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Voordelen:
• Bewezen Kiekens techniek, met advies op maat.
• Selecties mogelijk met hogere rendements classifi caties
• Lage-, middel- en hogedrukventilatoren in 1 traps 
 of meertraps uitvoering
• Mogelijk met verschillende aandrijfsystemen
 (diesel motor / hydraulisch)
• Voor schone lucht, stof beladen lucht of materiaaltransport

Kiekens is een internationaal opererende onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren, 
installeren en onderhouden van ontstoffi ngssystemen, industriële stofzuigers en ventilatoren.
Wij bieden zowel seriematige als klantspecifi eke systemen voor tal van sectoren.

Geschikt voor bijvoorbeeld:

• Voedingsmiddelenindustrie

• Kunststof productie

• Metaalindustrie

• Chemische industrie

Meer dan een eeuw ervaring
Kiekens ontwikkelt en levert in de praktijk beproefde 
en dus betrouwbare ventilatoren met een korte lever-
tijd en tegen concurrerende prijzen. Alle ventilatoren 
worden rechtstreeks via de eigen verkoopafdeling op 
de markt gebracht. 

De continue Research & Development resulteert in 
hoogwaardige, gecertifi ceerde kwaliteitsproducten 
voor zowel hoogvacuüm als laagvacuüm toepas-
singen. Het hoge rendement en het lage geluidsniveau 
zorgen voor een minimale belasting van het milieu. 
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Schone- en vuile luchtventilatoren
Kiekens levert een programma centrifugaal venti  la-
toren geschikt voor lage- en middeldruk toepas singen 
en speciaal ontwikkeld voor het onderhouden van 
over- en/of onderdruk. Deze ventilatoren kunnen 
wor den toegepast bij ver brandings lucht toe voer, ven-
ti latie, dampafzuiging, stank afzuiging etc.  
Centrifugaal ventila toren hebben als bijzondere eigen-
  schap dat de volumestroom zonder pompeff ect tot 
nul kan worden terug geregeld.
In de vuile lucht-toepassing zijn de waaiers voor-
zien van rechte radiaal eindigende schoepen (deze 
houden minder snel vuil vast) waardoor ze geschikt 
zijn voor zaken die bijvoorbeeld vervuild zijn met kort 
materiaal en poeders. 

Opties:
• Geluiddempers op in- en uitlaat
• Bekleding van ventilatorhuis of omkasting  
 voor reductie van het geluidsniveau
• Speciale oppervlaktebehandelingen
• Diverse materiaalsoorten zoals RVS,   
 aluminium, slijtvaste materialen etc.
• Explosie verminderde uitvoeringen /   
 gasdichte uitvoeringen
• Fundatie frames
• Aanzuigfi lters 
• Axiale inlaat regeling of regelklep op uitlaat

Nadere technische specifi caties worden op 
aanvraag toegestuurd. Voor klant specifi eke 
wensen kan een industriële ventilator op maat 
worden gemaakt.

Hogedrukventilatoren 
Dit type ventilator leent zich bijzonder goed voor verplaatsen 
van lucht bij relatief hoge onder- of overdruk. In de standaard-
uitvoering zijn deze ventilatoren alleen geschikt voor schone 
lucht en voorzien van een aluminium waaier (type HK). 
Indien er sprake is van stofbelasting kan een stalen waaier met 
rechte schoepen worden gemonteerd (type HC). Op beide
type ventilatoren is een 2-traps of meertraps uitvoering 
toepasbaar. Beide zijn in meerdere materialen verkrijgbaar.

ATEX
Kiekens levert ATEX-gecertifi ceerde ventilatoren 
in de volgende ATEX classifi caties;
Zone 1 / Zone 2  Gas zonering
Zone 21 / 22   Stofzonering 

Het inwendige deel kan afhankelijk van toepassing anders 
zijn dan het uitwendige deel. De ATEX ventilatoren worden 
gebouwd volgens de norm EN ISO 14986.
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Transportventilator
Het kenmerk van een transportventilator is dat deze 
een waaier heeft met rechte schoepen zonder voor-
plaat. Dit maakt transportventilatoren geschikt voor 
het transporteren van draden, kleverige producten, 
spanen, snippers etc. Deze ventilator kan op aan-
vraag worden geleverd met messen in de inlaat voor 
toepassingen als “snijventilator” ofwel “hakselaar”.

Turboventilatoren 
Dit zijn compacte meertraps centrifugaal ventilatoren met 3, 
5 of 7 waaiers op één as. Ze zijn met name geschikt voor 
luchttechnische installaties waarbij een relatief geringe lucht-
opbrengst gewenst is in combinatie met een hoge onderdruk 
of overdruk tot ruim 36.000 Pa.  Kiekens Turboventilatoren zijn 
alleen geschikt voor schone lucht, eventueel met inlaatfi lter en 
lage inlaattemperaturen en worden onder andere veelvuldig 
toegepast in onze industriestofzuigers.

Toepassingsgebieden
De Kiekens meertraps centrifugaal ventilatoren hebben een 
zeer breed toepassingsgebied.  De grafi eken laten zien dat de 
benodigde luchtverplaatsing bepalend is voor de keuze van 
het type. Kiekens Turboventilatoren kunnen worden ingezet 
bij o.a.: 
• Centrale stofzuigsystemen 
• Pneumatisch transport 
• Vloeistofbeluchting 
• Vacuüm-liftinstallaties 
• Industriestofzuigers 
• Droogblaassystemen 
• Fluid-bedsystemen 
• Buizenpostinstallaties

Axiaal ventilatoren 
Kiekens axiaal ventilatoren kunnen als muur-, dak- en 
als inbouwventilatoren worden ingezet. Zij zijn bedoeld 
voor schone lucht en hebben een hoge capaciteit ten 
opzichte van een relatief lage druk.  
Axiaal ventilatoren worden in direct- of snaar gedreven
uitvoering geleverd. Ook zijn deze ventilatoren in een 
hittebestendige uitvoering beschikbaar, voor o.a. 
tunnels, parkeergarages en rookafzuiging.



Maatwerk
Kiekens is de partner bij uitstek voor projectmatige 
afhandeling van uw aanvragen en orders conform 
strenge klant specifi eke eisen, zoals voor Shell, Esso 
(API-norm), etc. 

Alle Kiekens ventilatoren zijn leverbaar met ATEX-
certifi caat conform ATEX-richtlijnen voor zowel gas
(zone 1 en 2) als ook voor stof (zone 21 en 22). 
Hiermee voldoen ze geheel aan de gestelde “Ex”
veiligheidsnormen, die in Europa gelden voor toe-
passing in omgevingen waar explosiegevaar aan-
wezig kan zijn.

ATEX zone 0 en zone 20 op aanvraag.

Speciale ventilator-eisen   
Door jarenlange ervaring en continue verbetering 
van de bestaande ventilatorsystemen is Kiekens 
in staat om aan veel speciale ventilator-eisen te 
voldoen. Deze speciale eisen kunnen onder 
andere zijn:

• Geluiddempers op in- en uitlaat
• Bedekking van ventilatorhuis of omkasting 
 voor het reduceren van geluidsniveau
• Bijzondere aandrijvingen
• Speciale oppervlaktebehandelingen
• Afwijkende materiaalsoorten
• Gasdichtheid
• Hoge temperaturen zie algemeen

Opties en toebehoren
Kiekens industriële ventilatoren worden veelal 
voorzien van diverse opties en toebehoren.
• Werkschakelaar
• Schakelkast
• Frequentieregelaar
• Motorafdekking
• Condens aftap
• Coating ten behoeve van buitenopstelling
• Inspectie of schoonmaakluik

• Trillingsdempers / machinevoeten
• Flens zuig-/perszijde
• Flexibele verbinding zuig-/perszijde
• Rooster zuig-/perszijde
• Geluiddempende omkasting
• Geluiddemper
• Aanzuigfi lters
• Fundatie frames

Bouwvormen

Bouwvorm EN
Waaier direct gemonteerd en aangedreven door de
motor as. De voetmotor is gemonteerd op een 
motorstoel.

Bouwvorm RMN
Waaier gemonteerd op separate as voorzien van 
twee lagerblokken. De voetmotor is gemonteerd op 
een motorstoel en drijft via v-snaar overbrenging de 
ventilator as aan

Bouwvorm FN
Waaier gemonteerd op separate as voorzien van 
twee lagerblokken. De voetmotor is gemonteerd op 
een motorstoel en drijft via een fl exibele koppeling de 
ventilator as aan.

Bouwvorm 2EN
Waaiers direct gemonteerd en aangedreven door de
motor as. De voetmotor met dubbel as-eind is 
gemonteerd op een motorstoel.
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Kiekens Products 
Van der Hoopweg 19 
7602 PJ Almelo 
The Netherlands
T +31 (0) 546-87 15 55 
info@kiekens.nl

www.kiekens.com

www.kiekens.com

Werkgebied Kiekens centrifugaal ventilatoren

Oplossingen op maat   
Kiekens biedt zowel voor een serieventilator als 
een enkele ventilator de oplossing op maat, dankzij
de modulaire opbouw vanuit gestandaardiseerde 
componenten. 

De Kiekens ventilatorspecialisten geven graag vak-
kundig advies over het tot stand komen van een 
specifi ek systeem.

Service & onderhoud
Naast levering van ventilatoren biedt Kiekens Products
een servicepakket ten behoeve van ventilatoren van 
eigen fabricaat, alsmede die van andere fabrikanten. 
Het servicepakket omvat:
• Het ter plaatse balanceren
• Het maken van trilling analyses
• Het meten van lagere condities
• Het reviseren van ventilatoren

Kiekens biedt verder de keuze uit drie soorten onder-
houd. Deze kunnen naar behoeven worden ingezet.
• Storingsafhankelijk onderhoud
• Toestand afhankelijk onderhoud
• Preventief onderhoud
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