
 
 

 
 

Nawiewnik wyporowy indukcyjny dla dużej różnicy temperatur powietrza nawiewanego
+8 do -10 K dla trybu chłodzenia) i bardzo krótkiej strefie zasięgu. 
 
 
 

 
 

Wyporowy nawiewnik indukcyjny w bocznych ścianach nad Dysze z sekcją wyporo
drzwiami. 

Savoy Hotel 
Strand 
Londyn 
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Obiekty referencyjne 
 

Strulik - systemy 
dystrybucji powietrza 

w budynkach 
zabytkowych 
 
 do powietrza w pomieszczeniu (od 

 
wą ponad drzwiami i łukiem. 
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Savoy Hotel Londyn 
Lancaster Room 

Renowacja 

 
 
 
 
 
 

Strulik – systemy 
dystrybucji powietrza 

dla budynków 
zabytkowych 

 
Zamontowane nawiewniki: 
 
Nawiewniki wyporowe indukcyjne 
w niskiej części ściany, w ścianach
bocznych i ścianach bocznych 
drzwi. 
 
Nawiewniki z dyszami i sekcją 
wyporową powyżej drzwi i łuków. 

 
 
 

 
 

 
 
Problem: 
System klimatyzacji w sali balowej (Lancaster Room) Hotelu 
Savoy w Londynie miał ulec renowacji. System miał 
zapewnić warunki komfortu dla rozmaitego wykorzystania 
sali, różnego wydatku powietrza nawiewanego oraz dla 
różnych zapotrzebowań na chłód. Wygląd sali wewnątrz nie 
mógł się zmienić. 
 
Powierzchnia sali: 23,5 m x 18,2 m = 428 m² 
Całkowita ilość nawiewanego pow.: 27.500 m³/h (7.639 l/s) 
Maksymalna różnica temperatur pomiędzy powietrzem 
nawiewanym a w pomieszczeniu: 10 K   
 
Nawiewniki mogły być rozmieszczone w określonych 
miejscach: grzejników znajdujących się na sole ścian, na 
bocznych ścianach przy drzwiach, w elementach powyżej 
drzwi i nad łukami. 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązanie: 
Dla nawiewników zainstalowanych w ścianie zastosowano 
nawiewniki wyporowe indukcyjne z bardzo krótką strefą 
strumienia krytycznego.  
14 nawiewników po 860 m³/h (240 l/s) i 600 m³/h (167 l/s) 
 
W bocznych ścianach przy drzwiach zastosowano podobne 
nawiewniki wyporowe. 
20 nawiewników po 150 m³/h (42 l/s) 
 
Ponad drzwiami i łukami zastosowano nawiewniki z dyszami 
i sekcją wyporową. 
10 x 1.270 m³/h (353 l/s) i 1 x 2270 m³/h (630 l/s) 
 
Wzornictwo, wygląd wszystkich nawiewników został 
dopasowany do wewnętrznej architektury, zgodnie z 
wymaganiami architekta. 
 
Architekt: 
Kontrax Management Ltd. 
63 Chestfield Road, Chestfield 
Whitstable, Kent CT5 3JS  
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