
Rotorvent savuimurit

ROTORVENT on täysin uusi, kaikille polttoaineille soveltuva pyörivä savuimuri, joka ratkaisee 
kaikki vastavirtaus ongelmat. Rotorventiä voidaan käyttää myös ilmanvaihdon parantamiseen. 
Siinä sovellettu tekninen muotoilu ja kiinnitysmenetelmä tekevät tästä 316-luokan ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetusta savuhatusta erittäin kestävän. Lapojen edistyksellinen 
muotoilu tuottaa tehokkaan vedon savu– tai ilmanvaihtohormiin. Ainutlaatuisen kantaosan 
ansiosta Rotorvent sopii kaikkiin 80-250 mm hormeihin ja piippuihin. Se voidaan asentaa kiin-
teästi tai lisävarusteena saata-van avauskauluksen kanssa. Testattu ”koukkupultti”-mekanismi 
varmistaa lujan kiinnityksen ja kantaosan ruuvin reikiä voidaan käyttää lisävarmistuksena tai 
kiinnitettäessä tasaiseen alustaan.

Sisäänrakennettu sadelippa estää veden kulkeutumisen hormiin. Rotorventin laakeri on 
kaksoiskoteloitu ja se on voideltu korkeita lämpötiloja kestävällä rasvalla. Näin Rotoventin 
suorituskyky säilyy hyvänä vuosienkin saatossa.

• Sopii 80-250 mm hormeihin ja piippuihin.
• 316-luokan ruostumattomasta teräksestä valmistettu roottorirakenne.
• Valualumiininen kantaosa.
• Testattu –20 ºC … 200 ºC.
• Edistyksellinen lapojen mekaaninen kiinnitystapa, joka on varmistettu pistehitsaamalla.
• Vain yksi koko, joka sopii lähes kaikkiin hormeihin.

Soveltuvat polttoaineet

• hiili • puu • kaasu • öljy • savuttomat polttoaineet



Rotorventin suorituskyky

Ilman virtaus - m³/h
Tuulen nopeus  Hormin koko
 125 mm  200 mm
6,5 m/s 140  335
11 m/s 240  730

Aukaisukaulus

Rotorventiin on saatavana aukaisukaulus, joka sopii 
kantaosan alle. Sen avulla Rotorvent voidaan helposti 
avata irroittamatta sitä kokonaan piipusta.

• Valettu sarana aukeaa 90º.
•  Valualumiinia, kiinnitysosat ruostumatonta terästä.
• Yksinkertainen asentaa.
• Valmis rei’itys tasaiselle alustalle asennusta varten.
• Aukaisumekanismin ansiosta Rotorvent säilyy 

vaurioitumattomana hormia puhdistettaessa.

Asennus aukaisukauluksen kanssa

1. Kiinnitä Rotorvent aukaisu-kaulukseen mukana tulleilla kol-
mella ruuvilla (yksi ruuveista kiinnitetään saranaan). Työnnä sen 
jälkeen neljä koukku-pulttia aukaisukauluksen rei’istä läpi ja kierrä 
siipimutterit niihin. Kolme koukkupulttia toimitetaan Rotorventin 
mukana ja neljäs aukaisumekanismin mukana

    
2. Aseta Rotorvent hormin tai piipun päälle ja kiristä siipimuttereilla.
    

3. Asennettaessa tasaiselle alustalle, työnnä ruuvit kaulukseen 
tehdyistä rei’istä läpi ja kiinnitä alustaan. Koukkupultteja ei tässä 
asennuksessa tarvita.
    

4. Avattaessa, irrota kaksi ruuvia, (ei saranasta) ja käännä Rotor-
vent sivuun.

    



Asennus ilman aukaisukaulusta

1. Työnnä koukkupultit kauluksen reikien läpi sisältä ulospäin ja kierrä siipi-
mutterit niiden päihin.
   
 
2. Aseta Rotorvent piipun tai putken päälle ja kiristä siipimutterit. 
Jakoavain saattaa olla tarpeen, mikäli aukko on epätasainen.
   

 
3. Asennettaessa tasaiselle alustalle, työnnä ruuvit kaulukseen tehdyistä 
rei’istä läpi ja kiinnitä alustaan.


