

Aby móc korzystad z programu Optisel należy się zarejestrowad w programie, w tym celu należy na stronie
www.wentech.eu wybrad z menu - program doboru optisel- i kliknąd „Zakładanie nowego konta”. Po
wypełnieniu wszystkich pól związanych z rejestracją, należy kliknąd załóż konto.

Wówczas administrator programu otrzyma informację o założeniu przez Paostwa konta i zatwierdza
zwrotnie nowy profil w programie. Otrzymają Paostwo maila zwrotnego z informacją, iż Paostwa profil jest
zatwierdzony. Od tego momentu mogą Paostwo użytkowad program doboru wirników Optisel.



Należy kliknąd na program doboru Optisel i zalogowad się używając loginu czyli adres e-mail oraz hasła
wprowadzonego podczas rejestracji:



Można wybrad język programu doboru.



W programie wprowadzamy podstawowe, wymagane dane – parametry przepływowe wentylatora:



Następnie wybieramy średnicę wirnika. Możemy sugerowad się nominalną średnicą wirnika lub
wewnętrzną średnicą obudowy wentylatora.

Możemy rozwinąd menu „Wybierz” i wybrad standardową średnicę lub wpisad wartośd ręcznie w polu obok.
Średnica może byd przedstawiona w mm, m i ft.
Wartośd szczeliny nadłopatowej jest stała i nie zmieniamy jej.


Należy wskazad prawidłową prędkośd obrotową wirnika. Można też skorzystad z opcji automatyczny wybór
prędkości obrotowej, wówczas program sam dobierze optymalne prędkości obrotowe wybranych wirników.
(Poniżej wskazane są maksymalne prędkości obrotowe dla każdego profilu łopaty. Jeżeli prędkośd obrotowa
będzie wyższa niż wymagana dany profil łopaty nie zostanie dobrany)





Jeśli jesteśmy zainteresowani konkretnym profilem łopaty mamy możliwośd ograniczenia możliwości
wyszukiwania wybierając odpowiedni profil łopaty oraz ilośd łopat.

Następnie wybieramy tryb pracy wentylatora, układ ssący lub tłoczący.

W opcji wentylator ssący można wybrad wysokośd części dyfuzorowej obudowy wentylatora.


Częśd dyfuzorowa to częśd powyżej części cylindrycznej (tu wysokośd 1400mm):



Wybór kształtu wlotu obudowy – menu rozwijane.
Jeżeli wartośd oporów na przeszkodach na wlocie i wylocie nie została ujęta w wartości ciśnienia
statycznego można je wprowadzid w programie.



Na samym dole można wprowadzid ograniczenia w doborze wirnika.



Klikamy „Szukaj”

Otrzymujemy przedstawiony szereg propozycji - ważne jest aby zwrócid uwagę na poziom zapasu ciśnienia
który nie może byd niższy od wartości 15% (poniżej tej wartości wirnik nie będzie pracował stabilnie).
Na tym etapie wybieramy odpowiadający nam wirnik pod kątem profilu, ilości łopat (im prostszy profil i
mniejsza ilośd łopat tym taoszy wirnik) i poboru mocy. Na tym etapie możemy wrócid do etapu
wprowadzania danych wirnika i zmienid tu dane wprowadzane.



Klikamy na wybrany wirnik i pojawia nam się karta danych z podstawowymi informacjami. Pojawia nam się
interaktywna charakterystyka wydajności, w której można kliknąd jakikolwiek punkt pracy: oraz przeszukad
bazę pod kątem wybranego punktu pracy.

Z poziomu karty danych można wrócid do wybranych wirników lub wydrukowad dobór dla dobranego
wirnik.

