
AxiBlade 

Motor- og 
elektroniktab 

Udgangstab 
Flowtekniske 
 tab 

  Aksial seriestandard 

AxiBlade 

Statisk kapacitet 
 PUS 

Værdier målt med beskyttelsesgitter. 

11
 

19,6% 15,4% 
24,7%
 

Kundefordel 

100%/ 
 

89%/ 
 

69,4%/ 
 

54% /
 

El
ek

tri
sk

 e
ffe

kt
 P

ed



2  

Mere effekt, mindre støj 
Aksialventilatorer giver alt, hvad de har i sig, 
ved alle driftspunkter. 

 
 
 
 

 
Moderne aksialventilatorer har allerede i de seneste år 
vist deres værd med en stadig højere virkningsgrad og 
støjsvag drift. En løbende forbedringsproces har præget 
udviklingen: Mens den samlede statiske virkningsgrad i 
2004 f.eks. lå på ca. 35 %, steg værdien i de næste otte 
år til ca. 45 %, og det ved en støjreducering på op til 7,2 
dB(A) set i forhold til de foregående modeller. For 
motorernes vedkommende er optimeringspotentialet så at 
sige opbrugt. GreenTech EC-motorer ligger med en 
virkningsgrad på langt over 90 % allerede i dag et godt 
stykke over de værdier, der kendes fra IE4-motorer. 

Udnyt optimeringspotentialet til det yderste. 

For at opnå yderligere forbedringer må 
ventilatorproducenter nu "give den fuld gas på alle 
knapper". Det gælder om at se ventilatoren som et samlet 
system bestående af ventilatorhjul, motor, ventilatorhus og 
styreelektronik, så man får udnyttet det resterende 
optimeringspotentiale. Alle komponenter, og sågar 
monteringsforholdene i brugerens anlæg, skal inddrages i 
forbedringsprocessen (bill. 1). I dag er det kun muligt at 
opnå stigninger i virkningsgrad gennem forbedringer i 
aerodynamikken. Ved flowtekniske optimeringer gælder det 
så om at tage højde for brugsspecifikke driftspunkter, så 
ventilatorerne i monteret tilstand rent faktisk også arbejder 
med den bedst mulige virkningsgrad. 
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Bill. 1: Diagram over tab ved en aksialventilator med fri udblæsning, målt med beskyttelsesgitter. 

 
Ved aksialventilatorer, som arbejder i fordampere, kondensatorer eller varmevekslere i ventilations-, klima- og 
køleanlæg, er det ud over den ønskede volumenstrøm altid energieffektivitet og støjemission, der er afgørende. Disse 
to krav bliver stadig vigtigere for brugerne. Lovmæssige forskrifter samt ErP-direktivet (Energy related Products-
direktivet) samt højere energipriser og øget miljøbevidsthed bidrager alt sammen hertil. Denne udvikling vil blive 
forstærket yderligere i fremtiden. I forhold til ErP-direktivet er f.eks. allerede nu yderligere skærpelser, og næste trin er 
planlagt til 2020. 
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Bill. 2: AxiBlade-systemet med ledeværk. 
 
 

Motor- og ventilatorspecialisten ebm-papst har nu omsat 
denne tilgang: Med AxiBlade har man udviklet nye 
aksialventilatorer (bill. 2), der takket være det modulære 
koncept arbejder i forskellige applikationer med en 
virkningsgrad på helt op til 54 %. Dermed kan man opnå 
en støjreduktion på op til 8 dB(A) i forhold til 
standardprogrammet. De "nye" ventilatorer fås med de 
særligt energieffektive GreenTech EC-motorer og med 
vekselstrømsmotorerne, som stadig er udbredte. 
AxiBlade fås i øjeblikket i størrelserne 800 og 910 mm, 
men serien er planlagt til at blive udvidet med størrelserne 
630 og 710 mm. 

 

 
Modulært koncept – en passende løsning til alle 
trykområder. Ved ventilatorer skal man tage højde for, at 
der afhængigt af brug og monteringssituation kan være 
modtryk af forskellige størrelser i spil. Der findes ikke én 
ventilator, der arbejder med samme virkningsgrad eller 
støjniveau under alle omstændigheder. Den modulære 
opbygning gør dog, at der i denne henseende allerede er 
mange fleksible kombinationsmuligheder med AxiBlade 
aksialventilatorerne. Alt efter de ønskede trykområder kan 
passende komponenter kombineres med hinanden og 
løsninger produceres allerede nu. Med hensyn til de 
forventede brugsbetingelser står der dermed allerede nu 
optimerede plug&play-systemløsninger til rådighed. 

Det fulde modulsystem består af en vægring, der er 
aerodynamisk udformet, og et ledeværk. Systemet 
reducerer turbulens i luftstrømmen og giver et mindre 
dynamisk tab og bidrager således også til en forbedret 
energibalance. Hertil kommer ventilatorhjul med profileret 
skovlgeometri og små vinger, der giver en maksimal 
virkningsgrad. Disse ventilatorhjul er tilpasset de 
respektive motorer. Dette øger ligeledes effektiviteten og 
reducerer driftsstøjen. Som drivkraft kan der bruges 
GreenTech EC-motorer med integreret styreelektronik 
eller traditionelle vekselstrømsmotorer, alt efter brugerens 
ønske. Der kan ligeledes integreres et ledeværk i 
ventilatorerne. Systemet reducerer turbulens i 
luftstrømmen og giver et mindre dynamisk tab og bidrager 
således også til en forbedret energibalance. 
Beskyttelsesgitrene, der er tilpasset til forskellige 
kombinationer, er optimeret iht. flowtekniske kriterier. De 
fungerer ikke alene som berøringsbeskyttelse, men 
bidrager også til aksialventilatorernes høje samlede 
virkningsgrad. 
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Derved kan de nye aksialventilatorer designes optimalt i 
forhold til den respektive applikation. Versionen uden 
ledeværk er velegnet til lave til mellemstore trykområder 
på op til 200 Pa. Her kommer fordelene ved det 
optimerede ledeværk slet ikke i spil, for selv uden dem er 
effektiviteten og støjniveauet meget bedre end de 
nuværende standarder i branchen. Ledeværk begynder at 
blive interessante ved høje modtryk på op til 290 Pa. Her 
er ledeværket afgørende for at opnå den høje effektivitet. 
(Bill. 3). 

 
 

Samme grundflade som den, der allerede er standard i 
branchen. 
Eftersom de nye aksialventilatorernes grundflade opfylder 
den nuværende standard i branchen, er der så at sige ikke 
behov for ændringer i design på den endelig enhed (bill. 4). 
Ventilatorerne er dog lavere end de varianter, der ellers er 
mest almindelige. Konstruktionshøjden burde dog spille 
en underordnet rolle i de fleste applikationer. Det er  

kun i forbindelse med transport, at den har en betydning. 
Her tæller hver eneste centimeter, når man skal placere 
enhederne på paller eller i containere. 
 

 
Fordelene ved EC-udgaven af ventilatorerne ligger lige 
for: Hertil hører f.eks. hastighedsregulering via den 
integrerede elektronik. Omdrejningstallet kan således 
tilpasses de aktuelle krav. Det betaler sig hurtigt for 
brugeren, eftersom EC-motorer også i området med 
delbelastning scorer højt med deres høje virkningsgrader. 
Desuden arbejder de i modsætning til 
hastighedsregulerede asynkronmotorer særdeles 
støjsvagt, da asynkronmotorernes Triac- eller 
frekvensomformerregulering konsekvent genererer støj. 
Andre fordele er den høje effekttæthed, den kompakte 
størrelse og muligheden for løbende at aflæse driftsdata 
og tilstande (overvågning). 

 
 
 
 

 
 

Bill. 3: Diagrammet viser AxiBlades applikationstypiske driftspunkter. De mørke områder viser de høje modtryk på op til 
290 Pa, hvor systemet med ledeværk kan gøre sine fordele gældende. De lyse områder viser lave til mellemstore 
modtryk (op til ca. 200 Pa). 
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Bill. 4: Ensartet 
monteringsflade: mere 
køleeffekt på samme 
grundareal som ved tidligere 
ventilatorer. Her vises en 
kondensator til køleteknik 
med ti aksialventilatorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den nyeste EC-motor, der også anvendes i det nye 
modulsystem, giver desuden grænseflader, der kan 
programmeres. Desuden er den velegnet til brug over 
hele verden, da den arbejder med alle spændings-
varianter og netværksformer. Der er mulighed for trådløs 
parameterindstilling via RFID (Radio-Frequency 
Identification), og en status-LED viser den respektive 
driftstilstand. AxiBlade ventilatorer, der er lavet som 
modulsystem og konfigureret på fabrikken til den 
specifikke bruger, anvendes til fordampere, 
kondensatorer og varmevekslere og tilbyder de bedste 
forudsætninger for også fremover at tage højde for 
støjsvagdrift, lave driftsomkostninger og 
betjeningskomfort. 
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