Systemy dystrybucji
powietrza
Nawiewnik multi-wirowy
typu DFA
Ogólnie
Nawiewnik multi-wirowy DFA jest
nawiewnikiem o stałym charakterze
strugi powietrza, o wysokiej indukcji
przeznaczony do systemów
wentylacji i klimatyzacji dla instalacji
komfortu i przemysłowych dla
dużych krotności wymiany powietrza.
Właściwości nawiewnika:
•
możliwość stosowania dla
dużych obciążeń chłodniczych
adekwatnie do wysokiej indukcji
•
mała minimalna odległość
pomiędzy nawiewnikami
•
wysoka efektywność
wyrównania temperatury
powietrza w strefie przebywania
•
symetryczny charakter wypływu
strugi powietrza
Zakres wydatku powietrza
120-650 m3/h (33-180 l*s-1)
Wysokość montażu
2,5 – 4,0 m
Różnica temp. powietrza nawiew.
- 8 K chłodzenie
+ 8 K grzanie
Funkcja
Każdy z nawiewników wirowych
wytwarza oddzielny wirowy strumień
powietrza o wysokiej indukcji i
poziomym charakterze strugi.

Dostępne wielkości

W rezultacie wzajemnego wpływu
strumieni uzyskujemy w części
środkowej nawiewnika strugę
powietrza o charakterze pionowym
działającej bezpośrednio pod
nawiewnikiem.
W zależności od szczególnych
wymagań można wstępnie ustawić
wzajemny wpływ pojedynczych strug
powietrza i otrzymać różny charakter
strugi powietrza.

wielkość 4

wielkość 9

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zamian bez odnotowania.
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Nawiewnik multiwirowy typu DFA
zastosowanie
• budynki użyteczności
publicznej
• pomieszczenia czyste
• laboratoria
• fabryki
• kuchnie
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Pomieszczenie czyste: Gödecke, Freiburg

Kuchnia: Centrum Starszych Obywateli, Ratzeburg

Kuchnia: Treff-Hotel, Weimar

Drukarnia: B + L Rollenoffset, Lübeck

D-65597 Hünfelden
D-47138 Duisburg
PL-90983 Łódź
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E-Mail: contact@strulik.com
E-Mail: duisburg@strulik.com
E-Mail: polska@strulik.com

Budowa, wymiary

Nawiewnik multiwirowy typu DFA

Budowa i wymiary
Nawiewnik multi-wirowy DFA jest
zbudowany z płyty czołowej c, w
której jest w zależności od wielkości
nawiewnika osadzonych 4 lub 9
indywidualnych nawiewników wirowych
o wielkości 125 d.

wielkość 4

wielkość 9

Charakter strugi powietrza, szczególnie
w kierunku pionowym, może być
urozmaicany poprzez perforowane
płyty e montowane na wlotach na
indywidualne nawiewniki wirowe d
Nawiewnik multi-wirowy typu DFA
jest również oferowany w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej

c płyta czołowa nawiewnika
d nawiewnik wirowy
e płyta perforowana
f centralna śruba montażowa
Standardowo nawiewnik jest
oferowany w kolorze białym RAL9010.
Dowolny kolor RAL na życzenie.

□ G (mm)

Rodzaj

515

Standard
moduł sufitu 600
leżący w module
moduł sufitu 625
leżący w module

594
619
600

do modułu 600

625

do modułu 625
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□ G (mm)
625
594
619
600

Rodzaj
Standard
moduł sufitu 600
leżący w module
moduł sufitu 625
leżący w module
do modułu 600

Sposoby podłączenia

Nawiewnik multiwirowy typu DFA

Skrzynka rozprężna (AK) wykonanie standardowe
Standardowe podłączenie płyty nawiewnika jest wykonane śrubą centralną do skrzynki rozprężnej prostopadłościennej.
Skrzynka rozprężna d ze stali ocynkowanej jest wyposażona w poziomy króciec przyłączny z przepustnicą regulacyjną c i z
uszczelką wargową. Wewnątrz skrzynki rozprężnej znajduje się perforowana płyta e wyrównująca przepływ.

Wymiary
Wymiar
[mm]
B

Wielkość
DFA 4

DFA 9

495

580

580

A

260

350

350

C∅

DN 160

DN 200*

DN 250

L

185

225

275

* wykonanie standardowe
Skrzynka rozprężna może być dostarczona z izolacją
wewnętrzną lub podłączeniem specjalnym
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Dane do doboru

Nawiewnik multiwirowy typu DFA

Wielkość nawiewnika
Efektywny przepływ
powietrza

Dane do doboru
Dla otrzymania odpowiedniego nawiewu powietrza w strefie przebywania jest konieczne
rozpatrzenie:
•
•

dobór odpowiedniej wielkości nawiewnika
pionowa projekcja strugi powietrza w funkcji:
o krotności wymiany powietrza
o modyfikacji strugi powietrza (tylko dla wielkości DFA 9)
o różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym
a w pomieszczeniu

Dobór odpowiedniej wielkości nawiewnika
Na rysunku 1 przedstawiono zalecane wielkości nawiewnika w zależności od wydatku powietrza dla
standardowych zastosowań. Pokazany minimalny wydatek powietrza (qmin) gwarantuje stabilną strugę
powietrza dla trybu chłodzenia przy ∆T = 8K. Maksymalny wydatek powietrza (qmax) jest dla wydatku
przepływu dla poziomu mocy akustycznej równej 50 dB (A).

Rys. 1. Wielkość nawiewnika - wydatek powietrza

Nawiewnik multi-wirowy typu DFA posiada zasadniczo pionową projekcje strugi powietrza.
W rejonie wylotowym nawiewnika jest intensywne wymieszanie strugi powietrza z szybką redukcją
różnicy temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a w powietrzem w pomieszczeniu.
Około 100 mm od nawiewnika strumień mieszający zmienia się w pionowy efekt tłokowy.
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Dane do doboru

Nawiewnik multiwirowy typu DFA

Efektywny wydatek
powietrza
Projekcja pionowa
strugi powietrza
Na rysunku 2 przedstawiono typowy rozkład strugi powietrza dla prędkości 0,25 m/s dla nawiewnika DFA 9/0

Rys. 2. Rozkład strugi powietrza dla nawiewnika DFA
9/0. Zasięg poziomy i pionowy dla wydatku
3
powietrza V = 500 m /h – wypływ izotermiczny.

Rozkład prędkości powietrza – symulacja numeryczna

Zasięg pionowy
Zasięg pionowy strugi powietrza zależy zasadniczo od wydatku powietrza. Dla nawiewnika DFA 9 jest
możliwe skorygowanie zasięgu strugi powietrza poprzez zastosowanie perforowanych przysłon na wejściach
na poszczególne pojedyncze nawiewniki wirowe – patrz rysunek 3.

Rys. 3. Wariacje przysłon dla nawiewnika DFA 9 / (ilość przysłoniętych nawiewników wirowych).
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Dane do doboru

Nawiewnik multiwirowy typu DFA

Pionowa projekcja
strugi powietrza

Na rysunkach od 4 do 6 pokazano typowe zasięgi pionowe i poziome strugi powietrza przy prędkości 0,2 m/s
dla różnych wydatków powietrza

Rys. 4. Nawiewnik DFA 4 – prędkość powietrza 0,2 m/s

Rys. 5. DFA 9/0 – prędkość powietrza 0,2 m/s

Rys. 6. DFA 9/4 – prędkość powietrza 0,2 m/s
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Dane do doboru

Nawiewnik multiwirowy typu DFA

Pionowa projekcja
strugi powietrza

Na rysunkach 7 i 8 pokazano zasięgi strugi powietrza w pionie dla prędkości z zakresu od 0,1 m/s do 0,2 m/s
w strudze izotermicznej w zależności od wydatku powietrza.

Rys. 7. Zasięg pionowy strugi w zależności od
wydatku dla nawiewnika DFA 4

Rys. 8. Zasięg pionowy strugi w zależności od
wydatku dla nawiewnika DFA 9

Wpływ różnicy temperatur na zasięg strugi pionowej
Dzięki wysokiej indukcji w przestrzeni pod wylotem nawiewnika przy różnicy temperatur powietrza
nawiewanego i w pomieszczeniu dla trybu chłodzenia zasięg prędkości 0,2 m/s zostaje zredukowany do
80%. Na rysunku 9 pokazano współczynnik korekcyjny dla różnicy temperatur powietrza.
Tryb chłodzenia

∆T (K)
F

Izotermiczny

Tryb grzania

-8

-6

-4

-2

0

+2

+4

+6

+8

1,20

1,15

1,1

1,04

1,00

0,96

0,91

0,88

0,83

Rys. 9. Współczynnik korekcyjny dla pionowego zasięgu strugi powietrza w zależności od różnicy
temperatur powietrza.
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Dane do doboru

Nawiewnik multiwirowy typu DFA

Minimalna odległość
między nawiewnikami
Spadek ciśnienia
Poziom hałasu
Minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami
Minimalna odległość pomiędzy dwoma nawiewnikami zależy od promienia zasięgu strugi nawiewnika.
Ponieważ multi-wirowy nawiewnik DFA cechuje mały promień poziomego zasięgu strugi powietrza,
stąd minimalna odległość jest bardzo mała.
t min = 1,25 m = constans

.

Spadek ciśnienia i poziom hałasu
Na rysunkach 10 i 11 pokazano całkowity spadek ciśnienia i poziom mocy akustycznej
dla kompletnego nawiewnika ze skrzynką rozprężną.

Rys. 10. Całkowity spadek ciśnienia i poziom
mocy akustycznej dla multi-wirowego
nawiewnika DFA 4.

Rys. 11. Całkowity spadek ciśnienia i poziom
mocy akustycznej dla multi-wirowego
nawiewnika DFA 9 (DFA 9/0 i DFA 9/4).
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Odmiana DFA
typu DFA-AKQ

Nawiewnik multiwirowy typu DFA

Odmiana DFA typu DFA-AKQ
Dla dużych krotności wymiany powietrza
w pomieszczeniu, dla dużych wydatków

& ≤ 330 l/s;
powietrza na nawiewnik ( V
&
V

3

≤ 1200 m /h) jest dostępny nawiewnik
DFA 9 w wykonaniu specjalnym DFAAKQ, który posiada sekcję z płytą
perforowaną , symulującą efekt
wyporowy. 50% powietrza wylatuje
poprzez elementy wirowe i 50% przez
sekcję płyty perforowanej.
Wydatek powietrza
3
450 ÷ 1250 m /h
(125 ÷ 330 l/s)

&
V

Podłączenie skrzynki poprzez 2 króćce
przyłączeniowe o średnicy ∅ 200
rozstawione między sobą pod kątem
prostym (90º).

Odległość pomiędzy nawiewnikami
Dla nawiewników DFA-AKQ odległość
pomiędzy nawiewnikami jest stała i wynosi
tmin = 1,75 m = constans

Zasięg pionowy strugi powietrza
Pionowy zasięg strugi powietrza jest
zdeterminowany przez część z
elementami wirowymi nawiewnika i jest
określany zgodnie z rysunkami od 5 do 9.

Poziom mocy akustycznej i całkowity spadek ciśnienia

Przykład:
3
całkowity wydatek powietrza = 1000 m /h,
przez element wirowy nawiewnika 50%
3
wydatku = 500 m /h z rys. 5 lub 8
pionowy zasięg strugi powietrza dla vt 0,2
wyniesie 1 m.
Z rysunku 12 określimy poziom mocy
akustycznej Lw = 43 dB (A) i całkowity
spadek ciśnienia ∆pt = 42 Pa

Rys. 12. Całkowity spadek ciśnienia i poziom mocy akustycznej
dla nawiewnika multi-wirowego typu DFA-AKQ 9
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Przykład doboru

Nawiewnik multiwirowy typu DFA

Ilość nawiewników:
3
(obliczenia dla wydatków powietrza w m /h)

Dobór nawiewnika - przykład
Dane:

DFA 4:

Pomieszczenie laboratorium:
Długość:
Szerokość:
Wysokość:

6,0 m
4,5 m
2,8 m

DFA 9/0:
DFA 9/4:

Ilość powietrza nawiewanego:
Różnica temp. dla chłodzenia:
Różnica temp. dla grzania:
Prędkość powietrza w strefie
przebywania
maksymalny poziom
mocy akustycznej

&
V

3

= 2700 m /h

4K
2K

2700
= 10,38 czyli 11 nawiewników
260
2700
= 6,59 czyli 7 nawiewników
410
2700
= 5,00 czyli 5 nawiewników
540

Z ekonomicznego punktu widzenia, najkorzystniej jest wybrać
nawiewnik typu DFA 9/4.

vt ≤ 0,15 m/s
Rozmieszczenie nawiewników:

Lw ≤ 45 dB (A)

Szukane:
Wielkość nawiewnika
Ilość nawiewników
Wydatek powietrza na nawiewnik
Wygląd nawiewnika
Spadek ciśnienia i poziom hałasu (poziom mocy akustycznej)

Procedura:
Dopuszczalny zasięg strugi pionowej
tv = H – 1,8 m = 2,8 – 1,8 = 1 m
Korekta względem przepływu izotermicznego (chłodzenie)
z rys. 9 dla ∆t = -4 K mamy F = 1,1 stąd vt = 1/1,1 = 0,91 m
Maksymalne wydatki powietrza na nawiewnik dla
wymaganego zasięgu pionowej strugi powietrza:
z rysunku 7, 8 , 10 i 11 otrzymamy:
DFA 4:
DFA 9/0:
DFA 9/4:

Podsumowanie:

3

q = 260 m /h przy 42 dB (A)
3
q = 410 m /h przy 38 dB (A)
3
q = 570 m /h przy 47 dB (A)

Dobrano 5 nawiewników typu DFA 9/4 o wydatku powietrza
3
na nawiewnik równym 540 m /h
pionowy zasięg strugi powietrza
tv ≤ 1 m dla ∆t = -4 K dla trybu chłodzenia
poziom hałasu
Lw = 45 dB (A) (patrz rysunek 11)
całkowity spadek ciśnienia
∆p = 60 Pa (patrz rysunek 11)

Ponieważ nawiewnik DFA 9/4 dla maksymalnej wartości
przekroczył wymagany poziom mocy akustycznej stąd
3
musimy skorygować z wykresu 11 do wydajności 540 m /h dla
Lw ≤ 45 dB (A).
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KARTA INFORMACYJNA
Pozycja

Opis

Ilość sztuk

Nawiewnik multi-wirowy zastosowany dla wymagań utrzymania
wymiany powietrza i minimalnego gradientu temperatur.
Przeznaczony szczególnie do pomieszczeń o wymaganej dużej
krotności wymiany powietrza.
Powietrze jest rozprowadzane poprzez macierz 4 lub 9
indywidualnych nawiewników wirowych o średnicy ∅ 125 mm.
Skrzynka rozprężna ze stali ocynkowanej z wewnętrzną płytą
wyrównującą przepływ z króćcem przyłącznym z uszczelką
wargową i przepustnicą regulacyjną.
Typ nawiewnika:
DFA 4 (4 elementy wirowe)
DFA 9 (9 elementów wirowych)
o bez perforowanych przysłon
o z perforowanymi przysłonami

(DFA 4)
(DFA 9)
(DFA 9/0)
(DFA 9/4)

Materiał
Stal (standard)
Stal kwasoodporna (1.4301)
Wymiar płyty czołowej

........................mm x ....................................mm
Wykończenie powierzchni czołowej
Malowanie proszkowo RAL9010 (standard)
Malowane na dowolny kolor RAL ............. (DFA-RAL)
Ze stali kwasoodpornej (1.4301)
o normalne
o polerowane
o inne ................................
Komponenty podłączenia
Skrzynka rozprężna (standard)
króciec przyłączny DN ................
Skrzynka rozprężna z sekcją wyporową
1 króciec przyłączny DN ...................
2 króćce przyłączne DN ....................
o rozstaw króćców: 90º
o rozstaw króćców: 180º
Wykończenie skrzynki rozprężnej
Stal ocynkowana galwanicznie
Malowana na RAL
Stal kwasoodporna (1.4301)
Skrzynka rozprężna z sekcją wyporową
malowana na kolor RAL
Wydatek powietrza:
Maks. poziom dźwięku
Maks. spadek ciśnienia
Producent:
Typ:

(DFA-AK)
(DFA-AKQ)

(AK-RAL)
(AKQ-RAL)

………..……… l/s lub m3/h
………………. NR lub dB(A)
………………. Pa

STRULIK
DFA
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Cena za
szt.

Dopłata

