
 

 

Műszaki Katalógus 2019 
Tisztelt Megrendelőnk! 

Nagy örömmel nyújtjuk át Önnek tűzvédelmi szellőztető rendszereinket tartalmazó 

műszaki katalógusunkat, a benne található termékek működésének, kialakításának, 

műszaki és áramlási specifikációinak, telepítésük menetének, valamint a tűzvédelmi 

elszívó- légsugár és levegőellátó ventilátorok kiegészítő berendezéseinek részletes 

leírásával. 

Minden, a „MERCOR” S.A. gyáraiból megrendelésre kiszállított berendezést a 

legmagasabb minőségirányítási szabványok szerinti vizsgálatnak vetünk alá, ill. egy 

sor megfelelőségi teszten kell átesnie. Büszkék vagyunk arra, hogy tevékenységünk 

hozzájárul az Ön biztonságához. 

Reméljük, hogy nemsokára lehetőségünk együtt dolgozni. 

A „MERCOR” S.A. csapata 

Műszaki Katalógusunk elektronikus verziója elérhető a www.mercor.com.pl honlapon. 

  

Tűzvédelmi szellőztető rendszerek 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 
► Teljesítményállandósági tanúsítvány, 1488-CPD-0209/W F400 és 1488-CPR-0526/W F600 típushoz 

► Funkcionális tulajdonságok az EN 12101-3:2002+AC:2005 szabvány szerint. 

► Szabadalom száma: 220478, kiadta Lengyelország Szabadalmi Hivatala 

► 6 névleges méret. 

► Kétsebességes változatok kevert szellőztető rendszerekhez. 

1.1. használat 

mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok radiális járókerékkel a füst és a meleg levegő eltávolításához a helyiségből tűz esetén, valamint 

kényelmi szellőztetéshez. A ventilátorok készülhetnek egy vagy kétsebességes motorral, hogy kombinálják a kényelmi és füstelszívási 

funkciókat, pl. szellőző- és füstelszívó ventilátorok mélygarázsokban, bevásárlóközpontokban és gyártócsarnokokban. 

A füstelszívó ventilátorok megkönnyítik az emberek és berendezések kimenekítését az égő területekről, gyorsabb és hatékonyabb tűzoltást 

tesznek lehetővé, védik az épület szerkezetét, ill. felszereléseit a túlzott hőterheléstől, gátolják a tűz, a tűz gázai, valamint a füst átterjedését 

a szomszédos tűzzónákba. 

A készülékeket kültéri, függőleges helyzetben történő használatra tervezték. 

1.2. tervezés 

 

  

1. a ventilátor alapja 

2. hűtőcsatorna 

3. külső ház 

4. motor burkolata 

5. csatlakozócső 

6. motoralap 

7. radiális járókerék 

8. kapocsdoboz/szervizkapcsoló [option] 

9. elektromotor 

10. kiegészítő hűtőcsatorna(630, 710 átmérőkhöz) 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

A ventilátor méretétől függően a ventilátorház alumíniumlemezből vagy tűzihorganyzott acéllemezből készül. A ventilátor kialakítása lehetővé 

teszi a csapadék, hóolvadék vagy kondenzvíz elvezetését a bemenő levegőből. 

A ventilátor IE2 vagy IE3 háromfázisú motorral szerelhető fel: egysebességes [230/400 V (D/Y) vagy 400/690 V (D/Y)], vagy kétsebességes 

[400/400 V (Y/YY)] különböző fordulatszámokkal (3000, 1500, 1000, 750 1/min) termisztoros motorvédelem nélkül. A motor 

frekvenciaváltóval történő használatra van tervezve. 

A radiális járókerék közvetlenül a motortengelyre van szerelve. 

1.3. méret 

Az mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok hat névleges járókerék-átmérővel kaphatók: 315  mm, 355 mm, 400 mm, 500 mm, 630 mm,   710 

mm. 

A ventilátorok névleges méretei az egyes típusok leírásában találhatók, a fejezet későbbi részében. 

1.4. műszaki adatok 

 

1.4.1. motorteljesítmény 

A motorteljesítmény tartománya a ventilátor méretétől és a járókerék fordulatszámától függ. 

motorfordulatszám n = 750 [1/min] motorfordulatszám n = 1000 [1/min] motorfordulatszám n = 1500 [1/min] motorfordulatszám n = 3000 [1/min] 

ventilátor 
teljesítmény-

tartomány 
P [kW] 

ventilátor 
teljesítmény-

tartomány 
P [kW] 

ventilátor 
teljesítmény-

tartomány 
P [kW] 

ventilátor 
teljesítmény-

tartomány 
P [kW] 

mcr Pasat 31 0.09-0.25 mcr Pasat 31 0.12-0.37 mcr Pasat 31 0.37-1.1 mcr Pasat 31 1.5-5.5 

mcr Pasat 35 0.9-0.37 mcr Pasat 35 0.8-0.55 mcr Pasat 35 0.55-1.5 mcr Pasat 35 3-11 

mcr Pasat 40 0.12-0.55 mcr Pasat 40 0.25-0.75 mcr Pasat 40 1.1-3 mcr Pasat 40 4-15 

mcr Pasat 50 0.37-1.1 mcr Pasat 50 0.75-2.2 mcr Pasat 50 3-7.5 

 mcr Pasat 63 0.75-5.5 mcr Pasat 63 2.2-7.5 mcr Pasat 63 7.5-30 

mcr Pasat 71 1.5-7.5 mcr Pasat 71 5.5-7.5 mcr Pasat 71 15-37 

 

1.4.2. tűzállóság 

Az EN 12101-3 szerint az mcr Pasat ventilátor az alábbi tűzállóságra van tanúsítva: 

- F400 osztály – 400°C/120 min. tűzállóság. 

- F600 osztály – 600°C/60 min. tűzállóság. 

1.4.3. műszaki és áramlási paraméterek 

Az mcr Pasat ventilátorfedél üzemi paraméterei 1950 Pa nyomáson az 500 m3/h - 52000 m3/h szállítási tartományt fedik le. 

A táblázatok szimbólumai és specifikációi: 

∆p – rendelkezésre álló nyomás [Pa] 

Q – teljesítmény [m3/h] 

nr – specifikáció száma 

P – névleges teljesítmény [kW] 

n – motorfordulatszám [1/min] 

Un – névleges feszültség 

In – névleges áramerősség 

m1 – az F400 ventilátor közelítőleges tömege tartozékok nélkül [kg] 

m2 – az F600 ventilátor közelítőleges tömege tartozékok nélkül [kg] 

A műszaki adatok 20°C hőmérséklet és a következő sűrűség mellett 
értendők: 1,2 kg/m3. 

Az mcr Pasat ventilátor-kiválasztóprogram a www.mercor.com.pl honlapon, a Designer Zone (Tervezői zóna) menüben érhető el. 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

*Az Lw(A) hangteljesítményszintet a ventilátor legnagyobb hatásfokú pontjához határozták meg. 

 

  

ventilátor 
hangteljesítményszint [dB A] 

hangteljesítmény-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 31/2 68 73 76 76 75 71 66 58 82 

mcr Pasat 31/4 52 57 60 60 58 55 49 42 66 

mcr Pasat 31/6 45 50 52 53 51 47 42 35 58 

mcr Pasat 31/8 40 45 47 48 46 42 37 30 53 

mcr Pasat 31/2/4 68 73 76 76 75 71 66 58 82 

mcr Pasat 31/4/6 52 57 60 60 58 55 49 42 66 

mcr Pasat 31/4/8 52 57 60 60 58 55 49 42 66 

mcr Pasat 31/6/12 45 50 52 53 51 47 42 35 58 

Tartozékok 

PD tetőtalp PD-T hangszigetelt 

tetőtalp 

KS-V automata 

visszacsapó 

csappantyú 

KD rugalmas 

csatlakozás 

KSZ adapter WS szervizkapcsoló 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

ventilátor 
hangteljesítményszint [dB A] 

hangteljesítmény-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 35/4 57 62 65 65 63 59 54 47 71 

mcr Pasat 35/6 49 54 56 56 55 51 46 39 62 

mcr Pasat 35/8 39 44 47 47 46 42 37 29 53 

mcr Pasat 35/4/6 57 62 65 65 63 59 54 47 71 

mcr Pasat 35/4/8 57 62 65 65 63 59 54 47 71 

mcr Pasat 35/6/12 49 54 56 56 55 51 46 39 62 

*Az Lw(A) hangteljesítményszintet a ventilátor legnagyobb hatásfokú pontjához határozták meg. 

 

Tartozékok 

PD tetőtalp PD-T hangszigetelt 

tetőtalp 

KS-V automata 

visszacsapó 

csappantyú 

KD rugalmas 

csatlakozás 

KSZ adapter WS szervizkapcsoló 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

ventilátor 
hangteljesítményszint [dB A] 

hangteljesítmény-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 40/4 62 67 70 70 68 64 59 52 76 

mcr Pasat 40/6 52 57 59 60 58 54 49 42 65 

mcr Pasat 40/8 46 51 54 54 53 49 44 36 60 

mcr Pasat 40/4/6 62 67 70 70 68 64 59 52 76 

mcr Pasat 40/4/8 62 67 70 70 68 64 59 52 76 

mcr Pasat 40/6/12 52 57 59 60 58 54 49 42 65 

*Az Lw(A) hangteljesítményszintet a ventilátor legnagyobb hatásfokú pontjához határozták meg.  

 

  

Tartozékok 

PD tetőtalp PD-T hangszigetelt 

tetőtalp 

KS-V automata 

visszacsapó 

csappantyú 

KD rugalmas 

csatlakozás 

KSZ adapter WS szervizkapcsoló 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

ventilátor 
hangteljesítményszint [dB A] 

hangteljesítmény-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 50/4 68 73 76 76 74 70 65 58 82 

mcr Pasat 50/6 59 64 66 67 65 61 56 49 72 

mcr Pasat 50/8 51 56 58 58 57 53 48 41 64 

mcr Pasat 50/4/6 68 73 76 76 74 70 65 58 82 

mcr Pasat 50/4/8 68 73 76 76 74 70 65 58 82 

mcr Pasat 50/6/12 59 64 66 67 65 61 56 49 72 

*Az Lw(A) hangteljesítményszintet a ventilátor legnagyobb hatásfokú pontjához határozták meg. 

 

  

Tartozékok 

PD tetőtalp PD-T hangszigetelt 

tetőtalp 

KS-V automata 

visszacsapó 

csappantyú 

KD rugalmas 

csatlakozás 

KSZ adapter WS szervizkapcsoló 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

ventilátor 
hangteljesítményszint [dB A] 

hangteljesítmény-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 63/4 72 77 79 79 78 74 69 62 85 

mcr Pasat 63/6 63 68 71 71 70 66 61 53 77 

mcr Pasat 63/8 57 62 65 65 63 59 54 47 71 

mcr Pasat 63/4/6 76 81 83 84 82 78 73 66 89 

mcr Pasat 63/4/8 76 81 83 84 82 78 73 66 89 

mcr Pasat 63/6/12 66 71 73 74 72 68 63 56 79 

*Az Lw(A) hangteljesítményszintet a ventilátor legnagyobb hatásfokú pontjához határozták meg. 

 

  

Tartozékok 

PD tetőtalp PD-T hangszigetelt 

tetőtalp 

KS-V automata 

visszacsapó 

csappantyú 

KD rugalmas 

csatlakozás 

KSZ adapter WS szervizkapcsoló 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

ventilátor 
hangteljesítményszint [dB A] 

hangteljesítmény-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 63/4’ 74 79 82 82 80 76 71 64 88 

mcr Pasat 63/4 76 81 83 84 82 78 73 66 89 

mcr Pasat 63/6 66 71 73 74 72 68 63 56 79 

mcr Pasat 63/8 59 64 67 67 66 62 57 49 73 

mcr Pasat 63/4/6 72 77 79 79 78 74 69 62 85 

mcr Pasat 63/4/8 72 77 79 79 78 74 69 62 85 

mcr Pasat 63/6/12 63 68 71 71 70 66 61 53 77 

*Az Lw(A) hangteljesítményszintet a ventilátor legnagyobb hatásfokú pontjához határozták meg. 

 

  

Tartozékok 

PD tetőtalp PD-T hangszigetelt 

tetőtalp 

KS-V automata 

visszacsapó 

csappantyú 

KD rugalmas 

csatlakozás 

KSZ adapter WS szervizkapcsoló 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

ventilátor 
hangteljesítményszint [dB A] 

hangteljesítmény-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 71/4 75 80 83 83 82 78 73 65 89 

mcr Pasat 71/6 66 71 73 74 72 68 63 56 79 

mcr Pasat 71/8 59 64 67 67 65 62 56 49 73 

mcr Pasat 71/4/6 75 80 83 83 82 78 73 65 89 

mcr Pasat 71/4/8 75 80 83 83 82 78 73 65 89 

mcr Pasat 71/6/12 66 71 73 74 72 68 63 56 79 

*Az Lw(A) hangteljesítményszintet a ventilátor legnagyobb hatásfokú pontjához határozták meg. 

 

  

Tartozékok 

PD tetőtalp PD-T hangszigetelt 

tetőtalp 

KS-V automata 

visszacsapó 

csappantyú 

KD rugalmas 

csatlakozás 

KSZ adapter WS szervizkapcsoló 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

ventilátor 
hangteljesítményszint [dB A] 

hangteljesítmény-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 71/4 77 82 84 85 83 79 74 67 90 

mcr Pasat 71/6 69 74 76 77 75 71 66 59 82 

mcr Pasat 71/8 61 66 69 69 68 64 59 51 75 

mcr Pasat 71/4/6 77 82 84 85 83 79 74 67 90 

mcr Pasat 71/4/8 77 82 84 85 83 79 74 67 90 

mcr Pasat 71/6/12 69 74 76 77 75 71 66 59 82 

*Az Lw(A) hangteljesítményszintet a ventilátor legnagyobb hatásfokú pontjához határozták meg. 

 

  

Tartozékok 

PD tetőtalp PD-T hangszigetelt 

tetőtalp 

KS-V automata 

visszacsapó 

csappantyú 

KD rugalmas 

csatlakozás 

KSZ adapter WS szervizkapcsoló 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

1.5. tartozékok 

 

1.5.1. PD, PD-T tetőtalpak 

Ezzel a talppal lehet a ventilátort tetőre telepíteni. A ventilátorházba van beépítve (vagyis a szerelőlapra) M10, M12 vagy M14 csavarokkal, 

a ventilátor méretétől függően. 

Alapkivitelben az alapok anyaga horganyzott acéllemez. Elérhető típusváltozatok: 

PD tetőtalp lapos és lejtős tetőkhöz 

PD-T tetőtalp — hangszigeteléssel, lapos és lejtős tetőkhöz 

 

1.5.2. KD kör alakú rugalmas csatlakozások 

A KD rugalmas csatlakozást a ventilátor működése közben keletkező rezgések csillapítására használják, amelyek átadódhatnak a szellőztető 

rendszerre. A füstelszívó rendszer működése közben kompenzálhatja a csatornaelemek hőtágulását is. 

KD rugalmas csatlakozások 

ventilátor típus 
D 

[mm] 
~A 

[mm] 
B 

[mm] 
L 

[mm] 
C 
[°] 

nxd 
[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 KD-31 315 385 356 150 45 8x9,6 1,0 

mcr Pasat 35 KD-35 355 425 395 150 45 8x9,6 1,1 

mcr Pasat 40 KD-40 400 470 438 150 30 12x9,6 1,3 

mcr Pasat 50 KD-50 500 570 541 150 30 12x9,6 1,6 

mcr Pasat 63 KD-63 630 710 674 200 22,5 16x10,5 2,0 

mcr Pasat 71 KD-71 710 790 751 200 22,5 16x10,5 2,3 

1.5.3. PK ellenkarimák 

Az ellenkarimát az mcr Pasat ventilátor és a szellőztető rendszer KD rugalmas csatlakozásokkal történő összekötésére tervezték. 

Alapkivitelben porszórt acéllemezből készül. 

PK ellenkarimák 

ventilátor típus 
D 

[mm] 

~A 
[mm] 

B 

[mm] 

C 
[°] 

nxd 
[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 PK-31 315 385 356 45 8x9,6 0,9 

mcr Pasat 35 PK-35 359 425 395 45 8x9,6 0,9 

mcr Pasat 40 PK-40 404 470 438 30 12x9,6 1,0 

mcr Pasat 50 PK-50 504 570 541 30 12x9,6 1,3 

mcr Pasat 63 PK-63 634 710 674 22,5 16x10,5 1,8 

mcr Pasat 71 PK-71 716 790 751 22,5 16x10,5 2,0 

  

Ráhúzható PD, PD-T tetőtalpak 

ventilátor típus 
A 

[mm] 

B 

[mm] 

C 

[mm] 

H-PD 

[mm] 

H-PD-T 

[mm] nxM 

mcr Pasat 31 PD-31 525 740 460 350 900 4xM10 

mcr Pasat 35 PD-35 675 870 600 350 900 4xM10 

mcr Pasat 40 PD-40 675 870 600 350 900 4xM10 

mcr Pasat 50 PD-50 965 1150 880 350 900 4xM12 

mcr Pasat 63 PD-63 965 1150 880 450 900 4xM16 

mcr Pasat 71 PD-71 1125 1310 1040 450 900 4xM16 
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mcr Pasat tető füstelszívó ventilátorok 

 

1.5.4. KS-V automata visszacsapó csappantyúk 

Az automatikus KS-V visszacsapó csappantyú megakadályozza, hogy a külső levegő az épület belsejébe hatolhasson a ventilátor álló 

helyzetében, amely jelentősen csökkenti a téli hőveszteségeket, és megakadályozza az ellenőrizetlen levegőkeringést. A készülékház anyaga 

porszórt acéllemez, a csappantyúlapé alumíniumlemez. 

KS-V automata visszacsapó csappantyúk 

ventilátor típus 
D 

[mm] 

~A 
[mm] 

B 

[mm] 

L 

[mm] 

C 
[°] 

nxd 
[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 KS-V-31 315 385 356 220 45 8x9,6 5,7 

mcr Pasat 35 KS-V-35 355 425 395 240 45 8x9,6 6,6 

mcr Pasat 40 KS-V-40 400 470 438 250 30 12x9,6 7,6 

mcr Pasat 50 KS-V-50 500 570 541 320 30 12x9,6 11,3 

mcr Pasat 63 KS-V-63 630 710 674 360 22,5 16x10,5 16,2 

mcr Pasat 71 KS-V-71 710 790 751 430 22,5 16x10,5 20,8 

1.5.5. TH hangtompítók 

A TH hangtompítót a szellőztető rendszerben a ventilátor működése közben keltett zaj csökkentésére használják. A hangtompító házának 

anyaga horganyzott acéllemez, perforált horganyzott lemez maggal és belső résszel. A hangtompítást hőálló, megnövelt hangelnyelő 

tulajdonságú kőzetgyapot végzi. 

A hangtompító menetes furatai révén közvetlenül felerősíthető a ventilátorház peremére. Ebben az esetben a csatlakozást hőálló szilikonnal 

tömítse. 

TH hangtompítók 

ventilátor típus 
d1 

[mm] 
d2 

[mm] 
d3 

[mm] 
d4 

[mm] 

L 

[mm] 

A 
[°] 

nxM 
[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 TH-31 315 380 180 356 950 45 8xM8 35 

mcr Pasat 35 TH-35 359 550 200 395 950 45 8xM8 41 

mcr Pasat 40 TH-40 404 600 220 438 950 30 12xM8 53 

mcr Pasat 50 TH-50 504 700 280 541 950 30 12xM8 62 

mcr Pasat 63 TH-63 634 830 355 674 950 22,5 16xM8 78 

mcr Pasat 71 TH-71 710 960 400 751 1400 22,5 16xM8 122 

1.5.6. KSZ adapterek 

A KSZ adapterek használata megkönnyíti a visszacsapó csappantyúk és rugalmas csatlakozások beépítését. Az adaptert a csatlakoztatott 

tartozékokkal a tetőtalpra vagy egyéb tartószerkezetre helyezik. Ilyen szerkezetben mcr Pasat radiális ventilátor van felszerelve. Az adapter 

anyaga 3 mm vastag horganyzott acéllemez. 

KSZ adapterek 

ventilátor típus 
D 

[mm] 

B 

[mm] 

C 
[°] 

nxd 
[mm] 

E 

[mm] 

F 

[mm] 

pxk 
[mm] 

L 

[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 AKSZ-31 315 356 45 8x8,5 540 460 4x12,2 13 4 

mcr Pasat 35 AKSZ-35 355 395 45 12x8,5 690 600 4x12,2 13 6 

mcr Pasat 40 AKSZ-40 400 438 30 12x8,5 690 600 4x12,2 13 6 

mcr Pasat 50 AKSZ-50 500 541 30 12x8,5 976 880 4x14,2 13 18 

mcr Pasat 63 AKSZ-63 630 674 22,5 16x8,5 976 880 4x18,2 13 15 

mcr Pasat 71 AKSZ-71 710 751 22,5 16x8,5 1136 1040 4x18,2 13 22 
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1.5.7. WS szervizkapcsolók 

A WS szervizkapcsoló rendeltetése a ventilátor áramtalanítása szervizelés idejére. A kapcsolón található egy extra segédérintkező is, amely 

a kikapcsolási helyzetet jelzi, amennyiben a kapcsolót nem állítják vissza a kiindulási helyzetbe, vagyis a ventilátor áramellátását nem 

kapcsolják vissza a karbantartási vizsgálat után. Közvetlenül a ventilátorházra történő felszereléshez használjon speciális tartóelemet. A 3 

pólusú szervizkapcsolókat az egysebességes 230/400 V motorokhoz, a 6 pólusú kapcsolókat pedig a 400/690 V minősítésű egy- és 

kétsebességes, ill. a 400/400 V minősítésű kétsebességes motorokhoz tervezték. 

WS szervizkapcsolók 

típus 
A 

[mm] 

B 

[mm] 

E 

[mm] 

F 

[mm] 

H 

[mm] 

nxd 
[mm] 

U [V] I [A] 
kábeltömszelen-

cék D [mm] megjegyzések 

WS-16/3 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 pólusú 

WS-16/6 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 pólusú 

WS-32/6 116 100 90 52 108 4x4 690 32 M25[x4] 6 pólusú 

WS-63/6 170 155 105 95 185 4x6 690 63 M25/M32[x4] 6 pólusú 

WS-100/6 200 180 130 125 200 4x6 690 100 M32/M40[x4] 6 pólusú 

 

1.6. telepítés 

A ventilátor kialakítása lehetővé teszi a tetőtalpra vagy négyzet alakú tégla lábazatra történő szerelést. 

1.6.1. példa ventilátor lapostetőre történő telepítésére 

 

1. mcr Pasat ventilátor 

2. KS-V automata visszacsapó csappantyú (opcionális) 

3. KD rugalmas csatlakozás ellenkarimával (opcionális) 

4. lábazat, építéskor kialakítva 

5. lapostető 

6. szellőzőcsatorna

1. mcr Pasat ventilátor 

2. KS-V automata visszacsapó csappantyú (opcionális) 

3. lábazat, építéskor kialakítva 

4. lapostető 
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1  mcr Pasat ventilátor 

2. KS-V automata visszacsapó csappantyú (opcionális) 

3. KD rugalmas csatlakozás ellenkarimával (opcionális) 

4. PD ráülő tetőtalp (opcionális) 

5. lapostető 

6. szellőzőcsatorna

1. mcr Pasat ventilátor 

2. KS-V automata visszacsapó csappantyú (opcionális) 

3. PD ráhúzható tetőtalp (opcionális) 

4. lapostető 

 

1.6.2. példa ventilátor lejtős tetőfelületen történő telepítésére 

 
1. mcr Pasat ventilátor 

2. KS-V automata visszacsapó csappantyú (opcionális) 

3. KD rugalmas csatlakozás ellenkarimával (opcionális) 

4. PD tetőtalp lejtős tetőhöz (opcionális) 

5. lejtős tetőfelület 

6. szellőzőcsatorna

1. mcr Pasat ventilátor 

2. KS-V automata visszacsapó csappantyú (opcionális) 

3. PD tetőtalp lejtős tetőhöz (opcionális) 

4. lejtős tetőfelület 
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1.6.3. 
példa ventilátor telepítésére beton lábazatra külön mcr WIP csappantyúval a természetes szellőzéshez, ill. a füst 
elszívásához mélygarázsokból 

1. mcr Pasat ventilátor 

2. KS-V automata visszacsapó 

csappantyú (opcionális) 

3. mcr WIP csappantyú 

4. PD ráülő tetőtalp (opcionális) 

5. beton lábazat 

1.7. jelölés 

 

1.8. áramellátás és vezérlés 

Az egyes ventilátortípusok részletes leírása és elektromos kapcsolási rajza az üzemeltetési és karbantartási útmutatóikban található. Javasolt 

kijelölt, tanúsított áramforrást és mcr Omega vezérlőegységet alkalmazni. 

mcr Omega egységgel szerelt mcr Pasat ventilátorok általános áramellátási és vezérlési kapcsolási rajza: 

 

tartozékok 

tűzállóság 

villanymotor teljesítménye [kW] 

motor pólusainak száma 

a ventilátor névleges átmérője [cm] 

ventilátor típusa 

mcr Omega áramellátó, ill. vezérlő egység 

FWS vezérlő 

panel 

kommunikáció a felügyeleti állomás 

grafikus rendszerével 

tűzriasztás aktiválásának megerősítése 

hiba 

tűzjelzés 

szünetmentes áramforrás 
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► Teljesítményállandósági tanúsítvány, 1488-CPR-0345/W F300 és F200, ill. 1488-CPR-0129/W F400 típushoz 

► Funkcionális tulajdonságok az EN 12101-3:2002+AC:2005 szabvány szerint. 

► Szabadalom száma: 216872, kiadta Lengyelország Szabadalmi Hivatala 

► Függőleges és vízszintes beépítéshez. 

► A járókerék lapátjai 1°-os ugrásokkal állíthatók, hogy a kívánt munkapontot elérje. 

► Füsttartályban alkalmazható. 

2.1. használat 

Az mcr Monsun C axiális ventilátorait tűzvédelmi szellőztető rendszerekhez tervezték füstelszíváshoz és levegőbetápláláshoz. 

A füstelszívó ventilátorokat a tűz során a helyiségekben keletkező hő, füst és égésgázok eltávolítására tervezték.  Megkönnyítik az emberek 

kimenekítését az égő területekről, ill. a tűzoltók munkáját. Ezenkívül védik az épületszerkezetet és a berendezéseket a szélsőséges 

hőterhelésektől, és megakadályozzák a tűz átterjedését a szomszédos területekre. 

A készülékek beltéri és kültéri, ill. füsttartályban történő használatra egyaránt alkalmasak. A füstelszívó ventilátorokat leggyakrabban 

középületekben, bevásárlóközpontokban, lakóépületekben és ipari csarnokokban használják. 

Az mcr Monsun ventilátorok készülhetnek egy vagy kétsebességes motorral, hogy kombinálják a kényelmi és füstelszívási funkciókat, pl. 

szellőző- és füstelszívó ventilátorok mélygarázsokban. 

2.2. tervezés 

 

  

1 - ventilátorház 

2 - axiális járókerék 

3 – motoralaptartó 

4 - motoralap 

5 - kábeltömszelence 

6 - kapocsdoboz 

7 - járókerékvédő 

8 - villanymotor, tűzálló az adott hőmérsékleti osztályban, vagy nem tűzálló kivitelben 
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A ventilátor háza tűzihorganyzott, teljes felületén porszórt, hengeres acéllemezből van, vastagsága a ventilátor méretétől függően 2-6 mm, 

csatlakozóperemekkel a tűzvédelmi/kényelmi szellőztető rendszerhez. Mindegyik ventilátorházon vizsgálófedél van felszerelve, amelyen 

keresztül a járókerék forgásiránya ellenőrizhető. A villanymotor a házon belül tartóra van szerelve. A 9 lapátos járókerék 355 mm, 400 mm 

és 450 mm átmérőjű, ill. 12 lapátos 500 mm, 560 mm, 630 mm, 710 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1120 mm és 1250 mm átmérőjű 

ventilátorok közvetlenül a motortengelyre van erősítve. A járókerék lapátjai aerodinamikus profiló öntvények 1°-os ugrásokkal állíthatók, hogy 

a kívánt áramlási paramétereket elérjék. A járókerék különböző lapátszög és lapátszám mellett üzemeltethető. 

A megrendelői igények függvényében a ventilátorba építhető háromfázisú motor is, egy vagy két sebességfokozattal, különböző 

fordulatszámokkal (3000, 1500, 1000, 750 1/min), a ventilátorházhoz erősített tartóelemre szerelve, sorba kötött hővédelem nélkül.  A tűzálló 

motorral szerelt ventilátor H, a tűzálló funkciók nélküli ventilátor F szigetelési osztályú. A mechanikai védelmi osztály mindkét típus esetén IP 

55. A motor kivezetései megfelelő tűzállóságú vezetékből készülnek.  A motor frekvenciaváltóval történő használatra van tervezve. 

2.3. méret 

Az axiális ventilátor teljesítményétől vagy beépítési pozíciójától függően az mcr Monsun ventilátor D 355 - D 1250 között különböző 

házméretekkel kapható. 

ventilátor D [mm] ~A [mm] ~L [mm] B [mm] C [°] nxd [mm] 

mcr Monsun 35 355 425 400 395 45 8 x 9,6 

mcr Monsun 40 400 470 500 438 30 12 x 9,6 

mcr Monsun 45 450 520 500 487 30 12 x 9,6 

mcr Monsun 50 500 570 600 541 30 12 x 9,6 

mcr Monsun 56 560 640 700 605 22,5 16 x 10,5 

mcr Monsun 63 630 710 600 674 22,5 16 x 10,5 

mcr Monsun 71 710 790 750 751 22,5 16 x 10,5 

mcr Monsun 80 800 875 750 837 15 24 x 10,5 

mcr Monsun 90 900 975 900 934 15 24 x 10,5 

mcr Monsun 100 1000 1080 1000 1043 15 24 x 10,5 

mcr Monsun 112 1120 1240 1150 1190 15 24 x 14 

mcr Monsun 125 1250 1370 1150 1320 15 24 x 14 
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2.4. műszaki adatok 

 

2.4.1. motorteljesítmény 

A motorteljesítmény tartománya a ventilátor méretétől és a járókerék fordulatszámától függ. 

 

motorfordulatszám n = 750 
[1/min] 

motorfordulatszám n = 1000 
[1/min] 

motorfordulatszám n = 1500 
[1/min] 

motorfordulatszám n = 3000 
[1/min] 

ventilátor 
átmérője 
D [mm] 

teljesítmény-
tartomány P 

[kW] 

ventilátor 
átmérője 
D [mm] 

teljesítmény-
tartomány P 

[kW] 

ventilátor 
átmérője 
D [mm] 

teljesítmény-
tartomány P 

[kW] 

ventilátor 
átmérője 
D [mm] 

teljesítmény-
tartomány P 

[kW] 

630 0.25-0.75 500 0.25-0.55 355 0,55 355 1.1-1.5 

710 0.55-1.1 560 0.55-1.1 400 0,75 400 1.5-3 

800 1.1-2.2 630 0.75-1.5 450 0.55-1.1 450 2.2-4 

900 1.5-4 710 1.1-3 500 0.55-1.5 500 4-11 

1000 2.2-5.5 800 1.5-5.5 560 1.5-3 560 5.5-15 

1250 5.5-15 900 3.0-11 630 2.2-4  

 1000 5.5-15 710 5.5-11 

1250 11-37 800 7.5-15 

 900 11-30 

1000 18.5-45 

1120 30-75 

1250 22-90 

 

2.4.2. Tűzállóság 

Az EN 12101-3 szerint az mcr Monsun ventilátor az alábbi tűzállóságra van tanúsítva: 

- F400 osztály – 400°C/120 min. tűzállóság. 

- F300 osztály – 300°C/60 min. tűzállóság. 

- F200 osztály – 200°C/120 min. tűzállóság. 

  



 
www.mercor.com.pl 23 

 

mcr Monsun axiális füstelszívó ventilátorok / légbefúvó ventilátorok 

 

2.4.3. műszaki és áramlási paraméterek 

Az mcr Monsun ventilátorfedél üzemi paraméterei 1800 Pa nyomáson a 3000 m3/h - 170000 m3/h szállítási tartományt fedik le. Magasabb 

nyomás érhető el két azonos átmérőjű, sorba kapcsolt mcr Monsun ventilátorral. 
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Az mcr Monsun ventilátor-kiválasztóprogram a www.mercor.com.pl honlapon, a Designer Zone (Tervezői zóna) menüben érhető el. 
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Az mcr Monsun ventilátor-kiválasztóprogram a www.mercor.com.pl honlapon, a Designer Zone (Tervezői zóna) menüben érhető el. 
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2.4.4. akusztikai paraméterek 

 

méret 
D átmérője 

[mm] 

járókerék 

munka-

pontja [º] 

fordulat-

szám 

[1/min] 

(elektromos) 

teljesítmény  

P [kW] 

hangnyomásszint [dB A] 
hangteljesítmény-

szint Lw(A)* 

[dB A] 
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hangteljesítmény-

szint Lw(A)* 

[dB A] 
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méret 
D átmérője 

[mm] 

járókerék 

munka-

pontja [º] 

fordulat-

szám 

[1/min] 

(elektromos) 

teljesítmény  

P [kW] 

hangnyomásszint [dB A] 
hangteljesítmény-

szint Lw(A)* 

[dB A] 
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*Az Lw(A) hangteljesítményszintet a ventilátor legnagyobb hatásfokú pontjához határozták meg. 

  

méret 
D átmérője 

[mm] 

járókerék 

munka-

pontja [º] 

fordulat-

szám 

[1/min] 

(elektromos) 

teljesítmény  

P [kW] 

hangnyomásszint [dB A] 
hangteljesítmény-

szint Lw(A)* 

[dB A] 
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2.5. tartozékok 

 

2.5.1. SW támasztólábak 

Az SW támasztólábakat a ventilátor vízszintes telepítésére tervezték (a légáram párhozamos a telepítési felülettel). A lábak anyaga 

horganyzott acéllemez, alapkivitelben porszórtan, ugyanabban a színben, mint a ventilátor. 

A lábak a ventilátorház pereméhez vannak csatlakoztatva M8 vagy M10 csavarral, a ventilátor méretétől függően. A lábak alsó részén 

található nyílások lengéscsillapítók felszerelésére használhatók. 

SW támasztólábak 

ventilátor típus A [mm] B [mm] C [mm] d [mm] H [mm] L [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 SW-35 305 245 50 12,5 260 344 1,1 

mcr Monsun 40 SW-40 300 240 50 12,5 280 444 0,9 

mcr Monsun 45 SW-45 320 260 50 12,5 320 444 1,1 

mcr Monsun 50 SW-50 400 320 50 12,5 350 544 1,4 

mcr Monsun 56 SW-56 450 370 50 12,5 375 644 1,7 

mcr Monsun 63 SW-63 500 420 50 12,5 425 544 2,1 

mcr Monsun 71 SW-71 550 470 50 12,5 475 694 2,4 

mcr Monsun 80 SW-80 650 570 50 12,5 525 694 3,1 

mcr Monsun 90 SW-90 700 620 60 12,5 575 834 3,4 

mcr Monsun 100 SW-100 780 670 70 12,5 650 924 10,2 

mcr Monsun 112 SW-112 900 780 75 12,5 710 1065 15,5 

mcr Monsun 125 SW-125 1000 880 75 12,5 775 1065 17,5 
 

2.5.2. rugalmas csatlakozások - KD rezgéscsillapítók 

A KD rugalmas csatlakozást a ventilátor működése közben keletkező rezgések csillapítására használják, amelyek átadódhatnak a szellőztető 

rendszerre. A csatlakozás a füstelszívó rendszer működése közben kompenzálhatja a csatornaelemek hőtágulását is. Amikor a Monsun 

ventilátort szívó és nyomott szakasszal is rendelkező szellőztető rendszerbe építik be, akkor mindkét oldalon rugalmas csatlakozással kell 

ellátni. 

KD rugalmas csatlakozások 

ventilátor típus D [mm] ~A [mm] B [mm] L [mm] C [°] nxd [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 KD-35 355 425 395 150 45 8 x 9,6 1,1 

mcr Monsun 40 KD-40 400 470 438 150 30 12 x 9,6 1,3 

mcr Monsun 45 KD-45 450 520 487 150 30 12 x 9,6 1,4 

mcr Monsun 50 KD-50 500 570 541 150 30 12 x 9,6 1,6 

mcr Monsun 56 KD-56 560 640 605 150 22,5 16 x 10,5 1,8 

mcr Monsun 63 KD-63 630 710 674 200 22,5 16 x 10,5 2,0 

mcr Monsun 71 KD-71 710 790 751 200 22,5 16 x 10,5 2,3 

mcr Monsun 80 KD-80 800 875 837 200 15 24 x 10,5 2,6 

mcr Monsun 90 KD-90 900 975 934 200 15 24 x 10,5 2,9 

mcr Monsun 100 KD-100 1000 1080 1043 200 15 24 x 10,5 3,2 

mcr Monsun 112 KD-112 1120 1240 1190 200 15 24 x 14 3,5 

mcr Monsun 125 KD-125 1250 1370 1320 200 15 24 x 14 3,9 
 

2.5.3. PK ellenkarimák 

A PK ellenkarimát az mcr Monsun ventilátor és a szellőztető rendszer KD rugalmas csatlakozásokkal történő összekötésére tervezték. 

Alapkivitelben porszórt acéllemezből készül. 

PK ellenkarimák 

ventilátor típus D [mm] ~A [mm] B [mm] C [°] nxd [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 PK-35 359 425 395 45 8 x 9,6 0,9 

mcr Monsun 40 PK-40 404 470 438 30 12 x 9,6 1,0 

mcr Monsun 45 PK-45 454 520 487 30 12 x 9,6 1,2 

mcr Monsun 50 PK-50 504 570 541 30 12 x 9,6 1,3 

mcr Monsun 56 PK-56 564 640 605 22,5 16 x 10,5 1,6 

mcr Monsun 63 PK-63 634 710 674 22,5 16 x 10,5 1,8 

mcr Monsun 71 PK-71 716 790 751 22,5 16 x 10,5 2,0 

mcr Monsun 80 PK-80 806 875 837 15 24 x 10,5 2,1 

mcr Monsun 90 PK-90 906 975 934 15 24 x 10,5 2,2 

mcr Monsun 100 PK-100 1006 1080 1043 15 24 x 10,5 2,8 

mcr Monsun 112 PK-112 1126 1240 1190 15 24 x 14 7,8 

mcr Monsun 125 PK-125 1256 1370 1320 15 24 x 14 8,6 
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2.5.4. KS, KS-V automata visszacsapó csappantyúk 

Az automatikus visszacsapó csappantyú megakadályozza, hogy a külső levegő az épület belsejébe hatolhasson a ventilátor álló helyzetében. 

Ez jelentősen csökkenti a téli hőveszteségeket, és megakadályozza az ellenőrizetlen levegőkeringést. A készülékház anyaga porszórt 

acéllemez, a csappantyúlapé alumíniumlemez. A csappantyú két verzióban rendelhető: KS vízszintes telepítéshez, ill. KS-V függőleges 

telepítéshez. 

KS, KS-V automata visszacsapó csappantyúk 

ventilátor típus D [mm] ~A [mm] B [mm] L [mm] C [°] nxd [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 KS[V]-35 355 425 395 240 45 8 x 9,6 6,6 

mcr Monsun 40 KS[V]-40 400 470 438 250 30 12 x 9,6 7,6 

mcr Monsun 45 KS[V]-45 450 520 487 290 30 12 x 9,6 9,5 

mcr Monsun 50 KS[V]-50 500 570 541 320 30 12 x 9,6 11,3 

mcr Monsun 56 KS[V]-56 560 640 605 350 22,5 16 x 10,5 14,0 

mcr Monsun 63 KS[V]-63 630 710 674 360 22,5 16 x 10,5 16,2 

mcr Monsun 71 KS[V]-71 710 790 751 430 22,5 16 x 10,5 20,8 

mcr Monsun 80 KS[V]-80 800 875 837 470 15 24 x 10,5 24,8 

mcr Monsun 90 KS[V]-90 900 975 934 540 15 24 x 10,5 30,9 

mcr Monsun 100 KS[V]-100 1000 1080 1043 580 15 24 x 10,5 37,4 

mcr Monsun 112 KS[V]-112 1120 1240 1190 650 15 24 x 14 70 

mcr Monsun 125 KS[V]-125 1250 1370 1320 700 15 24 x 14 95 
 

2.5.5. KS, KS-V automata visszacsapó csappantyúk 

A PP függőleges tartók a ventilátor függőleges helyzetben történő beépítésére szolgálnak (a légáram merőleges a beépítési felületre).  A 

tartók anyaga horganyzott acéllemez, alapkivitelben porszórtan, ugyanabban a színben, mint a ventilátor. 

A tartók a ventilátorház pereméhez vannak csatlakoztatva M8 vagy M10 csavarral, a berendezés méretétől függően. Négy tartó van a tartó 

átmérőjén, lengéscsillapítók felcsavarozásához. Az egész egység a korábban előkészített alapra van telepítve. 

PP függőleges tartók 

ventilátor típus Dn [mm] dp [mm] A [mm] H [mm] B [mm] C [°] nxd [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 PP-35 355 12,2 479 50 395 45 8 x 9,6 5,4 

mcr Monsun 40 PP-40 400 12,2 524 50 438 30 12 x 9,6 5,8 

mcr Monsun 45 PP-45 450 12,2 574 50 487 30 12 x 9,6 6,3 

mcr Monsun 50 PP-50 500 12,2 624 50 541 30 12 x 9,6 6,8 

mcr Monsun 56 PP-56 560 12,2 684 50 605 22,5 16 x 10,5 7,8 

mcr Monsun 63 PP-63 630 12,2 754 100 674 22,5 16 x 10,5 9,1 

mcr Monsun 71 PP-71 710 12,2 836 100 751 22,5 16 x 10,5 11,6 

mcr Monsun 80 PP-80 800 12,2 926 100 837 15 24 x 10,5 12,4 

mcr Monsun 90 PP-90 900 12,2 1026 100 934 15 24 x 10,5 13,3 

mcr Monsun 100 PP-100 1000 12,2 1126 100 1043 15 24 x 10,5 15,2 

mcr Monsun 112 PP-112 1120 12,2 1330 100 1190 15 24 x 14 36 

mcr Monsun 125 PP-125 1250 12,2 1460 100 1320 15 24 x 14 40 
 

2.5.6. TH/R hangtompítók 

A TH/R hangtompítót a szellőztető rendszerben a ventilátor működése közben keltett zaj csökkentésére használják. A hangtompító házának 

anyaga horganyzott acéllemez, perforált horganyzott lemez maggal és belső résszel; a hangtompítást hőálló, megnövelt hangelnyelő 

tulajdonságú kőzetgyapot végzi. 

A hangtompító menetes furatai révén közvetlenül felerősíthető a ventilátorház peremére. Ha ezt a beépítési módot alkalmazzák, a 

csatlakozást hőálló szilikonnal tömítse. 

TH/R hangtompítók 

ventilátor típus d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] L [mm] A [°] nxM m [kg] 

mcr Monsun 35 TH/R-35 359 550 200 395 950 45 8 x M8 41 

mcr Monsun 40 TH/R-40 404 600 220 438 950 30 12 x M8 53 

mcr Monsun 45 TH/R-45 454 650 250 487 950 30 12 x M8 56 

mcr Monsun 50 TH/R-50 504 700 280 541 950 30 12 x M8 62 

mcr Monsun 56 TH/R-56 564 760 315 605 950 22,5 16 x M8 69 

mcr Monsun 63 TH/R-63 634 830 355 674 950 22,5 16 x M8 78 

mcr Monsun 71 TH/R-71 716 960 400 751 1400 22,5 16 x M8 122 

mcr Monsun 80 TH/R-80 806 1050 450 837 1400 15 24 x M10 138 

mcr Monsun 90 TH/R-90 906 1150 500 934 1400 15 24 x M10 155 

mcr Monsun 100 TH/R-100 1006 1250 560 1043 1400 15 24 x M10 170 

mcr Monsun 112 TH/R-112 1126 1370 480 1190 1400 15 24 x M12 190 

mcr Monsun 125 TH/R-125 1256 1500 480 1320 1400 15 24 x M12 220 

Külön rendelésre kapható TH/Rc magnélküli hangtompító. 



42 www.mercor.com.pl 
 

 

mcr Monsun axiális füstelszívó ventilátorok / légbefúvó ventilátorok 

 

2.5.7. WS szervizkapcsolók 

A WS szervizkapcsoló rendeltetése a ventilátor áramtalanítása szervizelés idejére. A kapcsolón található egy extra segédérintkező is, amely 

a kikapcsolási helyzetet jelzi, amennyiben a kapcsolót nem állítják vissza a kiindulási helyzetbe, vagyis a ventilátor áramellátása nem aktív a 

karbantartási vizsgálat után. Közvetlenül a ventilátorházra történő felszereléshez használja a speciális WW tartóelemet. 

A 3 pólusú szervizkapcsolókat az egysebességes 230/400 YV motorokhoz, a 6 pólusú kapcsolókat pedig a 400/690 D/YV minősítésű egy- 

és kétsebességes, ill. a 230/400 D/Y minősítésű kétsebességes motorokhoz tervezték. 

WS szervizkapcsolók 

típus A [mm] B [mm] E [mm] F [mm] H [mm] nxd [mm] U [V] I [A] Kábeltömszelence D 
[mm] 

megjegyzések 

WS-16/3 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 pólusú 

WS-16/6 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 pólusú 

WS-32/6 116 100 90 52 108 4x4 690 32 M25[x4] 6 pólusú 

WS-63/6 170 155 105 95 185 4x6 690 63 M25/M32[x4] 6 pólusú 

WS-100/6 200 180 130 125 200 4x6 690 100 M32/M40[x4] 6 pólusú 

WS-125/6 255 180 238,5 163,5 139 4x6 690 125 M32/M40[x4] 6 pólusú 

WS-160/6 380 280 354 254 171 4x6 690 160 M40[x4] 6 pólusú 

WS-200/6 380 280 354 254 171 4x6 1000 160 M40[x4] 6 pólusú 

 

2.5.8. AM/BM lengéscsillapítók 

Az AM/BM lengéscsillapítók csökkentik a ventilátor működése közben keltett rezgéseket, a padlóra átadódó rezgés csökkentésével. Amikor 

egy ventilátort megfelelően helyeznek a lábakba szerelt lengéscsillapítókra, akkor működése csendesebb, és stabilabb.  

 

  

WW szervizkapcsoló konzol 

típus 

AM/BM lengéscsillapítók 

típus ventilátor 
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2.5.9. DS bemeneti fúvóka ráccsal 

A DS bemeneti fúvóka rendeltetése a hidraulikai ellenállás és a zaj csökkentése a ventilátor szívóalkatrész nélküli – lassú elszívásos – 

működése közben. Horganyzott, porszórt acéllemezből készül. Ez az alkatrész közvetlenül fel van csavarozva a Monsun ventilátorra. 

 

Az SO fedőrácsok 80% effektív keresztmetszetet biztosítanak. 

2.5.10. SO fedőrácsok 

Az SO fedőrácsok anyaga horganyzott acéllemez, ill. horganyzott acélháló. Alapkivitelben porszórt vagy megrendelői igényre horganyzottan 

készül. Védi a ventilátor az idegen anyagoktól. A terméket a ventilátorház peremére történő közvetlen felszerelésre tervezték, szabad 

áramlású beszíváshoz vagy kifúváshoz. 

 

Az SO fedőrácsok 80% effektív keresztmetszetet biztosítanak. 

2.5.11. WO madárhálós csővégek 

A WO madárhálós csővégek anyaga horganyzott acéllemez. Kiegyenlíti a légáramot a ventilátor kimeneténél.  

 
Az SO fedőrácsok 80% effektív keresztmetszetet biztosítanak. 

DS bemeneti fúvókák 

típus ventilátor 

SO fedőrácsok 

típus ventilátor 

WO madárhálós csővégek 

típus ventilátor 
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2.6. telepítés 

A ventilátor vízszintes vagy függőleges helyzetben is működhet, beltérben és kültérben egyaránt. Használható elszívó ventilátorként 

(füstelszívás) vagy légbefúvó ventilátorként, a beépítés típusától függően. 

2.6.1. példák beépítési változatokra vízszintes helyzetben 

 

Opcionálisan hangtompítók szerelhetők a ventilátorokra (egy vagy mindkét oldalra), ill. a berendezés többi részére, az ábrán látható módon. 

A ventilátorok sorban is csatlakoztathatók. 

1 - SO fedőrács 

2 - szellőztető rendszer (csatorna) 

3 - KD rugalmas csatlakozás PK 

ellenkarimával

4 - DS bemeneti fúvóka 

5 - WO madárhálós csővég 

6 - KS visszacsapó csappantyú 

7 - mcr Monsun ventilátor

8 - SW szerelőtalp 

9 - AM lengéscsillapító 

10 - TH/R hangtompító 

  

bemenet kimenet 

áramlás 

iránya 
áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 
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2.6.2. példák beépítési változatokra függőleges helyzetben 

 

Opcionálisan hangtompítók szerelhetők a ventilátorokra (egy vagy mindkét oldalra), ill. a berendezés többi részére, az ábrán látható módon. 

A ventilátorok sorban is csatlakoztathatók. 

1 - kimeneti csatlakozás ráccsal (nem tartozék) 

2 - szellőztető rendszer (csatorna; nem tartozék) 

3 - KD rugalmas csatlakozás PK ellenkarimával 

4 - tetőkimeneti fedél (nem tartozék) 

5 - mcr Monsun ventilátor 

6 - PP függőleges tartó 

7 - AM lengéscsillapító 

8 - födém 

9 - tartószerkezet (nem tartozék) 

10 - tetőtalp/lábazat (nem tartozék) 

11 - SO fedőrács 

12 - DS bemeneti fúvóka 

13 - KS-V visszacsapó csappantyú 

14 – tömítés vagy rezgéscsillapító szőnyeg (nem tartozék) 

  

kimenethez 

áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 

bemenethez 
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2.7. jelölés 

 

2.8. áramellátás és vezérlés 

Az egyes ventilátortípusok részletes leírása és elektromos kapcsolási rajza az üzemeltetési és karbantartási útmutatóikban található. Javasolt 

kijelölt, tanúsított áramforrást és mcr Omega vezérlőegységet alkalmazni. 

mcr Omega egységgel szerelt mcr Monsun ventilátorok általános áramellátási és vezérlési kapcsolási rajza: 

 
  

tartozékok 

füsttartályban 

alkalmazható tűzállóság 

járókerék munkapontja 

villanymotor teljesítménye [kW] 

motor pólusainak száma 

ventilátor névleges átmérője [cm] 

ventilátor típusa 

mcr Omega áramellátó, ill. vezérlő egység 

FWS vezérlő 

panel 

kommunikáció a felügyeleti állomás 

grafikus rendszerével 

tűzriasztás aktiválásának megerősítése 

hiba 

tűzjelzés 

garantált teljesítmény 
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► Teljesítményállandósági tanúsítvány, 0370-CPR-1843 F400 és 0370-CPR-1844 F300 típushoz. 

► Funkcionális tulajdonságok az EN 12101-3:2002+AC:2005 szabvány szerint. 

► Fordított üzem lehetséges. 

► Függőleges és vízszintes beépítéshez. 

3.1. használat 

Az mcr Monsun C axiális ventilátorait tűzvédelmi szellőztető rendszerekhez tervezték füstelszíváshoz és levegőbetápláláshoz, ahol a fordított 

irányú üzem követelmény. 

A füstelszívó ventilátorokat a tűz során a helyiségekben keletkező hő, füst és égésgázok eltávolítására tervezték.  Megkönnyítik az emberek 

kimenekítését az égő területekről, ill. a tűzoltók munkáját. Ezenkívül védik az épületszerkezetet és a berendezéseket a szélsőséges 

hőterhelésektől, és megakadályozzák a tűz átterjedését a szomszédos területekre. 

A készülékek beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmasak. A füstelszívó ventilátorokat leggyakrabban középületekben, 

bevásárlóközpontokban, lakóépületekben és ipari csarnokokban használják. 

Az mcr Monsun R ventilátorok kétsebességes motorral készülnek, hogy kombinálják a kényelmi és füstelszívási funkciókat, pl. szellőző- és 

füstelszívó ventilátorok csarnokokban és mélygarázsokban. 

3.2. tervezés 

 

  

1 – ventilátorház 

2 - axiális járókerék 

3 – motoralaptartó 

4 - motoralap 

5 - kábeltömszelence 

6 - villanymotor, tűzálló az adott hőmérsékleti osztályban 
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A ventilátor háza tűzihorganyzott, porszórt, hengeres acéllemezből van, vastagsága a ventilátor méretétől függően 2-6 mm, 

csatlakozóperemekkel a tűzvédelmi/kényelmi szellőztető rendszerhez. Az mcr Monsun R/CC alapkivitelű változat rövid házzal készül. Az mcr 

Monsun R/CL ventilátor hosszú házú, kémlelőnyílással, amelyen keresztül ellenőrizhető a járókerék forgásiránya. 

A motor a házon belül a motoralapra van elhelyezve és rögzítve. A járókeréknek 3, 6 vagy 9 lapátja van, közvetlenül a motortengelyre 

szerelve. 

A ventilátorba egy vagy két sebességfokozatú motor építhető, különböző fordulatszámokkal (3000, 1500, 1000, 750 1/min), a ventilátorházhoz 

erősített tartóelemre szerelve. A motor H szigetelési osztályú folyamatos üzem (S1) és veszélyhelyzeti üzem (S2) esetén. A mechanikai 

védelmi osztály IP 55. A motor kétféle tekercseléssel kapható:  230/400 V és 400/690 V. Az átmenő levegő hőmérséklete: S1 esetén -20°C 

- +40°C, S2 esetén: 300 °C/2 h, 400 °C/2 h. A tápkábelek közvetlenül a motorra vannak csatlakoztatva. 

A motor frekvenciaváltóval történő használatra van tervezve. 

3.3. méret 

Az axiális ventilátor teljesítményétől vagy beépítési pozíciójától függően az mcr Monsun R F400 típusa D 400 - D 1250 közötti, az F300 típusa 

pedig D 400 - D 1600 közötti házmérettel kapható. 

 

  

C [mm] - a motor méretétől függ 
típus ház 

hosszú rövid 
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3.4. műszaki adatok 

 

3.4.1. motorteljesítmény 

A motorteljesítmény tartománya a ventilátor méretétől és a járókerék fordulatszámától függ.  

 

3.4.2. Tűzállóság 

Az EN 12101-3 szerint az mcr Monsun R ventilátor az alábbi tűzállóságra van tanúsítva: 

- F400 osztály – 400°C/120 min. tűzállóság. 

- F300 osztály – 300°C/60 min. tűzállóság. 

  

A motor mérete a teljesítménytől függ (egysebességes) 

A motor mérete a teljesítménytől függ (kétsebességes) 

motorteljesítmény [KM] fordulatszám 

1/min 

motorteljesítmény [KM] fordulatszám 

1/min 

motorfordulatszám n = 750 [1/min] 

méret méret méret méret 

motorfordulatszám n = 1000 [1/min] motorfordulatszám n = 1500 [1/min] motorfordulatszám n = 3000 [1/min] 

teljesítménytartomány 

P [kW] 

teljesítménytartomány 

P [kW] 

teljesítménytartomány 

P [kW] 

teljesítménytartomány 

P [kW] 
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3.4.3. műszaki és áramlási paraméterek 

Az mcr Monsun R ventilátorfedél üzemi paraméterei 1200 Pa nyomáson a 1000 m3/h - 210000 m3/h szállítási tartományt fedik le. 
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3.4.4. akusztikai paraméterek 

A mellékelt adatok a hangnyomás és a zajszint mérésére vonatkoznak szabad térben, a ház és a járókerék átmérője kétszeresének megfelelő 

távolságra, de legalább 1,5 m-re. 

Hangteljesítményszint Lw(A), spektrum dB(A) adott frekvencián Hz-ben.  

 

  

méret 

hangnyomásszint [dB A] hangnyomásszint [dB A] 

méret 
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méret 

hangnyomásszint [dB A] hangnyomásszint [dB A] 

méret 



58 www.mercor.com.pl 
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3.5. tartozékok 

 

3.5.1. SWc támasztólábak 

Az SWc támasztólábakat a ventilátor vízszintes telepítésére tervezték (a légáram párhozamos a telepítési felülettel). A lábak anyaga 

horganyzott acéllemez, alapkivitelben porszórtan, ugyanabban a színben, mint a ventilátor. 

A lábak a ventilátorház pereméhez vannak csatlakoztatva M8 vagy M10 csavarral, a ventilátor méretétől függően. A lábak alsó részén 

található nyílások lengéscsillapítók felszerelésére használhatók. 

 

  

méret 

hangnyomásszint [dB A] hangnyomásszint [dB A] 

méret 

hangnyomásszint [dB A] 

ventilátor típus 
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3.5.2. KDc rugalmas csatlakozások 

A KDc rugalmas csatlakozást a ventilátor működése közben keletkező rezgések kiküszöbölésére használják, amelyek átadódhatnak a 

szellőztető rendszerre. A csatlakozás a füstelszívó rendszer működése közben kompenzálhatja a csatornaelemek hőtágulását is. Amikor a 

Monsun R ventilátort szívó és nyomott szakasszal is rendelkező szellőztető rendszerbe építik be, akkor mindkét oldalon rugalmas 

csatlakozással kell ellátni. 

 

3.5.3. PKc ellenkarimák 

A PKc ellenkarimát az mcr Monsun R ventilátor és a szellőztető rendszer KD rugalmas csatlakozásokkal történő összekötésére tervezték. 

Alapkivitelben az ellenkarima porszórt acéllemezből készül.  

 

3.5.4. TH/Rc hangtompítók 

A THc hangtompítót a szellőztető rendszerben a ventilátor működése közben keltett zaj csökkentésére használják. A hangtompító házának 

anyaga horganyzott acéllemez, perforált horganyzott lemez maggal és belső résszel; a hangtompítást hőálló, megnövelt hangelnyelő 

tulajdonságú kőzetgyapot végzi. 

A hangtompító menetes furatai révén közvetlenül felerősíthető a ventilátorház peremére. Ha ezt a beépítési módot alkalmazzák, a 

csatlakozást hőálló szilikonnal tömítse.  

 

A 140 és 160 ventilátormérethez igény szerint rendelhető hangtompító. 

Külön rendelésre kapható TH/Rc magnélküli hangtompító. 

KDc rugalmas csatlakozások 

ventilátor típus 

KDc rugalmas csatlakozások 

ventilátor típus 

PKc ellenkarimák 

ventilátor típus 

PKc ellenkarimák 

ventilátor típus 

TH/Rc hangtompítók 

ventilátor típus 
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3.5.5. WS szervizkapcsolók 

A WS szervizkapcsoló rendeltetése a ventilátor áramtalanítása karbantartás idejére. A kapcsolón található egy extra segédérintkező is, amely 

a kikapcsolási helyzetet jelzi, amennyiben a kapcsolót nem állítják vissza a kiindulási helyzetbe, vagyis a ventilátor áramellátása nem aktív a 

karbantartási vizsgálat után. Közvetlenül a ventilátorházra történő felszereléshez használja a speciális WW tartóelemet. 

A 3 pólusú szervizkapcsolókat az egysebességes 230/400 V Y motorokhoz, a 6 pólusú kapcsolókat pedig a 400/690 V D/Y minősítésű egy- 

és kétsebességes, ill. a 230/400 V Y minősítésű kétsebességes motorokhoz tervezték. 

WS szervizkapcsolók 

típus A [mm] B [mm] E [mm] F [mm] H [mm] nxd [mm] U [V] I [A] kábeltömszelencé
k D [mm] 

megjegyzés
ek 

WS-16/3 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 pólusú 

WS-16/6 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 pólusú 

WS-32/6 116 100 90 52 108 4x4 690 32 M25[x4] 6 pólusú 

WS-63/6 170 155 105 95 185 4x6 690 63 M25/M32[x4] 6 pólusú 

WS-100/6 200 180 130 125 200 4x6 690 100 M25/M40[x4] 6 pólusú 

 

3.5.6. AM/BM lengéscsillapítók 

Az AM/BM lengéscsillapítók csökkentik a ventilátor működése közben keltett rezgéseket, a padlóra átadódó rezgés csökkentésével. Amikor 

egy ventilátort megfelelően helyeznek a lábakba szerelt lengéscsillapítókra, akkor működése csendesebb, és stabilabb. 

 

  

AM/BM lengéscsillapítók 

ventilátor típus 
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Az SOc fedőrácsok a ventilátort idegen anyagok behatolása ellen védik. A terméket a ventilátorházra történő közvetlen felszerelésre tervezték. 

A hosszú házas változat esetén a fedelek a szívó- és nyomóoldalra is telepíthetők, míg a rövid házas változatnál csak a szívóoldalra.  

 

Az SOi fedőrácsok a ventilátort idegen anyagok behatolása ellen védik. A terméket a ventilátorház peremére történő közvetlen felszerelésre 

tervezték. Ezt a fajta fedelet a rövid ventilátorházhoz tervezték, és csak a ventilátor szívóoldalára lehet felszerelni.  

SOi fedőrácsok 

ventilátor típus motor mérete 

mcr Monsun R 40 SO-40i mind 

mcr Monsun R 45 SO-45i mind 

mcr Monsun R 50 SO-50i mind 

mcr Monsun R 56 SO-56i 80, 90 

mcr Monsun R 56 SO-56i-1 100, 112 

mcr Monsun R 63 SO-63i 80, 90 

mcr Monsun R 63 SO-63i-1 100, 112 

mcr Monsun R 63 SO-63i-2 132 

mcr Monsun R 63 SO-63i-3 160 

mcr Monsun R 71 SO-71i 80, 90 

mcr Monsun R 71 SO-71i-1 100, 112 

mcr Monsun R 80 SO-80i 90, 100 

mcr Monsun R 80 SO-80i-1 112 

mcr Monsun R 80 SO-80i-2 132 

mcr Monsun R 90 SO-90i 90 

mcr Monsun R 90 SO-90i-1 110, 112 

mcr Monsun R 90 SO-90i-2 132 

mcr Monsun R 90 SO-90i-3 160 

mcr Monsun R 100 SO-100i 112 

mcr Monsun R 100 SO-100i-1 132 

mcr Monsun R 100 SO-100i-2 160 

mcr Monsun R 125 SO-125i 132 

mcr Monsun R 125 SO-125i-1 160 

mcr Monsun R 125 SO-125i-2 180 

mcr Monsun R 125 SO-125i-3 200 

mcr Monsun R 125 SO-125i-4 225, 250 

mcr Monsun R 140 SO-140i 132, 180 

mcr Monsun R 140 SO-140i-1 160, 200 

mcr Monsun R 140 SO-140i-2 225, 250 

mcr Monsun R 160 SO-160i 132, 180 

mcr Monsun R 160 SO-160i-1 160, 200 

mcr Monsun R 160 SO-160i-2 225, 250 

mcr Monsun R 160 SO-160i-3 280 

 

3.5.7. SOc fedőrácsok 

3.5.8. SOi fedőrácsok 

SOc fedőrácsok 

ventilátor típus 
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A ventilátor vízszintes vagy függőleges helyzetben is működhet, beltérben és kültérben egyaránt. Használható elszívó ventilátorként 

(füstelszívás) vagy légbefúvó ventilátorként, a beépítés típusától függően, valamint egyirányú vagy irányváltó készülékként, a kijelölt funkciótól 

függően. 

 

Opcionálisan hangtompítók szerelhetők a ventilátorokra (egy vagy mindkét oldalra), ill. a berendezés többi részére, az ábrán látható módon. 

A ventilátorok sorban is csatlakoztathatók. 

1 - SOc fedőrács 

2 - szellőztető rendszer (csatorna; nem tartozék) 

3 - KDc rugalmas csatlakozás PKc ellenkarimával 

4 - SOi fedőrács 

5 - kimeneti fedél (nem tartozék) 

6 - mcr Monsun R ventilátor 

7 - SWc szerelőtalp 

8 - AM lengéscsillapító 

9 - TH/Rc hangtompító 

  

3.6. telepítés 

3.6.1. példák beépítési változatokra vízszintes helyzetben 

bemenethez kimenethez 

áramlás 

iránya 
áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 
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Opcionálisan hangtompítók szerelhetők a ventilátorokra (egy vagy mindkét oldalra), ill. a berendezés többi részére, az ábrán látható módon. 

A ventilátorok sorban is csatlakoztathatók. 

1 - kimeneti csatlakozás ráccsal (nem tartozék) 

2 - szellőztető rendszer (csatorna; nem tartozék) 

3 - KDc rugalmas csatlakozás PKc ellenkarimával 

4 - tetőkimeneti fedél (nem tartozék) 

5 - mcr Monsun R ventilátor 

6 - födém 

7 -tetőtalp/lábazat (nem tartozék) 

8 - SOc fedőrács 

9 - SOi fedőrács 

10 – tömítés vagy rezgéscsillapító szőnyeg (nem tartozék) 

  

3.6.2. példa beépítési változatokra függőleges helyzetben 

kimenethez 

áramlás 

iránya 

áramlás 

iránya 

bemenethez 
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A 40 - 100 mérettartományban 

 

Ventilátor típusa 

mcr Monsun R/CC - rövid házú ventilátorok 400oC/2h, 300oC/2h 

mcr Monsun R/CL - hosszú házú ventilátorok kémlelőnyílással 400oC/2h, 300oC/2h 

Tűzállóság 

F300 – 300oC/1h engedéllyel 

F400 – 400oC/2h engedéllyel 

A 125 - 160 mérettartományban 

 

Ventilátor típusa 

mcr Monsun R/CC - rövid házú ventilátorok 400oC/2h, 300oC/2h 

mcr Monsun R/CL - hosszú házú ventilátorok kémlelőnyílással 400oC/2h, 300oC/2h 

Tűzállóság 

F300 – 300oC/1h engedéllyel 

F400 – 400oC/2h engedéllyel 

  

3.7. jelölés 

tartozékok 

tűzállóság 

motorteljesítmény [KM] 

motor pólusainak száma, T – háromfázisú 

ventilátor névleges átmérője [cm] 

ventilátor típusa 

tartozékok 

tűzállóság 

motorteljesítmény [KM] 

járókerék lapátjainak száma/járókerék lapátjainak szöge 

motor pólusainak száma, T - háromfázisú 

a ventilátor névleges átmérője [cm] 

ventilátor típusa 
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Az egyes ventilátortípusok részletes leírása és elektromos kapcsolási rajza az üzemeltetési és karbantartási útmutatóikban található. 

Javasolt kijelölt, tanúsított áramforrást és mcr Omega vezérlőegységet alkalmazni. 

mcr Omega egységgel szerelt mcr Monsun R ventilátorok általános áramellátási és vezérlési kapcsolási rajza: 

 

  

3.8. áramellátás és vezérlés 

mcr Omega áramellátó, ill. vezérlő egység 

FWS vezérlő 

panel 

kommunikáció a felügyeleti állomás 

grafikus rendszerével 

tűzriasztás aktiválásának megerősítése 

hiba 

tűzjelzés 

garantált teljesítmény 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 

 

► Teljesítményállandósági tanúsítvány, 0370-CPR-1934 F400 típushoz. 

► Funkcionális tulajdonságok az EN 12101-3:2002+AC:2005 szabvány szerint. 

► Hő- és hangszigetelt házú ventilátor. 

► Fordított üzem lehetséges. 

► ATEX robbanásbiztos kivitelben. 

4.1. használat 

Az mcr Monsun C axiális ventilátorait tűzvédelmi szellőztető rendszerekhez tervezték füstelszíváshoz és levegőbetápláláshoz, ahol hő- és 

hangszigetelés, fordított irányú működés vagy robbanásbiztos kialakítás szükséges. 

A füstelszívó ventilátorokat a tűz során a helyiségekben keletkező hő, füst és égésgázok eltávolítására tervezték.  Megkönnyítik az emberek 

kimenekítését az égő területekről, ill. a tűzoltók munkáját. Ezenkívül védik az épületszerkezetet és a berendezéseket a szélsőséges 

hőterhelésektől, és megakadályozzák a tűz átterjedését a szomszédos területekre. 

A készülékek beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmasak. A füstelszívó ventilátorokat leggyakrabban középületekben, 

bevásárlóközpontokban, lakóépületekben és ipari csarnokokban használják. 

Az mcr Monsun C ventilátorok készülhetnek egy vagy kétsebességes motorral, hogy kombinálják a kényelmi és füstelszívási funkciókat, pl. 

szellőző- és füstelszívó ventilátorok csarnokokban és mélygarázsokban. 

4.2. tervezés 

1 – ventilátorház 

2 - axiális járókerék 

3 – motoralaptartó 

4 - motoralap 

5 - villanymotor, tűzálló 

A ventilátorház anyaga horganyzott 

acéllemez, hő- és hangszigeteléssel. 

Alapkivitelben az mcr Monsun C ventilátor kémlelőnyílással készül, amelyen keresztül ellenőrizhető a járókerék forgásiránya, ill. a motor 

kábelcsatlakozása. 

A motort a házon belül a motoralap tartja. A járókeréknek 3, 6 vagy 9 lapátja van, közvetlenül a motortengelyre szerelve. 

A ventilátorba építhető háromfázisú motor is, egy vagy két sebességfokozattal, különböző fordulatszámokkal (3000, 1500, 1000, 750 1/min), 

a ventilátorházhoz erősített tartóelemre szerelve, sorba kötött hővédelem nélkül.  A motor H szigetelési osztályú folyamatos üzem (S1) és 

veszélyhelyzeti üzem (S2) esetén. A mechanikai védelmi osztály IP 55. A motor kétféle tekercseléssel kapható:  230/400 V és 400/690 V. Az 

átmenő levegő hőmérséklete: S1 esetén -20oC - +40oC, S2 esetén: 300oC/2 h, 400oC/2h. A tápkábelek közvetlenül a motorra vannak 

csatlakoztatva. 

A motor frekvenciaváltóval történő használatra van tervezve. 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 

 

4.3. méret 

Az axiális ventilátor teljesítményétől vagy beépítési pozíciójától függően az mcr Monsun C ventilátor D 400 - D 1250 között különböző 

házméretekkel kapható. 

 

4.4. műszaki adatok 

 

4.4.1. motorteljesítmény 

A motorteljesítmény tartománya a ventilátor méretétől és a járókerék fordulatszámától függ. 

 

4.4.2. tűzállóság 

Az EN 12101-3 szerint az mcr Monsun C ventilátor az alábbi tűzállóságra van tanúsítva: 

– F400 osztály – 400°C/120 min. tűzállóság. 

  

ventilátor 

motorfordulatszám n = 750 [1/min] 

méret méret méret méret 

motorfordulatszám n = 1000 [1/min] motorfordulatszám n = 1500 [1/min] motorfordulatszám n = 3000 [1/min] 

teljesítménytartomány 

P [kW] 

teljesítménytartomány 

P [kW] 

teljesítménytartomány P 

[kW] 

teljesítménytartomány 

P [kW] 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 

 

4.4.3. műszaki és áramlási paraméterek 

Az mcr Monsun C ventilátorfedél üzemi paraméterei 1000 Pa nyomáson a 3000 m3/h - 159000 m3/h szállítási tartományt fedik le. 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 

Q - teljesítmény [m3/h] 

ps - statikus nyomás [Pa] 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 

 

4.4.4. akusztikai paraméterek 

A mellékelt adatok a hangnyomás és a zajszint mérésére vonatkoznak szabad térben, a ház és a járókerék átmérője kétszeresének megfelelő 

távolságra, de legalább 1,5 m-re. 

 

méret 

hangnyomásszint [dB A] hangnyomásszint [dB A] 

méret 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 

 

  

méret 

hangnyomásszint [dB A] hangnyomásszint [dB A] 

méret 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 

 

4.5. tartozékok 

 

4.5.1. P-400 több csappantyúlapos visszacsapó csappantyúk - túlnyomásos típus, 400°C/2h-ig tanúsított 

A P-400 több csappantyúlapos visszacsapó csappantyúkat házban, az adapterrel összeszerelve szállítjuk. Használható fordított irányú 

csappantyúként. A több csappantyúlapos visszacsapó csappantyú kerete acéllemezből készül, a csappantyúlapok pedig alumíniumlemezből. 

A több csappantyúlapos visszacsapó csappantyú használható más 400°C/2h alkalmazáshoz is az EN-12101-3-2002 és a 

Teljesítményállandósági tanúsítvány szerint.  

 

4.5.2. WS szervizkapcsolók 

A WS szervizkapcsoló rendeltetése a ventilátor áramtalanítása szervizelés idejére. A kapcsolón található egy extra segédérintkező is, amely 

a kikapcsolási helyzetet jelzi, amennyiben a kapcsolót nem állítják vissza a kiindulási helyzetbe, vagyis a ventilátor áramellátása nem aktív a 

karbantartási vizsgálat után. Közvetlenül a ventilátorházra történő felszereléshez használja a speciális WW tartóelemet. 

A 3 pólusú szervizkapcsolókat az egysebességes 230/400 V Y motorokhoz, a 6 pólusú kapcsolókat pedig a 400/690 V D/Y minősítésű egy- 

és kétsebességes, ill. a 230/400 V Y minősítésű kétsebességes motorokhoz tervezték. 

WS szervizkapcsolók 

típus A [mm] B [mm] E [mm] F [mm] H [mm] nxd [mm] U [V] I [A] kábeltömszelencék 
D [mm] 

megjegyzé-
sek 

WS-16/3 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 pólusú 

WS-16/6 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 pólusú 

WS-32/6 116 100 90 52 108 4x4 690 32 M25[x4] 6 pólusú 

WS-63/6 170 155 105 95 185 4x6 690 63 M25/M32[x4] 6 pólusú 

WS-100/6 200 180 130 125 200 4x6 690 100 M25/M40[x4] 6 pólusú 

 

típus 

P-400 több csappantyúlapos visszacsapó csappantyúk 
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mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 

 

4.6. telepítés 

A ventilátor vízszintesen és függőlegesen telepítve is üzemeltethető. 

4.6.1. példa a ventilátor vízszintes helyzetű telepítésére a rendszer végén 

 

1 - mcr Monsun C füstelszívó ventilátor 

2 - magas hőmérsékletű csappantyú működtetőelemmel és védőráccsal (nem tartozék) 

3 - szerelőprofilok gumival vagy falikonzol (nem tartozék) 

4 - P-400 több csappantyúlapos visszacsapó csappantyú 

5 - kimeneti fedél (nem tartozék) 

6 - rendszer/csatorna (nem tartozék) 

 

mcr Monsun C 40/45/50 - kimeneti fedél 565x565 

mcr Monsun C 56/63 - kimeneti fedél 690x690 

mcr Monsun C 71/80 - kimeneti fedél 850x850 

mcr Monsun C 90/100 - kimeneti fedél 1050x1050 

mcr Monsun C 125 - kimeneti fedél 1400x1400 

4.7. jelölés 

A 40 - 100 mérettartományban 

 

Ventilátor típusa 

mcr Monsun C – szigetelt házú ventilátorok 400oC/2h 

mcr Monsun C/ATEX – szigetelt házú ventilátorok, ATEX tanúsítvánnyal, 400oC/2h 

Tűzállóság 

F400 – 400oC/2h CAT3 engedéllyel – ATEX 3 Ex II3G 

  

tartozékok 

tűzállóság 

motorteljesítmény [KM] 

motor pólusainak száma, T – háromfázisú 

ventilátor névleges átmérője [cm] 

ventilátor típusa 



76 www.mercor.com.pl 
 

 

mcr Monsun C 

mcr Monsun C/ATEX 
axiális füstelszívó ventilátorok hangszigetelt házban / robbanásbiztos ventilátorok 

125 mérethez 

 

Ventilátor típusa 

mcr Monsun C – szigetelt házú ventilátorok 400oC/2h 

mcr Monsun C/ATEX – szigetelt házú ventilátorok, ATEX tanúsítvánnyal, 400oC/2h 

Tűzállóság 

F400 – 400oC/2h CAT3 engedéllyel – ATEX 3 Ex II3G tanúsítvánnyal 

4.8. áramellátás és vezérlés 

Az egyes ventilátortípusok részletes leírása és elektromos kapcsolási rajza az üzemeltetési és karbantartási útmutatóikban található. Javasolt 

kijelölt, tanúsított áramforrást és mcr Omega vezérlőegységet alkalmazni. 

mcr Omega egységgel szerelt mcr Monsun C ventilátorok általános áramellátási és vezérlési kapcsolási rajza: 

 

  

tartozékok 

tűzállóság 

motorteljesítmény [KM] 

járókerék lapátjainak száma/járókerék 

lapátszög 

motor pólusainak száma, T – háromfázisú 

ventilátor névleges átmérője [cm] ventilátor típusa 

mcr Omega áramellátó, ill. vezérlő egység 

FWS vezérlő 

panel 

kommunikáció a felügyeleti állomás 

grafikus rendszerével 

tűzriasztás aktiválásának megerősítése 

hiba 

tűzjelzés 

garantált teljesítmény 
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mcr Bora egyirányú és fordítható irányú impulzusventilátorok 

 

► Teljesítményállandósági tanúsítvány, 1488-CPR-0585/W F400 és F300 típushoz. 

► Teljesítményállandósági tanúsítvány, 0370-CPR-1935 F400 és 0370-CPR-1933 F300 típushoz. 

► Funkcionális tulajdonságok az EN 12101-3:2002+AC:2005 szabvány szerint. 

► Egyirányú és fordítható irányú változatban is kapható. 

5.1. használat 

Az mcr Bora impulzusventilátorokat tűzvédelmi szellőztető rendszerekhez tervezték. A tűz során a helyiségekben keletkező hő, füst és 

égésgázok eltávolítására szolgálnak. Kialakításuknak köszönhetően a levegőt vagy füstöt egy adott irányba terelik, adott 

kényszersebességgel. 

Az mcr Bora impulzusventilátorok kényelmi szellőztető rendszerekben is használhatók. A készülékeket beltéri használatra tervezték.  

Leggyakrabban középületekben, bevásárlóközpontokban, lakóépületekben és ipari csarnokokban használják őket. 

Az mcr Bora ventilátorok kétsebességes motorral készülnek, hogy kombinálják a kényelmi és füstelszívási funkciókat, pl. szellőző- és 

füstelszívó ventilátorok mélygarázsokban és más beltéri területeken. 

5.2. tervezés 

 

1 - villanymotor, tűzálló az adott hőmérsékleti osztályban 

2 - axiális járókerék 

3 - hangtompító 

4 - védőrács (UNI változathoz) 

5 - terelőlap (UNI vagy REV változathoz) 

6 - telepítési támasztóláb 

7 - kémlelőnyílás 

A ventilátorház tűzihorganyzott acéllemezből készül. Kiegészítésül porszórható. A motort a házon belül a motoralap tartja. A járókerék 

közvetlenül a motortengelyre van szerelve. A járókerék lapátjainak profilja biztosítja a szükséges áramlási jellemzőket. A használattól függően 

a lapátok egyirányúak vagy irányváltók lehetnek. 

A ventilátor háromfázisú, kétsebességes, Dahlander-elrendezésű (3000 1500 1/min), 400 V / 50 Hz motorral van felszerelve is, egy vagy két 

sebességfokozattal, a ventilátorházhoz erősített tartóelemre szerelve, sorba kötött hővédelem nélkül. A motor H szigetelési osztályú 

folyamatos üzem (s1) és veszélyhelyzeti üzem (S2) esetén. A mechanikai védelmi osztály IP 55. Az átmenő levegő hőmérséklete: S1 esetén 

-20°C - +40°C, S2 esetén: 300 °C/2 h, 400 °C/2 h. A motor frekvenciaváltóval történő használatra van tervezve. 

UNI, egyirányú kialakítás 

REV, irányváltó kialakítás 
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mcr Bora egyirányú és fordítható irányú impulzusventilátorok 

Az mcr Bora az alábbi házakkal rendelhető: 

L – nyolcszögletű, horganyzott acéllemez ház 

O – nyolcszögletű festett ház 

C – kör alakú horganyzott acéllemez ház 

Az mcr Bora az alábbi üzemmódokban működik: 

– egyirányú – UNI 

– irányváltó – REV 

A kapocsdoboz a házra van szerelve. A szervizkapcsoló kérésre rendelhető. 

A járókerék felőli oldalra egy terelőlap van szerelve, ami a levegőszállítási tartományt növeli. Az irányváltó változatoknál mindkét oldalon 

terelőlap van felszerelve. 

5.3. méret 

Az mcr Bora impulzusventilátor háza típusától függően a ventilátor Ø 290 - Ø 450 (rendelésre Ø 800-ig) házméretekkel rendelhető. 

 

  

ventilátor 

mcr Bora-C ventilátor 
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mcr Bora egyirányú és fordítható irányú impulzusventilátorok 

mcr Bora-O, mcr Bora-L ventilátorok 

Az mcr Bora-O és mcr Bora-L impulzusventilátorok az alábbi átmérőtartományban kaphatók: Ø 290 - Ø 560. 

 

Az mcr Bora-L és mcr Bora-O ventilátorok műszaki jellemzői azonosak, azonban eltérő korrózióvédelemmel rendelkeznek. 

5.4. műszaki adatok 

 

5.4.1. tűzállóság 

Az EN 12101-3 szerint az mcr Bora az alábbi tűzállóságra van tanúsítva: 

- F400 osztály – 400°C/120 min. tűzállóság. 

- F300 osztály – 300°C/60 min. tűzállóság (tűzállóság vizsgálat közben: 300°C/120 min.) 

  

ventilátor 
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mcr Bora egyirányú és fordítható irányú impulzusventilátorok 

 

5.4.2. műszaki és áramlási paraméterek 

mcr Bora (UNI) – egyirányú üzem 

 

Az mcr Bora-L és mcr Bora-O ventilátorok műszaki jellemzői azonosak, azonban eltérő korrózióvédelemmel rendelkeznek. 

mcr Bora (REV) – irányváltó üzem 

 

Az mcr Bora-L és mcr Bora-O ventilátorok műszaki jellemzői azonosak, azonban eltérő korrózióvédelemmel rendelkeznek. 

ventilátor 

névleges 

fordulatszám 

n [1/min] 

névleges 

áramerősség I 

[A] 

(elektromos) 

teljesítmény P 

[kW] 

tolóerő [N] 
teljesítmény Q 

[m3/s] 

kimeneti 

sebesség 

[m/s] 

tartomány 

a w = 1,0 m/s x/y 

[m] sebesség 

mellett 

ventilá-

tor 

tömege 

[kg] 

teljes 

hangnyomás-

szint [dB A] 

3m 

teljes 

hangteljesít-

ményszint Lw 

[dB A] 

ventilátor 

névleges 

fordulatszám 

n [1/min] 

névleges 

áramerősség I 

[A] 

(elektromos) 

teljesítmény P 

[kW] 

tolóerő [N] 
teljesítmény Q 

[m3/s] 

kimeneti 

sebesség 

[m/s] 

tartomány 

a w = 1,0 m/s x/y 

[m] sebesség 

mellett 

ventilá-

tor 

tömege 

[kg] 

teljes 

hangnyomás-

szint [dB A] 3m 

teljes 

hangteljesít-

ményszint 

Lw [dB A] 
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mcr Bora egyirányú és fordítható irányú impulzusventilátorok 

 

5.5. tartozékok 

Az mcr Bora impulzusventilátorokhoz nem kapható további tartozék. 

Alapkivitelben minden ventilátor szerelőtartóval vagy szerelőkerettel van ellátva, a ventilátor kialakításától és méretétől függően. Az 

üzemmódtól függően (irányváltó vagy egyirányú), a ventilátorok gyárilag fel vannak szerelve terelőlapokkal vagy védőrácsokkal. Az mcr Bora-

L és mcr Bora-O modellek alapkivitelben a házra szerelt kapocsdobozzal vannak felszerelve. A szervizkapcsoló kérésre rendelhető. 

5.6. telepítés 

Az mcr Bora impulzusventilátort olyan helyiségben történő használatra tervezték, ahol levegő és égésgázok (a tűzzónában) mozgatása 

szükséges. Az mcr Bora ventilátort vízszintes telepítésre tervezték. 

5.6.1. példa ventilátor beépítésére 

 

  

1 - födém 

2 - mcr Bora ventilátor 

3 - beépítési heveder (nem tartozék) 

4 - lengéscsillapító, pl. gumiból (nem tartozék) 

5 - telepítő horgonycsavar (nem tartozék) 

6 - acél alátétek (nem tartozék) 

7 - rögzítőcsavarok (nem tartozék) 

„A” részlet 
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mcr Bora egyirányú és fordítható irányú impulzusventilátorok 

 

5.7. jelölés 

 

5.8. áramellátás és vezérlés 

Az egyes ventilátortípusok részletes leírása és elektromos kapcsolási rajza az üzemeltetési és karbantartási útmutatóikban található. Javasolt 

kijelölt, tanúsított áramforrást és mcr Omega vezérlőegységet alkalmazni. 

mcr Omega egységgel szerelt mcr Bora ventilátorok általános áramellátási és vezérlési kapcsolási rajza:  

 

  

tűzállóság 

motor pólusainak száma, T - háromfázisú 

ventilátor átmérője [cm] 

munka típusa 

ház típusa 

ventilátor típusa 

mcr Omega áramellátó, ill. vezérlő egység 

FWS vezérlő 

panel 

kommunikáció a felügyeleti állomás grafikus rendszerével 

tűzriasztás aktiválásának megerősítése 

hiba 

tűzjelzés 

garantált teljesítmény 

  

 

 
CO és LPG észlelő központi egység 

figyelmeztető tábla 

figyelmeztető tábla 
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Cl centrifugális impulzusventilátorok 

 
► Teljesítményállandósági tanúsítvány, 0370-CPR-1570 F300 típushoz. 

► Teljesítményállandósági tanúsítvány, 0370-CPR-1571 F400 típushoz. 

► A ventilátor kialakítása precíz füstelszívást biztosít adott helyekről/területekről.  

► Ventilátor belógása: max. 323 mm. 

6.1. használat 

A CI típusú centrifugális impulzusventilátorokat tűzvédelmi szellőztető rendszerekhez tervezték. A tűz során a helyiségekben keletkező hő, 

füst és égésgázok eltávolítására szolgálnak. Kialakításuknak köszönhetően a levegőt vagy füstöt egy adott irányba terelik. A CI 

impulzusventilátorok a füstöt függőlegesen szívják be, és vízszintesen fújják ki. Ennek köszönhetően nehezen elérhető helyeken is 

alkalmazhatók. 

A készülékeket beltéri használatra tervezték. 

6.2. tervezés 

A nagy hatótávolságú CI típusú impulzusventilátorok megfelelő szigetelési osztályú villanymotorból, radiális járókerékből és a ventilátorházból 

állnak. 

A motor a profilos lapátokkal ellátott acél járókerékhez csatlakozik. A járókerék lapátjainak száma és szöge adott tolóerő és szállítókapacitás 

elérésére vannak kiképezve. A motor hőálló csapágyazású, és nem igényel karbantartást. Az égésgázok és a füst a házon, a motoron és a 

járókeréken haladnak át. 

A kapocsdoboz a ventilátorházra van szerelve. Valamennyi CI ventilátor megfogóelemekkel vagy szerelőkerettel van ellátva (a járókerék 

méretétől függően). 

1 - ventilátorház 

2 - fedőrács - bementi oldal 

3 - szerelő megfogóelem 

4 - kapocsdoboz 

5 - csővég - kiömlő oldal 
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6.3. méret 

A CI impulzusventilátor három méretben kapható: 50, 75, 100. 

 

6.4. műszaki adatok 

 

6.4.1. tűzállóság 

Az EN 12101-3 szerint a CI típusú impulzusventilátor az alábbi tűzállósági osztályokra van tanúsítva: 

- F400 osztály – 400°C/120 min. tűzállóság. 

- F300 osztály – 300°C/60 min. tűzállóság. 

6.4.2. műszaki és áramlási paraméterek 

 

  

bemenet 

k
im

e
n
e
t 

ventilátor 

névleges 

fordulatszám 

n [1/min] 

névleges áramerősség I [A] 

(elektromos) 

teljesítmény P [kW] 
tolóerő [N] 

teljesítmény Q 

[m3/s] 

ventilátor tömege 

[kg] 

teljes hangteljesít-

ményszint Lw [dB 

A] 

ventilátor típusa 
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6.5. tartozékok 

A CI típusú impulzusventilátorokat nem szükséges további tartozékokkal felszerelni. 

Valamennyi készülék megfogóelemekkel vagy szerelőkerettel van ellátva (a ventilátor méretétől és a ház típusától függően). A CI típusú 

impulzusventilátorok a házra szerelt kapocsdobozzal vannak felszerelve. 

A szervizkapcsoló kérésre rendelhető. 

6.6. telepítés 

A CI típusú impulzusventilátorokat olyan területekre tervezték (tűzzónák) ahol levegő vagy égésgázok mozgatása szükséges. A ventilátort 

vízszintes telepítésre tervezték. 

6.6.1. példa ventilátor beépítésére 

 

1 - födém/fal 

2 - CI típusú impulzusventilátor 

3 - beépítési heveder (nem tartozék) 

4 - lengéscsillapító, pl. gumiból (nem tartozék) 

5 - telepítő horgonycsavar (nem tartozék) 

6 - acél alátétek (nem tartozék) 

7 - rögzítőcsavarok (nem tartozék) 

6.7. jelölés 

 

  

tűzállóság 

motor pólusainak száma 

méret (a járókerék átmérője cm-ben) 

ventilátor típusa 

bemenet 
kimenet 

bemenet 
kimenet 

„A” részletrajz 
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6.8. áramellátás és vezérlés 

Az egyes ventilátortípusok részletes leírása és elektromos kapcsolási rajza az üzemeltetési és karbantartási útmutatóikban található. Javasolt 

kijelölt, tanúsított áramforrást és mcr Omega vezérlőegységet alkalmazni. 

mcr Omega egységgel szerelt CI típusú impulzusventilátorok általános áramellátási és vezérlési kapcsolási rajza: 

 

  

mcr Omega áramellátó, ill. vezérlő egység 

FWS vezérlő 

panel 

kommunikáció a felügyeleti állomás grafikus 

rendszerével 

tűzriasztás aktiválásának megerősítése 

hiba 

tűzjelzés 

garantált teljesítmény 
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