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Systemy rozdziału powietrza

Świątynia Opatrzności
Bożej - Warszawa

Nawiewniki ścienne z dyszami gumowymi i wirowymi dyszami gumowymi o regulowanej strudze powietrza.
Problem:
Zróżnicowane strefy nawiewu, duże przestrzenie, wymaganie zastosowania nietypowych rozwiązań tzw. "szytych
na miarę".
Rozwiązanie rozkładu strug powietrza:

14 sekcji nawiewnych ściennych, nawiewniki dyszowe kombinowane, regulowane ustawienie dysz, z sekcjami
wyporowymi o regulowanej wydajności, dla ustawienia zróżnicowanego zasięgu strug powietrza. Zasięgi i kierunki
specyficzne dla każdej sekcji nawiewnej. Wejście główne, pomiędzy sekcjami 7 - 8, ołtarz pomiędzy sekcjami 1 - 14.
Każda sekcja indywidualne ustawienie strug powietrza, w zależności od obsługiwanej strefy.
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Zastosowane produkty:
- nawiewnik ścienne specjalne
z dyszami gumowymi i z
gumowymi dyszami wirowymi,
regulowane
- regulacja zasięgu i rozkładu
strug powietrza dla
poszczególnych nawiewników
- 14 sekcji nawiewnych
składających się z centralnie
położonego dużego nawiewnika i z
dwóch bocznych nawiewników
małych
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Duży nawiewnik centralny każdej sekcji nawiewnej.

Nawiewniki specjalne ścienne z gumowymi dyszami i gumowymi dyszami wirowymi - nawiewnik centralny (duży)
3
sekcji - wydatek 1980 m /h
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Regulacja położenia dysz gumowych cięgnami mechanicznymi z komory nawiewnej

Sekcja nawiewna - nawiewnik boczny (mały) cofnięty względem centralnego nawiewnika (duży)
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sekcja nawiewna
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Nawa główna kościoła i ołtarz
Każda sekcja nawiewna została tak ustawiona aby omijać filary umieszczone bezpośrednio przed zestawami

65597 Hünfelden
47138 Duisburg

Neesbacher Strasse 13
Am Alte Viehhof 34

Telefon (06438) 839-0
Telefon (0203) 42946-0

Telefax (06438) 839-30
Telefax (0203) 42946-66

E-Mail: info@strulik.com
E-Mail: duisburg@strulik.com

Zastosowane produkty:
- nawiewnik ścienne specjalne
z dyszami gumowymi i z
gumowymi dyszami wirowymi,
regulowane
- regulacja zasięgu i rozkładu
strug powietrza dla
poszczególnych nawiewników
- 14 sekcji nawiewnych
składających się z centralnie
położonego dużego nawiewnika i z
dwóch bocznych nawiewników
małych

Strulik

Obiekty Referencyjne
Strulik
Systemy rozdziału powietrza

Temple of Divine
Providence

Świątynia Opatrzności
Bożej - Warszawa

Warsaw, Poland

Zastosowano:
Dla wentylacji i klimatyzacji przestrzeni głównej Świątyni Opatrzności Bożej zastosowano nawiewniki ścienne z
gumowymi dyszami i z gumowymi dyszami wirowymi, oraz z sekcją wyporową. Ustawienie dysz jak i wielkość sekcji
wyporowej regulowana. Zastosowano 14 sekcji, każda składająca się z dużego nawiewnika centralnego i dwóch
bocznych małych nawiewników. Nawiewniki zostały przetestowane w laboratorium akustyczno-przepływowym na
politechnice w Kolonii. Regulacja położenia dysz poprzez cięgna mechaniczne z komory nawiewnej.
Spełniono wymagania akustyczne jak dla sali koncertowej.
Problem:
Zróżnicowane strefy nawiewu, duże przestrzenie, wymaganie zastosowania nietypowych rozwiązań tzw. "szytych
na miarę".
Rezultat:
Wykonano nawiewniki specjalne nawiewniki do naściennego montażu. Nawiewniki z dyszami gumowymi i wirowymi
dyszami gumowymi, dla uzyskania żądanych zasięgów strug powietrza przy poziomie mocy akustycznej sali
koncertowej. Wykonano 14 zestawów nawiewnych. Każdy zestaw został przetestowany w laboratorium.
Przeprowadzono wstępne nastawy fabryczne dla wartości projektowanych - zgodnie z przyjętym schematem
zakresów strug powietrza.
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