
 

 

 

 

 

 
 

Sanitaire  

TurboMAX Blowers  



Beter dan uw traditionele blower 
In een afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn de blowers in beluchtingssystemen over het algemeen de grootste 
verbruikers van energie. Daarbij blijkt dat bepaalde type blowers behoorlijk onderhoudsintensief zijn.  

De Sanitaire TurboMAX blower, een direct aangedreven hoge snelheid turbo blower, maakt gebruik van de 
nieuwste technologie voor luchtlagering. Deze luchtlagering heeft een uiterst lage ‘lager’ weerstand wat 
resulteert in een subliem hoog rendement.  

De Sanitaire TurboMAX-turbo blower is eenvoudig te installeren en heeft daarnaast minimaal onderhoud nodig. 

 
        Mechanische- en blower compressieverliezen 
        vergelijking: 

 
 
 
 
 
 
  

Wat is een hoge snelheid turbo blower? 

De hoge snelheid turbo blowers hebben een 
direct gekoppelde waaier die rechtstreeks is 
aangesloten op een permanent magneet 
synchrone motor die wordt aangestuurd door een 
frequentieregelaar (VFD). Deze VFD is nodig om 
de hoge snelheden te bereiken en tegelijkertijd 
debietregelingen mogelijk te maken.  

Het roterende deel van de blower is degelijk en 
tegelijkertijd licht van gewicht. Hierdoor kan een 
hogere snelheid worden gehaald zonder dat het 
luchtlager instabiel wordt, zelfs bij wisselende 
debieten. Het programma van Sanitaire 
TurboMax bestaat uit 13 verschillende blowers 
van 15 tot 600 kW en een luchtdebiet van 700 tot 
41.000 m³/h per blower. 

Genoeg dus om aan de zuurstofvraag van een 
rioolwaterzuivering (RWZI) van meer dan 15M 
inwoner equivalent te voldoen. 

Dit brede programma aan blowers biedt meer 
flexibiliteit bij het ontwerpen van het systeem dat 
beter aansluit bij uw behoefte zonder dat er 
sprake is van over- of ondercapaciteit. 

     

 

 

 

 
  

 

  

  

  

   

 

 

DE KERNAANDRIJFUNIT 

• Uit één stuk aluminium of titanium CNC-gefreesde waaier.  
• Een regelbereik van 100% tot 40% met een constante druk 

tijdens wisselende belasting.  
• Een breed regelbereik zorgt voor grotere stuwstabiliteit. 
• Geïntegreerd afblaasventiel. 

 

KOELING 

• Gepatenteerde motor koelventilator (luchtkoeling < MAX300). 
• Gepatenteerde motor koelventilator lucht en 

waterkoeling i.c.m. een gesloten koelsysteem dat de lucht  
en vloeistof door de motorstator en rotor geleidt en de 
unit koelt (waterkoeling ≥ MAX400 kW). 

 



 

 

 

 

 

 

TurboMAX blower voordelen 
 

 Zeer energiezuinige, permanent magneet, 
hoge snelheid synchroonmotor met 
nauwkeurige snelheidsregeling. 
 

 Geluidsarm en milieuvriendelijk - geen 
trillingen of noodzaak van oliesmering dankzij 
contactloze luchtlagers. 
 

 Eenvoudige plug-en-play-installatie: geen 
extra hijsapparatuur, speciale fundatie of 
tijdrovende uitlijnprocedures nodig. Na 
installatie en in bedrijfstellen is de blower 
klaar voor gebruik. 

 
 Minimaal onderhoud: de as ‘zweeft’ in het 

luchtlager tijdens gebruik. 
 

 Snelle en eenvoudige service - modulair 
ontwerp, compact en met gemakkelijke 
toegangspunten. 

 
 Nul vermogen overdrachtsverlies en geen 

lager-verliezen. Direct gekoppelde waaier op 
motor as. 
 

 Geen gevoelige elektronica of stroom back-
up nodig om de lager-functionaliteit te 
regelen. Faalveilige technologie en veilige 
behandeling van stroomuitval of fluctuerende 
spanningen. 
 

 Veilig uitvoeren van service of inspectie door 
de geïntegreerde deurcontactschakelaar 
 

 Real-time lucht flowmeting - venturi-type 
flowmeter aan de zuigzijde van de blower met 
een hoge nauwkeurigheid (±3%): door de 
geïntegreerde flowmeter is geen afzonderlijke 
flowmeter nodig.

 

 

  

INTEGRALE BLOWER REGELING 

• Siemens S7 PLC 
• Touchscreen paneel geïntegreerd in de voorkant van de blower 
• Communicatie via MODBUS, Profibus, Ethernet 
• Sensoren om te beschermen tegen drukstoot 
• Ingebouwde besturingsregeling voor constante stroom, vermogen, 

snelheid en druk of proportionele modus 
• Real-time monitoring van prestaties 
• Alarm- en storingsbewaking met geschiedenis 
• Filter drukverschil monitoring 
• Geïntegreerde Vacon VFD met gecoate elektrische printplaten 
• Ingebouwde, vergrendelbare hoofdstroomschakelaar (MCB) 
• Optie om elektrische componenten te scheiden van de omkasting 



Product opties en installatie accessoires  

 

 

Standaard pakket 
• Eentraps centrifugaal 

ventilator 
• Geïntegreerde VFD 
• Afblaasventiel met 

geluiddemper 
• Permanente magneet, 

hoge snelheid synchroon 
motor 

• Siemens-controller 
• Standaard 

bedieningsmodus 
• Flow modus 
• DO-modus 
• Druk modus 
• Proportionele modus 

 
Geluid 

Geluidsomkasting standaard 
voorzien van laag 
geluidsdrukniveau (74-85 dB 
op 1 meter, 15-375 kW) 
afhankelijk van de grootte 
(grotere afmetingen op 
aanvraag).  
Standaard volgens  
ISO 3744:1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Optioneel 

• Terugslagklep 
• Compensator 
• Uitlaatdemper 
• Afsluitklep 
• Harmonisch filter 
• AC-spanningsstabilisator  
• Omkasting IP53 
• Tropen uitvoering met 

afzonderlijke schakelkast 
(max. 10 m) 

• Intermitterende 
operationeel / stand-by 
modus 

 

 

 
Goedkeuringen en normen 

• CE 
• Wimes 
• Prestaties volgens  

ISO 5389 of PTC10 

 

Jarenlange expertise waarop u kunt vertrouwen 

Xylem's specifieke kennis van de effecten van het beluchtings- en blowerontwerp, samen met de dompelbare 
mixerselectie en de impact ervan op het beluchtingsontwerp, stelt ons in staat om een behandelingsoplossing te 
ontwerpen die voldoet aan uw eisen voor zowel energie-efficiëntie als processtabiliteit. Bovendien kunnen we met 
behulp van onze toonaangevende CFD-modelleringsmogelijkheden met echte, gevalideerde, wiskundige modellen 
state-of-the-art beluchtingssystemen ontwerpen die gebruikmaken van de proces- en apparatuur kennis van Xylem. 

© 2019 Xylem, Inc. Alle rechten voorbehouden. Sanitaire is een handelsmerk van Xylem Inc. of één van haar dochterondernemingen. 
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