Systemy dystrybucji
powietrza
Nawiewniki z filtrem
RA – DA
RA – DS
RA - DFA
Ogólnie
Nawiewniki z filtrem typu RA są
przeznaczone
do
montażu
w
pomieszczeniach czystych. W zależności
od przeznaczenia i krotności wymian
powietrza mogą być dostarczane z
odpowiednią nawiewną płytą czołową
oraz odpowiedniej klasy wkładem
filtracyjnym.
Przeznaczone szczególnie do
pomieszczeń w:
farmacji
medycynie
przemyśle spożywczym
przemyśle elektronicznym
Funkcja
Nawiewniki wirowe z filtrem typu RA
charakteryzują się dużym zawirowaniem
strugi powietrza. Dzięki temu osiągana
jest wysoka indukcja powietrza w pomieszczeniu. Rozwiązania z różnymi czołami
nawiewnymi gwarantują odpowiednie
rozkłady
strugi
powietrza
w
obsługiwanych pomieszczeniach.

Komponenty nawiewników
Kompletny nawiewnik
komponenty:

do

pomieszczeń

czystych

stanowią

następujące

Komora filtra
Obudowa nawiewnika stanowi jednocześnie skrzynkę rozprężną i kasetę na
wkład filtracyjny. Dostępne są obudowy w 4 wielkościach i w standardzie z 3
rodzajami uszczelnień dostosowanej do wymaganej klasy filtra.
Wielkość
nawiewnika RA
1
2
3
4

Wielkość kasety
filtracyjnej [mm]
325 x 325
477 x 477
595 x 595
630 x 630

Średnica króćca
przyłącza DN [mm]
160
200
200 lub 250
250

Filtr
Obudowa nawiewnika umożliwia umieszczenie wkładów filtra HEPA klasy H12,
H13 i H14 oraz ULPA klasy U15. Możliwe jest umieszczenie filtra klasy F9.
Standardowa wysokość wkładu filtracyjnego to 78 mm lub 102 mm wkład filtra z
uszczelką żelową.
Nawiewna płyta czołowa
W zależności od wymaganej krotności wymian w pomieszczeniu nawiewniki
wirowe z filtrem typu RA mogą być wyposażone w 3 rodzaje nawiewnych płyt
czołowych. Charakterystyki rozkładu strugi powietrza dla poszczególnych płyt
czołowych przedstawiono poniżej.
Krotność wymiany
powietrza [1/h]
 15
 25
 60

Nawiewna płyta czołowa
czoło nawiewnika DA
czoło nawiewnika DS
czoło nawiewnik DFA

Rozkład nawiewnej strugi powietrza dla poszczególnych płyt czołowych

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zamian bez odnotowania.
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Komora filtra
Komora filtra
Komora filtra („skrzynka rozprężna”)
wykonana ze stali malowana na
kolor biały (RAL9010) składająca
się z:
systemu uszczelnienia filtra
króćca wlotowego
króćce do testów i pomiarów

Wariant C
System uszczelnienia dla filtrów z ramą
„Z” uszczelnianych za pomocą żelu
(dla wkładów filtracyjnych o klasie H14
i U15)
uszczelnienie

System uszczelnienia filtra

rama

Wariant A
aluminiowa
rama filtra

System uszczelnienia dla filtrów z
uszczelką o profilu „C” (dla wkładów
filtracyjnych o klasie do H14)

uszczelka żel
uszczelnienie
rama
Króciec wlotowy
uszczelka

Wariant B
System uszczelnienia dla filtrów z
ramą aluminiową (dla wkładów
filtracyjnych o klasie do H14)

Króciec wlotowy powietrza z uszczelką
wargową może być wykonany z
przepustnicą odcinająca lub bez niej.
Przepustnica odcinająca jest wykonana
w klasie 4 zgodnie z PN-EN 1751.
Standardowo przepustnica jest w
wykonana o sterowaniu ręcznym.
Sterowanie
klapą
odcinającą
siłownikiem
elektrycznym
lub
pneumatycznym na życzenie.
Zadaniem klapy odcinającej jest
odcięcie nawiewnika, jego komory
filtracyjnej w przypadku wyłączenia
instalacji wentylacyjnej.

uszczelnienie
rama
profil
aluminiowy

Przepustnica odcinająca w króćcu
wlotowym powietrza.

uszczelka
płaska

D-65597 Hünfelden
D-47138 Duisburg
PL-90983 Łódź

Neesbacher Str. 13 Tel. ++49 (0)6438 839-0
Am Alten Viehhof 34 Tel. ++49 (0)203 42946-0
Skrytka pocztowa 61 Tel. ++48 42 6401560
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Fax ++49 (0)6438 839-30
Fax ++49 (0)203 42946-66
tel ++48 509 402 007
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Nawiewniki z filtrem
typu RA

Komora filtra
Króćce testowe i pomiarowe
Dla wariantów uszczelnienia A i B są
instalowane króćce pomiarowe jak
poniżej.

Wszystkie króćce są przystosowane do
podłączenia manometru lub przyrządów
testujących przy testach olejowych poprzez
czoło nawiewnika (rurka 6 x 1 mm).

Opcjonalne wykonanie króćców na zewnątrz
dla odczytu ciągłego spadku ciśnienia na
filtrze.

Wyjścia króćców pomiarowych dla
wariantów A, B i C – test olejowy

Zewnętrzne króćce do zbierania różnicy
ciśnień (średnica króćca 4 mm - nypel)

Wyjścia króćców pomiarowych dla
wariantów A i B

Wymiary i masa
Standardowe wymiary komory filtra („skrzynki rozprężnej”) z
poziomym króćcem okrągłym bez przepustnicy odcinającej.

Średnica króćca
Wielkość przyłączeniowego
DN [mm]

Wymiary [mm]
A

B

H

L

Masa
[kg]1)

1

160

325

286

400

58

13

2

200

477

310

440

58

22

200

595

310

440

58

30

250

595

335

490

58

31

250

630

335

490

58

34

3

4
1)

masa komory filtra, filtra i króćca wlotowego
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Nawiewniki z filtrem
typu RA

Komora filtra
Standardowe wykonanie
Komora filtra z króćcem przyłącznym z
przepustnicą odcinającą sterowaną
ręcznie
Uwaga
Komora filtra standardowo wykonana
dla filtra o wysokości 78 mm
(uszczelnienie A i B). Dla wariantu C
wysokość filtra 102 mm, wysokość
skrzynki większa o 30 mm.

Standardowe wykonanie – króciec
pionowy
Wykonanie specjalne – króciec
poziomy prostokątny

Wyjścia króćców pomiarowych dla
wariantów A i B

Wyjścia króćców pomiarowych dla
wariantów A i B
Wyjścia króćców pomiarowych dla
wariantów A i B

Wymiary i masa
Standardowe wymiary komory filtra („skrzynki
rozprężnej”) z poziomym okrągłym króćcem przyłącznym
pionowym bez przepustnicy odcinającej.
Średnica króćca
Wielkość przyłączeniowego
DN [mm]

Wymiary [mm]
A

H

Wymiary i masa
Standardowe wymiary komory filtra („skrzynki rozprężnej”) z
poziomym prostokątnym króćcem przyłącznym pionowym bez
przepustnicy odcinającej.

Masa
[kg]1)

1

160

325

260

11,5

2

200

477

260

19,5

200

595

260

250

595

250

630

Wielkość

4

Wymiary [mm]

Masa
[kg]1)

h

b

A

B

H

1

125

300

325

272

365

11,5

27,0

2

150

400

477

285

390

22,5

260

27,0

3

150

500

595

285

390

29,5

300

30,5

4

150

550

630

285

390

33,0
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1)

Wymiary
króćca [mm]

masa komory filtra, filtra i króćca wlotowego

1)

4

masa komory filtra, filtra i króćca wlotowego

Filtr

Nawiewniki z filtrem
typu RA

Skuteczność filtracji filtra
o klasie F9:
E  95%
Ogólnie
Filtry klasy F9 są używane dla
końcowej filtracji powietrza
pomieszczeń o podwyższonych
wymaganiach czystości powietrza.

wkład filtra F9
(wg normy PN EN 779)

Wymiary i masa
Wymiary filtra [mm]
Wielkość
nawiewnika
RA

Szerokość

Wysokość

1
2
3
4

305
457
575
610

305
457
575
610

Grubość

Masa [kg]

Nominalny
wydatek
powietrza
[m3/h]

HS – Mikro SF, grubość 78 mm

Opcje wykonania
Rama
 z płyty MDF – standardowo
 z aluminium
 ze stali kwasoodpornej (1.4301)
Uszczelka
 uszczelka o profilu „C”

78
78
78
78

1,5
2,5
3,4
3,5

250
560
900
1000

Spadek ciśnienia na filtrze

 płaska z neoprenu o wysokości 6
mm
 półkolista z poliuretanu o wysokości
6 mm

Z kratką ochronną (opcjonalnie)
 kratka jednostronna
 kratka dwustronna
Dane techniczne
 maks. temp. 70 °C
 maks. wilgotność 100 %

Dane przepływowe dla filtra klasy F9 o grubości 78 mm dla wielkości nawiewnika RA od
1 do 4.
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Filtr

Nawiewniki z filtrem
typu RA

Skuteczność filtracji filtra
HEPA E11: 95%

Ogólnie
Filtry EPA klasy H11 są używane dla
końcowej filtracji powietrza
pomieszczeń o wysokich wymaganiach
czystości powietrza, tzw.
pomieszczeniach czystych.

Opcje wykonania

wkład filtra EPA E11
(wg normy PN EN 1822)

Wymiary i masa
Wymiary filtra [mm]
Wielkość
nawiewnika
RA

Szerokość

Wysokość

1
2
3
4

305
457
575
610

305
457
575
610

Grubość

Masa [kg]

Nominalny
wydatek
powietrza
[m3/h]

HS – Mikro SF, grubość 78
78
78
78
78

1,5
2,5
3,4
3,5

250
560
900
1000

Rama
 z płyty MDF – standardowo
 z aluminium
 ze stali kwasoodpornej (1.4301)
Uszczelka
 uszczelka o profilu „C”

Spadek ciśnienia na filtrze

 płaska z neoprenu o wysokości 6
mm
 półkolista z poliuretanu o wysokości
6 mm

Z kratką ochronną (opcjonalnie)
 kratka jednostronna
 kratka dwustronna
Dane techniczne
 maks. temp. 70 °C
 maks. wilgotność 100 %

Dane przepływowe dla filtra EPA klasy H11 o grubości 78 mm dla wielkości nawiewnika
RA od 1 do 4.
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Filtr

Nawiewniki z filtrem
typu RA

Skuteczność filtracji filtra
HEPA H13:
skuteczność 99,95%
(wartość zintegrowana)
Ogólnie
Filtry HEPA klasy H13 są używane dla
końcowej filtracji powietrza
pomieszczeń o wysokich wymaganiach
czystości powietrza, tzw.
pomieszczeniach czystych.

Opcje wykonania

wkład filtra HEPA H13
(wg normy PN EN 1822)

Wymiary i masa
Wymiary filtra [mm]
Wielkość
nawiewnika
RA

Szerokość

Wysokość

1
2
3
4

305
457
575
610

305
457
575
610

Grubość

Masa [kg]

Nominalny
wydatek
powietrza
[m3/h]

HS – Mikro SF, grubość 78
78
78
78
78

1,5
2,5
3,4
3,5

Rama
 z płyty MDF – standardowo
 z aluminium
 ze stali kwasoodpornej (1.4301)
Uszczelka
 uszczelka o profilu „C”

Spadek ciśnienia na filtrze

 płaska z neoprenu o wysokości 6
mm
 półkolista z poliuretanu o wysokości
6 mm

Z kratką ochronną (opcjonalnie)
 kratka jednostronna
 kratka dwustronna
Dane techniczne
 maks. temp. 70 °C
 maks. wilgotność 100 %

Dane przepływowe dla filtra HEPA klasy H13 o grubości 78 mm dla wielkości
nawiewnika RA od 1 do 4.
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250
600
970
1100

Filtr

Nawiewniki z filtrem
typu RA

Skuteczność filtracji filtra
HEPA H14:
skuteczność 99,995%
Ogólnie
Filtry HEPA klasy H14 są używane dla
końcowej filtracji powietrza
pomieszczeń o wysokich wymaganiach
czystości powietrza, tzw.
pomieszczeniach czystych.

Opcje wykonania

wkład filtra HEPA H14
(wg normy PN EN 1822)

Wymiary i masa
Wymiary filtra [mm]
Wielkość
nawiewnika
RA

Szerokość

Wysokość

1
2
3
4

305
457
575
610

305
457
575
610

Grubość

Masa [kg]

HS – Mikro SF, grubość 78
78
78
78
78

1,5
2,5
3,4
3,5

Rama
 z płyty MDF – standardowo
 z aluminium
 ze stali kwasoodpornej (1.4301)
Uszczelka
 uszczelka o profilu „C”

Nominalny
wydatek
powietrza
[m3/h]

Spadek ciśnienia na filtrze

 płaska z neoprenu o wysokości 6
mm
 półkolista z poliuretanu o wysokości
6 mm

Z kratką ochronną (opcjonalnie)
 kratka jednostronna
 kratka dwustronna
Dane techniczne
 maks. temp. 70 °C
 maks. wilgotność 100 %

Charakterystyka przepływu filtra HEPA H14, dla wielkości od 1 do 4
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150
340
530
600

Filtr

Nawiewniki z filtrem
typu RA

Skuteczność filtracji filtra
ULPA U15:
skuteczność 99,9995%
Ogólnie

wkład filtra ULPA U15
(wg normy PN EN 1822)

Wymiary i masa

Filtry ULPA klasy U15 w ramie
aluminiowej są używane dla końcowej
filtracji powietrza pomieszczeń o
bardzo wysokich wymaganiach
czystości powietrza, tzw.
pomieszczeniach ultra czystych.

Opcje wykonania

Wymiary filtra [mm]
Wielkość
nawiewnika
RA

Szerokość

Wysokość

1
2
3
4

305
457
575
610

305
457
575
610

Grubość

Masa [kg]

Nominalny
wydatek
powietrza
[m3/h]

Grubość filtra na życzenie
102 / 82
102 / 82
102 / 82
102 / 82

1,9
3,1
4,3
4,6

Rama
 eloksowane aluminium
Uszczelnienie
Rama filtra z 20 mm profilem U do
wypełnienia uszczelniającym żelem

Spadek ciśnienia na filtrze

uszczelnienie
rama

aluminiowa
rama filtra

uszczelka żel

Z kratką ochronną (opcjonalnie)
 kratka jednostronna
 kratka dwustronna
Dane techniczne
 maks. temp. 70 °C
 maks. wilgotność 100 %

Dane przepływowe dla filtra ULPA klasy U15 o grubości 102 mm dla wielkości
nawiewnika RA od 1 do 4.
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150
340
580
605

Nawiewne płyty
czołowe

Nawiewniki z filtrem
typu RA

płyta czołowa:
 nawiewnika DA
 nawiewnika DS
 nawiewnika DFA

Nawiewne płyty czołowe
Nawiewniki z filtrem RA mogą być wyposażone w 3
rodzaje nawiewnych płyt czołowych. Szczegóły
techniczne dotyczące czołowych płyt nawiewnych
danego typu są podane w odnośnych kartach
katalogowych nawiewników.
Wszystkie płyty czołowe nawiewników są
standardowo montowane za pomocą śruby centralnej
M6.

nawiewnik typu RA - DA
(n  15  h-1)

nawiewnik typu RA - DS
(n  25  h-1)

nawiewnik typu RA - DFA
(n  60  h-1)

wydatki przepływu dla kombinacji czołowych płyt nawiewnych i wielkości
nawiewnika RA
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Dane techniczne

Nawiewniki z filtrem
typu RA

wielkość 1
Spadek ciśnienia
Poziom hałasu

Wymiary gabarytowe dla wielkości 1 z filtrem o
grubości 78 mm

RA o wielkości 1 z czołem nawiewnym
DA o wielkości DN 200, płyta czołowa o
kwadracie od 345 do 625

RA o wielkości 1 z czołem nawiewnym
DS o wielkości 400, płyta czołowa o
kwadracie od 345 do 625

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DA o wielkości DN 200

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DS o wielkości 400
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Dane techniczne

Nawiewniki z filtrem
typu RA

wielkość 2
Spadek ciśnienia
Poziom hałasu

Wymiary gabarytowe dla wielkości 2 z filtrem o grubości 78 mm

RA o wielkości 2 z czołem nawiewnym
DA o wielkości DN 315, płyta czołowa o
kwadracie od 500 do 625

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DA o wielkości DN 315

RA o wielkości 2 z czołem nawiewnym
DS o wielkości 500 S, płyta czołowa o
kwadracie od 500 do 625

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DS o wielkości 500 S
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RA o wielkości 2 z czołem nawiewnym
DFA o wielkości 4/160, płyta czołowa o
kwadracie od 500 do 625

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DFA o wielkości 4/160

Dane techniczne

Nawiewniki z filtrem
typu RA

wielkość 3
Spadek ciśnienia
Poziom hałasu

Wymiary gabarytowe dla wielkości 3 z filtrem o grubości 78 mm

RA o wielkości 3 z czołem nawiewnym
DA o wielkości DN 400, płyta czołowa o
kwadracie od 600 do 625 mm

RA o wielkości 3 z czołem nawiewnym
DS o wielkości 600, płyta czołowa o
kwadracie od 600 do 625 mm

RA o wielkości 3 z czołem nawiewnym
DFA o wielkości 9, płyta czołowa o
kwadracie od 600 do 625 mm

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DA o wielkości DN 400

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DS o wielkości 600

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DFA o wielkości 9
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Dane techniczne

Nawiewniki z filtrem
typu RA

wielkość 3
Spadek ciśnienia
Poziom hałasu

Wymiary gabarytowe dla wielkości 3 z filtrem o
grubości 78 mm z mankietem przyłącznym DN
200 (standard)

Wymiary gabarytowe dla wielkości 3 z filtrem o
grubości 78 mm z mankietem przyłącznym DN
250

RA o wielkości 3 z czołem nawiewnym DS o wielkości 600 S, płyta
czołowa o kwadracie od 600 do 625

Spadek ciśnienia i poziom mocy akustycznej dla filtra
H13 i czoła nawiewnego typu DS o wielkości 600 S z
króćcem przyłącznym DN 200

Spadek ciśnienia i poziom mocy akustycznej dla filtra H13 i
czoła nawiewnego typu DS o wielkości 600 S z króćcem
przyłącznym DN 250
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Dane techniczne

Nawiewniki z filtrem
typu RA

wielkość 4
Spadek ciśnienia
Poziom hałasu

Wymiary gabarytowe dla wielkości 4 z filtrem o
wysokości (grubości) 78 mm

RA o wielkości 4 z czołem nawiewnym
DA o wielkości DN 450, płyta czołowa o
kwadracie 625 mm

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DA o wielkości DN 450

RA o wielkości 4 z czołem nawiewnym
DS o wielkości 650, płyta czołowa o
kwadracie 625 mm

Spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla filtra H13 i czoła
nawiewnego typu DS o wielkości 650
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KARTA INFORMACYJNA

Pozycja

Ilość sztuk Cena za Dopłata
szt.

Opis
Nawiewnik z filtrem do pomieszczeń czystych typu RA składający się z
komory filtracyjnej („skrzynki rozprężnej”), filtra oraz nawiewnej płyty
czołowej.
Skrzynka nawiewnika wykonana ze blachy stalowej szczelnej zgodnie z DIN
1946 część 4, z poprzeczką powlekaną plastikiem, malowana na biało
(RAL910), opcjonalnie z przepustnicą odcinającą szczelną klasy 4 zgodnie z
wymogami normy PN EN 1751.

Nawiewnik z filtrem
(RA)
Wielkości:
 1 325 x 325 x 400 mm
 2 477 x 477 x 440 mm
 3 595 x 595 x 440 / 490 mm
 4 630 x 630 x 490 mm
Króciec przyłączny:
 Okrągły, pionowy bez przepustnicy odcinającej DN ……….
 Okrągły, poziomy bez przepustnicy odcinającej DN ……….
 Okrągły, poziomy z przepustnicą odcinającą DN ……….
 Prostokątny, szerokość ……………… wysokość………………
System uszczelnienia:
 Z ramą i uszczelką o profilu „C” (wariant A)
 Z ramą aluminiową i uszczelką płaską (wariant B)
 Z uszczelnieniem żelowym (wariant C)
Test i pomiar
 Z króćcami do pomiaru
 Z króćcami do testu olejowego
 Z króćcami zewnętrznymi
 Z króćcami zewnętrznymi do różnicy ciśnienia na filtrze
Filtr
 Wkład filtra klasy …………………………………..
Wysokość filtra
 78 mm (standard)
 ………………………….. mm
Uszczelka
 Uszczelka o profilu „C”
 Uszczelka płaska z neoprenu
 Uszczelka z poliuretanu
Rama filtra
 Z płyty MDF (drewniana)
 Aluminium
 Stal nierdzewna
Nawiewna płyta czołowa
 Czoło nawiewnika DA, DN ………………..
(RA-DA)
 Czoło nawiewnika DS, wielkość ………………..
(RA-DS)
 Czoło nawiewnika DFA, wielkość ……………….
(RA-DFA)
Materiał nawiewnej płyty czołowej
 Stal, malowana na RAL 9010
 Stal nierdzewna (1.4301) polerowana
Rozmiar płyty czołowej: …………….. x ……………………….
Wydatek powietrza:
Maks. poziom dźwięku
Maks. spadek ciśnienia
Producent:
Typ:
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………..……… l/s lub m /h
………………. NR lub dB(A)
………………. Pa
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