G serisi  kanatlı  fanlar  kullanılmak-
tadır. 

Kanat malzemesi, sıcaklığa bağlı olarak  PPG (Cam takviyeli Polipropilen), PAG (Cam tak-
viyeli Polyamid) ve  Alüminyum  olabilmektedir..  



RADYATÖR - MOTOR SOĞUTMA  UYGULAMALARI

Multi-Wing ’in  “H ve Z” serisi  kanatlı fanları pek çok Radyatör Soğutma uygulaması için 
uygun olup, ses seviyesinin önem kazandığı uygulamalarda “Geriye Eğik” profilli kanat-
lar, montaj için kısıtlı alanın olduğu uygulamalarda da 6H ve 6Z profilli kanatlar kullanıl-
maktadır. Büyük çaplı fan uygulamalarında da  “W”  serisi kullanılmaktadır.

Motor soğutma uygulamaları için standart seriler kullanılmakla beraber,  USA ‘daki TIER 
IV ve Avrupa ‘daki Stage IIIB  düzenlemelerine uygunluk bakımından  PressureMAX se-
risi geliştirilmiştir. 120°C sıcaklığa kadar kullanılabilen PAG kanat malzemesine ilaveten, 
aşırı titreşimli  uygulamalar için PAGST seçeneği kullanılmaktadır.



MEYVE BAHÇELERİ DON ÖNLEME  UYGULAMALARI

Meyve ağaçlarının çiçeklenmeye başladığı  bahar  aylarında  özellikle aşırı soğuk geceler-
de  tomurcukların  donup, sezonda ürün alınamamasını  önlemek  amacı  ile  büyük çaplı  
Multi Wing “W ve G”  serisi  fanlar  kullanılmaktadır.   Standart  Alüminyum  göbek – PAG 
(cam takviyeli Polyamid)  kanat  malzemeli  fanlar geniş  bahçelere  hizmet  etmektedir..  
    



Multi-Wing ‘in modüler  aksiyal fan ürün  portföyü, tüm  havalandırma  uygulamalarına  
uygun seçimlere  imkan sağlamaktadır. Bu  uygulamalar, çiftlik  hayvanları gibi  tarım 
sektöründe  olabileceği  gibi, ticari  binaların  havalandırılması ve  duman tahliyesi gibi  
endüstriyel  sektörlerde de  olabilir. Havalandırma, kurutucu ve fırınlar ile  komple fan 
ünitelerini de kapsamaktadır. 

Uygulamanın  niteliklerine bağlı olarak Multi-Wing ‘in  tüm serileri ( H,Z,W ve hatta G) 
kullanılabilmektedir. Kurutucu ve fırınlarda  özellikle TR7Z, TR8Z ve TR11W gibi  çift yön-
lü çalışabilen kanatlı  fanlar kullanılmaktadır.  



YÜKSEK SICAKLIK (400°C)  UYGULAMALARI

Multi-Wing,  “3C ve 5W” profil kanatlı  aksiyal fanları  özellikle en zor şartlarda  duman 
ve ısı  tahliyesi için dizayn etmiştir. Bu yüksek dayanımlı fanlar 120 dakika süre ile 400°C 
sıcaklıkta  çalışabilmektedirler. Endüstriyel dayanımlı bu fanlar  ayrıca  yüksek verimde  
mükemmel hava debisi sağlamaktadırlar. 
Alüminyum malzemeden imal  edilerek  paslanmaz çelik göbeklere monte edilen 3C 
profil  kanatlı fanlar  standart fanlardan  iki kat daha yüksek devirlerde  çalışabilir. 3C 
ve 5W profil  kanatlı  fanların çap  aralığı  450  ila 1120 mm dir.      



PressureMAX 

EMAX 

MxFlo (Karışık akışlı fan)

FAN – KAPLİN  ÇÖZÜMLERİ 

Multi-Wing, özellikle dar alanda yüksek basınçlı 
hava sirkülasyonu ile soğutma gerektiren Rad-
yatör ve Motor  Soğutma uygulamaları için Pres-
sureMAX serisini geliştirmiştir. Standart  serile-
re kıyasla %20 daha fazla Statik Basınç ve %5-7 
daha yüksek Verim sağlamaktadırlar.  445 ila 
1295mm çap aralığındadır.

Multi-Wing, ErP Direktifleri çerçevesinde, enerji 
tüketimlerini minimize ederek yüksek verim sağ-
layan EMAX4  serisi fanlarını geliştirmiştir. 
5-6-7-9 ve 12 kanatlı olarak 624 ila 920mm çap 
aralığında kullanılabilen EMAX4 fanları, 2-3 dB 
daha düşük ses seviyesi sağlayabilmektedir. 

Multi-Wing, özellikle motor soğutma uygulama-
ları için eksenel ve radyal hava akışlarının karışı-
mı prensibi  ile MxFlo serisi fanları geliştirmiştir. 
Standart aksiyal fanlara kıyasla %50 daha yük-
sek statik basınç sağlarlar. 
550 ila 735mm çap aralığında, Kaplin montajına 
da uygun özelliktedir.

Multi-Wing, motor soğutma uygulamaları için 
müşteri   ihtiyaçlarına özel  dizayn edilmiş  
Fan-Kaplin  sistemleri gibi  komple  çözümler  
sunmaktadır.   Kaplin akuple edilmiş fan ile hız  
regülasyonu  yapılarak , yakıt tüketimi ve gürültü 
emisyonu azaltılır ve optimum motor soğuması 
sağlanmaktadır. Kaplinler, bimetal  ya da elekt-
ronik kontrollü viskoz  tip  olabilmektedir.



AIRFOIL (Uçak kanadı)  PROFİLLİ  SERİ 

ÇİFT  HAVA  AKIŞ  YÖNÜ  SERİSİ 

GERİYE EĞİK (Orak)  PROFİLLİ  SERİ

UCA  DOĞRU GENİŞLEYEN  PROFİLLİ  SERİ  

Çap aralıkları (mm)

Fan Serisi Min. Çap Maks. Çap

C 405 792

H 225 742

Z 225 1261

W 504 1981

G 1210 2746

Kanat Profilleri

3C, 2H,  3H, 3Z, 4Z, 5Z, 5W, 6W, 7W, 9W, 10G

Çap aralıkları (mm)

Fan Serisi Min. Çap Maks. Çap

H 284 702

Z 405 1030

W 639 2097

G 1210 2536

Kanat Profilleri

1H, 4H, 1Z, 2Z, 7Z, 1W, 2W, 3W, 1G

Çap aralıkları (mm)

Fan Serisi Min. Çap Maks. Çap

TR7Z 319 1095

TR8Z 405 1175

TR11W 567 1606

Kanat Profilleri

TR7Z, TR8Z, TR11W

Çap aralıkları (mm)

Fan Serisi Min. Çap Maks. Çap

H 225 742

Z 319 1255

Kanat Profilleri

6H VE 6Z
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