
 

 

Rozwiązania wiskotyczne w świecie 

chłodzenia silników 
  



Pełna gama napędów wiskotycznych od lidera w chłodzeniu silników 

Firma Horton to lider w zakresie zarządzania przepływami powietrza. Proponowane rozwiązania Stratis Di oraz 

VMaster przeznaczone są do chłodzenia prawie każdego silnika! Zaprojektowane są aby dostarczyć optymalnie 

wydajnego chłodzenia oraz są kompatybilne z wentylatorami WindMaster jak i również z konkurecyjnymi 

konstrukcjami. 

 

 
Napędy wiskotyczne sterowane temperaturą powietrza 
 Lekka konstrukcja napędów wyposażona jest w  duży, 
precyzyjny, płaski czujnik bimetalowy, który automatycznie 
dopasowuje prędkość obrotową napędu wentylatora na 
podstawie temperatury otoczenia chłodnicy silnika.  
Pozwala to na pracę z różnymi prędkościami, chłodząc tylko w 
przypadku kiedy jest to potrzebne dając zarazem mniejszy 
hałas oraz oszczędność paliwa przy większej wydajności 
paliwa. 

  Płynna zmiana prędkości 
  Duży czujnik lepiej steruje prędkością 
  Szybka reakcja nawet na mniejsze zmiany temperatury 
  Pozwala uniknąć skoków temperatury przy 

jednoczesnym wyeliminowaniu potrzeby pracy na 
pełnych obrotach wentylatora 

  Poprawiona droga powrotna płynu w układzie w celu 
lepszego odprowadzania ciepła i wydłużenia 
żywotności napędu 

  Dwurowkowe łożyska 
  Różne typy montażu (kołnierz lub gwint montowany 

bezpośrednio do piasty napędu, pompy wody lub wału 
korbowego bez potrzeby stosowania tłumika drgań) 

 

Specyfikacja napędów VMaster 

Model VS120/121 VS140/141/142 VS162 VS192 VS212 VS222 

Rozstaw śrub 147mm 96.77mm 152.4mm 152.4mm 152.4/200mm 152.4/200mm 
Rodzaj śrub 3xM6 4xM8 6xM8 6xM8 6xM8 6xM8 
Średnica 
otworu 
środkowego 
wentylatora 

135mm 82.46mm 127mm 127mm 127/180mm 127/180mm 

Zakres 
momentu 
obrotowego 

6 ± 4 Nm 17 ± 9 Nm 40 ± 20 Nm 60 ± 30 Nm 80 ± 40 Nm 100 ± 50 Nm 

Waga 1kg 2.5kg 3.5 – 4.3kg 4.4 – 5.2kg 4.9 – 5.7kg 4.9 – 5.7 kg 
Maksymalna 
średnica 

160mm 165mm 190mm 213mm 236mm 236mm 

Typowy 
rozmiar 
wentylatora 

400 – 500mm 500 – 600mm 600 – 700mm 700 – 725mm 725 – 750mm 725 – 770mm 



Bezpośrednio elektronicznie sterowane napędy wiskotyczne VMaster  

 

Sterowanie proponowanymi napędami odbywa się przez jednostkę sterującą 
silnikiem (ECU). Daje to precyzyjną kontrolę temperatury, mniejszy hałas 
oraz zużycie paliwa. Zaprojektowane są aby sprostać wymaganiom w wielu 
zastosowaniach. Oferowane są w kilku rozmiarach i konfiguracjach 
sterowania (Włącz/wyłącz, za pomocą długości zmodulowanego sygnału 
(PWM), obiegu cyklicznego, oraz PWM z monitorowaniem prędkości napędu. 

 Krótki czas reakcji (wentylator osiąga maksymalną prędkość obrotową w 
ciągu 10 sekund oraz zwalnia w ciągu 10 – 30 sekund) 

 Kompaktowa budowa daje lepszy moment obrotowy oraz wysoką 
wydajność napędu 

 Łożyska dwurzędowe o większej wytrzymałości 

 Wiązka przewodów w tylnej części napędu 

Specyfikacja     
Model VS167 VS197 VS217 VS227 
Zasilanie 12/24V 12/24V 12/24V 12/24V 
Rozstaw śrub 152.4mm 152.4mm 152.4/200mm 152.4/200mm 
Typ śruby 6xM8 6xM8 6xM8 6xM8 
Średnica 
otworu 
środkowego 
wentylatora 

127mm 127mm 127/180mm 127/180mm 

Zakres 
momentu 
obrotowego 

40 ± 
20Nm 

60 ± 
30Nm 

80 ± 40Nm 100 ± 50Nm 

Waga 3.5 – 
4.3kg 

4.4 – 
5.2kg 

4.9 – 5.7kg 4.9 – 5.7kg 

Średnica w 
największym 
miejscu 

190mm 213mm 236mm 236mm 

Grubość w 
najszerszym 
miejscu 

98mm 111mm 105mm 105mm 

Typowy 
rozmiar 
wentylatora 

600 -  
700mm 

700 – 
725mm 

725 – 750mm 725 – 770mm 

 

 

 
Sprzęgła wiskotyczne dla wentylatorów 
Napędy wiskotyczne Stratis zostały zaprojektowane tak aby lepiej chłodzić 
nowoczesne silniki. Sterowanie odbywa się za pomocą sterownika 
elektrycznego. Odpowiedni zapas medium wiskotycznego oraz wewnętrzny 
zawór zapewniają sprawny przepływ płynu dając możliwość szybkiej reakcji 
na zachodzącą potrzebę chłodzenia.  

 Zintegrowany czujnik obrotów wentylatora pozwala na pracę cykliczną 

 Montaż wentylatora na przodzie napędu daje lepszy przepływ powietrza 

 Krótki czas reakcji (wentylator załącza się w ciągu kilku sekund dając 
precyzyjne chłodzenie przy optymalnej wydajności) 

 Standardowa prędkość jałowa 250obr/min (wyższe prędkości dostępne 
po zapytaniu) 

 Lepszy moment obrotowy przy kompaktowych wymiarach 

 Łożyska dwurowkowe o większej wytrzymałości 

 Konkurencyjna cena 

Specyfikacja   

Model G224 (sterowany elektr.) 
G224B (z czuj. temp. pow.) 

Zasilanie 12/24V 
Rozstaw śrub 256.8mm 
Typ śrub 6xM8 
Maks. moment 
obr. 

250Nm 

Waga 9.5kg 
Średnica w 
największym 
miejscu 

275mm 

Grubość w 
najszerszym 
miejscu 

120mm 

Typowy rozmiar 
wentylatora 

750 – 813mm 

 

 



  

 Firma Horton to światowy lider w 
rozwiązaniach przepływu powietrza. Firma 
dostarcza napędy wentylatorów oraz 
wentylatory w wielu konfiguracjach. 
Ciągłe badania pozwalają spełniać 
wymagania przemysłu teraz i w przyszłości 
w najcięższych warunkach. 


