Systemy dystrybucji
powietrza

Nawiewnik wirowy
typu DS
Ogólnie
Nawiewnik wirowy DS jest nawiewnikiem
o stałym ale przestawianym ręcznie
charakterze strugi powietrza, o wysokiej
indukcji przeznaczony do systemów
wentylacji i klimatyzacji dla instalacji
komfortu i przemysłowych dla dużych
krotności wymiany powietrza.
Główne właściwości nawiewnika:
•
możliwość ręcznego ustawienia
charakteru strugi powietrza, jej
zasięgu w poziomie i w pionie
•
kreowanie strugi powietrza poprzez
zamykanie elementów kierujących
•
wysoka efektywność wyrównania
temperatury powietrza w strefie
przebywania
•
odpowiedni dla systemów ze
zmiennym wydatkiem dla zmiany od
100% do 40%
Dla wymagań DIN 1046 pkt. 2 może być
stosowany dla różnicy temperatury do
10 K dla trybu grzania i chłodzenia dla
krotności wymiany powietrza do 25 / h.
Zakres wydatku powietrza
3
70-650 m /h
Zalecana wysokość montażu
2,4 – 4,4 m
Różnica temp. powietrza nawiew.
- 10 K chłodzenie
+ 10 K grzanie
Funkcja
Każdy z nawiewników wirowych wytwarza
oddzielny wirowy strumień powietrza o
wysokiej indukcji i poziomym charakterze
strugi.

wielkość

V&min :

W rezultacie wzajemnego wpływu
strumieni uzyskujemy w części środkowej
nawiewnika strugę powietrza o
charakterze pionowym działającej
bezpośrednio pod nawiewnikiem.

minimalny wydatek
powietrza dla
otrzymania stabilnej
strugi powietrza przy
chłodzeniu dla różnicy
temp. Δt=10K

W zależności od szczególnych wymagań
można wstępnie ustawić wzajemny wpływ
pojedynczych strug powietrza i otrzymać
różny charakter strugi powietrza.

V&max :
maksymalny wydatek
powietrza na nawiewnik
przy poziomie mocy
akustycznej 40 dB(A)

Rys.1. Zakres wydatków powietrza dla nawiewników DS
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zamian bez odnotowania.
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Nawiewnik wirowy
typu DS
zastosowanie
• budynki użyteczności
publicznej
• sklepy
• biura
• fabryki
• kuchnie
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Konstrukcja elementu
kierującego powietrze

Nawiewnik wirowy DS

Struga powietrza

Pojedynczy element kierujący strugę powietrza jest pokazany
na rysunku 2 umieszczony jest nad szczeliną w płycie
czołowej c. Dwa elementy kierujące d wykonane z ABS

Konstrukcja

zamontowane są za pomocą sprężyny pomiędzy
bocznymi elementami ustalającymi e.

Rys. 2, Konstrukcja pojedynczego elementu kierującego
strugę powietrza nawiewnika DS

Podstawowe ustawienia elementu kierującego
Poprzez różne ustawienie dwóch płaszczyzn
elementów kierujących możemy uzyskać różne
charaktery i kierunki strugi powietrza. Na rysunku 3
przedstawiono 3 podstawowe ustawienia i ich efekty
czyli rozkłady strug powietrza.

Ustawienie 1
Struga pozioma z dużym
zasięgiem strugi w poziomie i
małym w pionie

Poprzez zamknięcie pojedynczych szczelin możemy
uzyskać zwiększenie prędkości powietrza i zasięg
strugi powietrza.

Ustawienie 2
Struga pozioma ale z
ograniczonym zasięgiem strugi w
poziomie i zwiększonym w pionie

Ustawienie 4
Zamknięcie szczeliny nawiewnika
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Ustawienie 3
Ustawienie dla otrzymania strugi
pionowej

Nawiewnik wirowy
typu DS

Budowa i wymiary

Pozioma struga powietrza
W zależności od ustawienia elementów kierujących możemy otrzymać różne charaktery strugi powietrza, które są pokazane
na rysunku 4.

Promienista struga powietrza
(zgodna lub przeciwna do ruchu
wskazówek zegara)

Jednostronna (liniowa) struga
powietrza

Rys. 4. Ilustracja uzyskania typowych poziomych strug powietrza

Pionowa struga powietrza
Jeżeli są użyte deflektory w poz. 3 inne elementy w
pozycji 1 i 2 można wytworzyć strugę pionową
zmniejszając charakter poziomy strugi.

Budowa
Czoło nawiewnika DS jest wykonane z płyty stalowej c
posiadającymi wielokrotność elementów kierujących d
wykonanych z ABS zamontowane na płycie i skrzynki
rozprężnej ocynkowanej e. Płyta czołowa jest
przykręcona do skrzynki rozprężnej za pomocą śruby
centralnej (M6).
Standardowo czoło wykończone na RAL9010.
Na wlocie do skrzynki rozprężnej znajduje się
przepustnica regulacyjna i jako opcja skrzynka może być
wyłożona izolacją
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Dwustronna (liniowa) struga
powietrza

Nawiewnik wirowy
typu DS

Wymiary i formy płyty
czołowej nawiewnika

Wymiary płyty czołowej nawiewnika
Płyty czołowe nawiewnika występują w formie kwadratowej lub okrągłej.
Płyta czołowa jest zakończona 11 mm wywinięciem.
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Nawiewnik wirowy
typu DS

Wymiary i formy
skrzynek rozprężnych

Skrzynka rozprężna dla nawiewnika kwadratowego
(dla kwadratowego czoła nawiewnika)

Wymiar
[mm]
B
A
C∅
L
G
masa
[kg]

400
380
225
DN 125
150
410
5,5

Wielkość nominalna nawiewnika
500
600
600-S
495
580
580
260
350
400
DN 200 / DN 250
DN 315
DN 160
185
225 / 275
335
594 / 600
594 / 600
525
619 / 625
619 / 625
8,5

13,0

17,0

DN 200 = wykonanie standardowe
Skrzynka z izolacją wewnętrzną lub inne średnice przyłącza na
zapytanie

Skrzynka rozprężna dla nawiewnika okrągłego
(dla okrągłego czoła nawiewnika)

Wymiar
[mm]
B∅
A
C∅
L
G∅
masa
[kg]

Wielkość nominalna nawiewnika
400
500
600
380
495
580
225
260
350
DN 200 / DN 250
DN 125
DN 160
150
185
225 / 275
410
525
600 / 625
5,0

8,0

12,0

DN 200 = wykonanie standardowe
Skrzynka z izolacją wewnętrzną lub inne średnice przyłącza na
zapytanie
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Nawiewnik wirowy
typu DS

Na rysunkach 5.1 do 5.4 pokazano
spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla nawiewników o
wielkościach 400, 500, 600 i 600-S.

Dane techniczne

Charakterystyki są podane dla
nawiewników kwadratowych i
okrągłych (tu: bez rysunku 5.4).
Podano charakterystyki w zależności
od podstawowych wariacji
ukierunkowania strugi powietrza.

Spadek ciśnienia i
poziom mocy
akustycznej
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Nawiewnik wirowy
typu DS

Dobór nawiewnika
Na rysunkach od 6.1 do 6.4 pokazano
zalecane wydatki powietrza na
nawiewnik w zależności od
przeznaczenia nawiewnika (komfort
czy przemysłowe – różnica temp. od 10K do +6K ) w funkcji wysokości
pomieszczenia dla ustawienia lamel:

Rys. 6.1. Zalecany obszar zastosowań dla
nawiewnika DS o wielkości 400

Dobór nawiewników

Rys. 6.2. Zalecany obszar zastosowań dla
nawiewnika DS o wielkości 500

Rys. 6.3. Zalecany obszar zastosowań dla
nawiewnika DS o wielkości 600

Rys. 6.4. Zalecany obszar zastosowań dla
nawiewnika DS o wielkości 600-S
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Nawiewnik wirowy
typu DS

Minimalna odległość pomiędzy
nawiewnikami
Minimalna odległość pomiędzy
dwoma nawiewnikami zależy od
promienia
zasięgu
strugi
nawiewnika. Na rysunkach od 7.1
do
7.4
podano
minimalną
odległość pomiędzy nawiewnikami
DS przy zachowaniu prędkości
powietrza 0,15 m/s na wysokości
granicy strefy przebywania ludzi
czyli na wysokości 1,8 m.

Rys. 7.1. Minimalna odległość nawiewników DS o
wielkości 400

Dane do doboru

Minimalna odległość
między nawiewnikami

Rys. 7.2. Minimalna odległość nawiewników DS o
wielkości 500

.
Rys. 7.3. Minimalna odległość nawiewników DS o
wielkości 600

Rys. 7.4. Minimalna odległość nawiewników DS o
wielkości 600-S
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Nawiewnik wirowy
typu DS

Odległość między
nawiewnikami i
prędkość powietrza w
pomieszczeniu

Odległość między nawiewnikami i prędkość
powietrza w pomieszczeniu
Na rysunku 8 przedstawiono zależność pomiędzy prędkością
powietrza w pomieszczeniu i aktualną odległością pomiędzy
nawiewnikami. Prędkość powietrza w pomieszczeniu jest
pokazana w funkcji współczynnika korekcyjnego F, który jest
mnożnikiem minimalnej odległości między nawiewnikami.

Minimalna odległość między nawiewnikami będzie wyznaczona
zgodnie z danymi na stronie 9. Jeżeli odległość między
nawiewnikami wzrasta to średnia prędkość powietrza maleje.

Rys. 9. Średnia prędkość powietrza między nawiewnikami
w strefie przebywania

Rys. 8. Współczynnik korekcyjny F i prędkość powietrza w
pomieszczeniu
Przykład
Dane:
3
qv = 110 l/s (400 m /h)
wielkość nawiewnika DS 500
H=3m
aktualny dystans pomiędzy nawiewnikami
tact = 2,4 m
z rysunku 7.3
dla vt = 0,15 m/s, tmin = 2,9 m
współczynnik korekcyjny
F = 2,4/2,9 = 0,83
Ze współczynnikiem F=0,83 z rysunku 8
prędkość powietrza w pomieszczeniu
otrzymamy 0,18 m/s.
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KARTA INFORMACYJNA

Pozycja

Opis

Ilość sztuk

Nawiewnik wirowy zastosowany dla wymagań utrzymania
wymiany powietrza i minimalnego gradientu temperatur.
Przeznaczony szczególnie do pomieszczeń o wymaganej dużej
krotności wymiany powietrza.
Nawiewnik wykonany ze stali malowany proszkowo ze
szczelinami z umieszczonymi nad nimi elementami kierującymi
pozwalającymi ukierunkowywać wypływ strugi powietrza.
Skrzynka rozprężna ze stali ocynkowanej z wewnętrzną płytą
wyrównującą przepływ z króćcem przyłącznym z uszczelką
wargową i przepustnicą regulacyjną.
Czoło nawiewnika montowane do skrzynki rozprężnej za
pomocą śruby centralnej.
Wielkość nawiewnika wirowego

Wielkość nominalna ........................
Typ płyty czołowej – nawiew lub wywiew:
nawiew, kwadratowy
nawiew, okrągły
wywiew, kwadratowy
wywiew, okrągły

(DS/ZQ)
(DS/ZR)
(DS/AQ)
(DS/AR)

Materiał
Stal (standard)
Stal kwasoodporna (1.4301)
Wykończenie powierzchni czołowej
Malowanie proszkowo RAL9010 (standard)
Malowane na dowolny kolor RAL ............. (DS-RAL)
Ze stali kwasoodpornej (1.4301)
o normalne
o polerowane
o inne ................................
Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną ze stali
ocynkowanej
Nawiew, kwadratowy nawiewnik, skrzynka (DS/ZQ-AK)
Nawiew, okrągły nawiewnik, skrzynka
(DS/ZR-AK)
Wywiew, kwadratowy nawiewnik, skrzynka (DS/AQ-AK)
Wywiew, okrągły nawiewnik, skrzynka
(DS/AR-AK)
Wykończenie skrzynki rozprężnej
Stal ocynkowana galwanicznie
Malowana na RAL
Stal kwasoodporna (1.4301)
Wydatek powietrza:
Maks. poziom dźwięku
Maks. spadek ciśnienia
Producent:
Typ:

(AK-RAL)

3
………..……… l/s lub m /h
………………. NR lub dB(A)
………………. Pa

STRULIK
DS
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Cena za
szt.

Dopłata

