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Ogólnie 
 
Nawiewnik wirowy HK jest nawie-
wnikiem o zmiennym charakterze 
strugi powietrza, o wysokiej indukcji 
wykonany z aluminium 
przeznaczony do systemów 
wentylacji i klimatyzacji dla instalacji 
komfortu i przemysłowych. 
Gwarantuje efektywny rozpływ 
powietrza oraz prawidłowy ruch 
powietrza w pomieszczeniu bez 
przeciągów dla trybu grzania ∆T = 10 
K i chłodzenia ∆T = 12 K (DIN 1946 
pkt.2). Nawiewnik może być 
używany z systemami zmiennego 
wydatku przy zmniejszonym wydatku 
powietrza do 60% wartości 
maksymalnej. 
Efektywność i ekonomiczność 
ogrzewania i chłodzenia zachowana 
jest dla montażu na wysokości od 
2,5 do 6 m. 
 
Funkcja 
 
Nawiewnik wirowy typu HK 
charakteryzuje się dużym 
zawirowaniem strugi powietrza. 
Dzięki temu osiągana jest wysoka 
indukcja powietrza w pomieszczeniu. 
Rozkład strugi powietrza zmienia się 
progresywnie od poziomej do 
pionowej wraz ze zmianą funkcji od 
chłodzenia do grzania.  
 
Wielkości i wykonanie 
 
Nawiewnik jest dostępny w 
wielkościach: 160, 180 i 200.  
Wszystkie wielkości są produkowane 
z aluminium, ustawienie strugi 
powietrza może odbywać się 
następująco: 
- przestawiany ręcznie 
- przestawiany samoczynnie 
 
Wielkość nawiewnika powinna być 
tak dobrana, aby nie pracował on 
poniżej zalecanego min. wydatku 
powietrza. 
 Producent zastrzega sobie możliwość

   
 
 

qmin: 
Minimalny wydatek 
przepływu zapewniający 
stabilną strugę powietrza 
dla trybu chłodzenia przy 
∆T = 10 K 
 
qmin: 
wydatek powietrza przy 
poziomie dźwięku 35 NR 

 
 
 
Rys. 1. Wydatki powietrza dla nawiewnika ze zmiennym charakterem strugi
powietrza typu HK  
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Nawiewnik wirowy ze 
zmienną strugą 

powietrza typu HK 
 

zastosowanie 
• budynki użyteczności 

publicznej 
• biura 
• sklepy 
• fabryki 

 
 
 
 
 
 

 Korpus nawiewnika   Szczelina wlotowa powietrza  
  Element wirowy   Szczelina wylotowa powietrza 
 Sekcja reg. centralnej   Płyta wyrównawcza 
 Przedłużenie nawiewnika  Pierścień przestawiający 
 Cylinder zewnętrzny 

 

Hol banku, Volksbank Werne e Oelde Hol banku, Sparkass

Budowa i funkcja 
 
Nawiewnik o zmiennym charakterze strugi powietrza typu HK 
jest zbudowany z aluminium, z następujących części: korpusu 
nawiewnika (1), elementu wirowego (2) i sekcji centralnej 
regulacyjnej (3)i powiązana sekcja przedłużająca (4). Na 
zewnątrz korpusu wokół nawiewnika jest komora powietrzna 
(5), która jest używana w przypadku konieczności zmiany 
charakteru strugi powietrza. Dla funkcji grzania część 
powietrza zostaje skierowana przez szczelinę (6) do komory 
powietrza (5) z pominięciem elementu wirowego strugę 
powietrza i uchodząc szczeliną (7) powoduje odchylenie 
głównej zawirowanej strugi powietrza.  
Przysłonięcie szczeliny (6) wykonywane jest pierścieniem (9) i
umożliwia płynną zmianę charakteru strugi wypływającego 
powietrza. Jest  to możliwe dzięki wyrównaniu strugi 
powietrza na płycie perforowanej (8). Nastawę ustaloną 
można wykonać przy pomocy sekcji centralnej. 
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 Funkcja 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nawiewnik wirowy ze 
zmienną strugą 
powietrza typu HK 
 
Wielkości  
160, 180 i 200 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maksymalne ustawienie w trybie grzania
kieruje strugę powietrza pionowo w dół
aby dotarło do strefy przebywania. 
Jak pokazano na rysunku powyżej
szczelina wlotowa na obwodzie
nawiewnika jest całkowicie otwarta i
skierowane nią powietrze powoduje
pionową projekcję strugi powietrza
wypływającą z nawiewnika.  

Pomiędzy trybem chłodzenia i grzania
nawiewnik odchyla strugę powietrza od
maksymalnie poziomej strugi powietrza
do pośredniej.  Nawiewnik może być
ustawiony progresywnie na dowolną
strugę pośrednią. 

W trybie chłodzenia struga powietrza
wypływającego rozkłada się poziomo.
Cała ilość powietrza przechodzi przez
element wirowy nawiewnika i w 
rezultacie opuszcza nawiewnik
przyklejona do kołnierza wylotowego.
Duża intensywność mieszania
powietrza w pomieszczeniu. 

Charakter strugi powietrza dla funkcji grzania i chłodzenia 
 
 
 
Chłodzenie    Ustawienie pośrednie   Grzanie 
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 Formy podłączenia 
 
 
 
 

 
 
 

Nawiewnik wirowy ze 
zmienną strugą 
powietrza typu HK 
 
Wielkości  
160, 180 i 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nawiewnik wirowy HK ze zmienną strug
nawiewanego powietrza jest dostępny z
podłączenia. 
 
Podłączenie poprzez pierścień przyłącz
dedykowane dla podłączenia pionoweg
Pierścień przyłączny jest wykonany z al
redukuje średnicę nawiewnika „D” do śr
przyłączonego kanału „C”.   
Pierścień jest niezbędny dla wmontowa
zamknięte.  

Podłączenie poprzez skrzynkę rozprężn
dłączenia poziomeg

 do skrzynki
ce. Wlotowy man

pustnicę regulacyjną
onana ze stali ocynk

korozyjną, termi
głuszącą.  
  

Wymiary  
n a E* ∅ C ∅
160 1 3
180 2 4
200 2 4

Wielkość
omin lna A B 

80 50 110 125 155 
00 00 125 125 174 
25 00 130 150 194 

 D

ą jest 
o z boku.  
 poprzez 
kiet jest 
. Skrzynka 

owanej 
czną  i 

Skrzynka rozprężna Pierścień przyłączny 

ą 
 dwoma typami 

ny jest 
o od góry. 
uminium i 
ednicy 

dedykowane dla po
Nawiewniki jest podłączony
mankiet i kołki ustalają
wyposażony w prze
rozprężna jest wyk

nia w sufity wyłożonej powłoką anty
Wymiary Wielkość 
nominalna A B E ∅ C ∅ ∅

160 195 80 44 125 155  2
180 215 90 44 125 174  2
200 235 90 44 150 194  3

 D ∅ F  G
200 40 
240 80 
275 10 
 * = wymiar minimalny  
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 Informacja techniczna 
 
 

 
 
 
 
 

Dobór wielkości 
nawiewnika 

 

 
 
 

Nawiewnik wirowy ze 
zmienną strugą 
powietrza typu HK 
 
Wielkości  
160, 180 i 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Nawiewnik HK wielkość 180 
Wydatek powietrza dla pionowej strugi 
wypływu (tryb grzania) – prędkość 
powietrza 0,15 m/s na granicy strefy 

Rys. 3. Nawiewnik HK wielkość 160 
Wydatek powietrza dla pionowej strugi 
wypływu (tryb grzania) – prędkość 
powietrza 0,15 m/s na granicy strefy 
przebywania 1,8 m od podłogi. 

Rys. 4. Nawiewnik HK wielkość 180 
Maksymalny wydatek powietrza dla 
poziomej strugi wypływu (tryb chłodzenia) 

Rys. 2. Nawiewnik HK wielkość 160 
Maksymalny wydatek powietrza dla 
poziomej strugi wypływu (tryb chłodzenia) 

 

Dobór wielkości 
nawiewnika  
 
Minimalny wydatek powietrza 
 
Na rysunku 1 na stronie 1 są 
pokazane minimalne wydatki 
powietrza, które gwarantują stabilną 
strugę powietrza na ośmiu 
kierownicach nawiewnika przy 
całkowicie poziomej strudze 
powietrza dla trybu chłodzenia. 
 
 
 
 
 
Maksymalny wydatek powietrza 
dla całkowicie poziomej strugi 
powietrza 
 
Maksymalny wydatek powietrza dla 
poziomej strugi powietrza zgodnie z 
wymaganiami DIN dotyczącymi 
dopuszczalnych prędkości powietrza
w strefie przebywania i wysokością 
zamontowania. 
NA rysunkach obok przedstawione 
są maksymalne wydatki powietrza w 
funkcji wysokości zamontowania w 
pomieszczeniu dla trybu chłodzenia 
przy różnicy temperatury powietrza 
nawiewanego do temperatury 
powietrza nawiewanego 10 K. 
 
 
 
Pionowa struga powietrza 
 
Dla maksymalnego trybu grzania – 
pionowa struga powietrza jak na 
pokazano na stronie 3 – na 
rysunkach obok pokazano 
maksymalną penetracje strugi 
powietrza w zależności od 
wysokości zamontowania w 
pomieszczeniu oraz różnicy 
temperatur . 
Dane te otrzymano przyjmując dla 
danych różnic temperatur powietrza 
osiągnięcie prędkości nie 
przekraczającej 0,15 m/s na 
wysokości granicy strefy 
przebywania równej 1,8 m od 
poziomu podłogi. 
przebywania 1,8 m od podłogi. 
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Dobór wielkości 
nawiewnika 
Spadek ciśnienia 
Poziom hałasu 

 
 
 

Nawiewnik wirowy ze 
zmienną strugą 
powietrza typu HK 
 
Wielkości  
160, 180 i 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dobór wielkości nawiewnika
Rys. 8. Nawiewnik HK wielkość 160 
Spadek ciśnienia i poziom hałasu 

Rys. 7. Nawiewnik HK wielkość 200 
Wydatek powietrza dla pionowej strugi 
wypływu (tryb grzania) – prędkość 
powietrza 0,15 m/s na granicy strefy 
przebywania 1,8 m od podłogi. 

Rys. 6. Nawiewnik HK wielkość 200 
Maksymalny wydatek powietrza dla 
poziomej strugi wypływu (tryb chłodzenia) 

Spadek ciśnienia i poziom hałasu 
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Spadek ciśnienia 
Poziom hałasu 

 
 
 

Nawiewnik wirowy ze 
zmienną strugą 
powietrza typu HK 
 
Wielkości  
160, 180 i 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Nawiewnik HK wielkość 200 
Spadek ciśnienia i poziom hałasu 

Rys. 9. Nawiewnik HK wielkość 180 
Spadek ciśnienia i poziom hałasu 

 
W
 
P

Poziom mocy akustycznej w 
oktawach 
Poziom mocy akustycznej w paśmie 
oktawowym jest  otrzymywany z odczytu z 
diagramów i skorygowany wg wzoru: 
 
Lwo = Lpa + Ko 
 
gdzie: 
Lwo = poziom mocy w paśmie okt. dB 
Lpa = poziom mocy z diagramu NR 
Ko = współ. korekcyjny dla pasma okt. 
 (z tabeli) 
pasma oktawowe Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ko -4 1 4 2 2 4 -18 -32 

spółczynnik korekcyjny dla pasm oktawowych (dB/oktawę) 

rzykład: dane:  Lpa = 23 NR (z diagramów na rysunkach 8, 9 i 10) 
szukane  Lwo w paśmie 1000 Hz 
wynik: Lw1000 = 23 + 2 = 25 dB 
7 
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Odległość pomiędzy 
nawiewnikami  

 
 
 

Nawiewnik wirowy ze 
zmienną strugą 
powietrza typu HK 
 
Wielkości  
160, 180 i 200 
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⋅
⋅
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⋅
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q⋅
=

3,0
min

Hn
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⋅

=

Hn
qt

⋅
⋅

=
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Maksymalna odległość pomiędzy 
nawiewnikami 
Jeżeli nawiewniki są umieszczone 
za daleko od siebie może być za 
małe wymieszanie powietrza 
pomimo odpowiedniej wielokrotności 
wymian powietrza. Stąd 
maksymalna odległość pomiędzy 
nawiewnikami powinna być 
wyznaczona ze wzoru: 

 gdzie q  w  m3/h  

lub 

  gdzie q  w l/s 

 
gdzie 
t  = odległość pomiędzy 
nawiewnikami 
q = wydatek przepływu powietrza  
H = wysokość montażu nawiewnika 
 
gdzie  
n = aktualna zastosowana 
wielokrotność wymian powietrza w 
pomieszczeniu 
 

Minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami może być również wyznaczona z 
następującego wzoru na odległość pomiędzy nawiewnikami: 

 gdzie q  w  m3/h lub  gdzie q  w l/s 

 
gdzie 
t  = odległość pomiędzy nawiewnikami 
q = wydatek przepływu powietrza  
H = wysokość montażu nawiewnika 
n = wielokrotność wymian powietrza 
 
Minimalny rozstaw dla nawiewników skonstruowanych na 12/h krotną wymianę 
powietrza można obliczyć ze wzorów (w stawiając konstrukcyjną krotność 
wymian powietrza – w tym wypadku równą 12): 

 gdzie q w  m3/h lub t  gdzie q  w l/s 

gdzie 
tmin  = minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami 
 

Rys. 11. Minimalny dystans pomiędzy 
nawiewnikami  

Przykład 
 
Jeżeli qv = 50 l/s 
i wysokość zamontowania H = 3,0 m 
wtedy z rys. 10 
tmin = 2,2 m 

Ustalenie dystansu pomiędzy nawiewnikami  
 
Minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami 
Jeżeli nawiewniki są usytuowane za blisko siebie może to doprowadzić do łączenia wirowych strug powietrza z 
nawiewników, co spowoduje zwiększenie prędkości w strefie przebywania i powstania odczucia przeciągów. Na 
rysunku 11 jest pokazana minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami jako funkcja wydatku powietrza i 
wysokości ich zamontowania.  
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Przykład doboru  

 
 
 

Nawiewnik wirowy ze 
zmienną strugą 
powietrza typu HK 
 
Wielkości  
160, 180 i 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24]/[]/[ 3 === hmsl
 150
 3600

 41,6
1000N

1. Wymagana ilość nawiewników 
 
Z rysunku 1 dla nawiewnika o wielkości 160 mamy wydatek 
powietrza z zakresu od 17 do 47 l./s (od 60 do 170 m3/h). 
Na rysunku 2 znajdujemy maksymalny wydatek powietrza dla 
nawiewnika zamontowanego na wysokości 3 m, który jest 
równy 41,6 l/s (150 m3/h). 
Ponadto na rysunku 3 dla grzania przy różnicy temperatury 
10 K dla zamontowania na wysokości 3 m, maksymalny 
wydatek powietrza wynosi 37,5 l/s (135 m3/h) dla 
satysfakcjonującej prędkości 0,15 m/s na granicy strefy 
przebywania na wysokości 1,8 m. Tak jest dal maksymalnie 
pionowej strugi powietrza dla trybu grzania, dlatego wydatek 
41,6 l/s jest do zaakceptowania. Dodatkowo dla 
zredukowanego wydatku (34% wydatku maksymalnego) 
otrzymujemy 27,7 l/s (100 m3/h) na rysunku 2 pokazano, że 
struga pozioma dla trybu chłodzenia jest stabilna. 
 
 
Wymagana ilość nawiewników będzie wynosić: 
 

 

 
N = 24 nawiewniki  

Typowy przykład doboru 
 
Dane: 
Pomieszczenie z nawiewnikami zamontowanymi na wysokości H = 3 m 
Całkowity wydatek powietrza na pomieszczenie  qvtmax  = 1000 l/s  (3600 m3/h) 
(zredukowany wydatek to 34% wydatku max) qvtmin  = 660 l/s   (2376 m3/h) 
 
Wielokrotność wymiany powietrza    nmax  = 6  1/ h 
Różnica temperatury (tryb chłodzenia)    ∆Tch = 8 K 
Różnica temperatury (tryb grzania)   ∆Tgrz = 10 K 
 
Preferowana wielkość nawiewnika 160. Nawiewniki montowane do sufitu podwieszanego w przestrzeni między stropowej równej 
350 mm. 
 
Szukane: 

1. Ilość nawiewników i wydatek powietrza na nawiewnik 
2. Spadek ciśnienia i poziom hałasu 
3. Minimalną i maksymalną odległość pomiędzy nawiewnikami 
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2. Spadek ciśnienie 
 
Ponieważ przestrzeń nad sufitem podwieszanym wynosi 350 mm, 
musi być użyta skrzynka rozprężna z podłączeniem poziomym 
bocznym.  
Stąd z rysunku 8 dla wydatku 41,6 l/s (150 m3/h): 
poziom hałasu 
 
Lp = 33,5 NR 
 
i całkowity spadek ciśnienia  
 
∆p = 64 Pa 
 
 
3. Odległość pomiędzy nawiewnikami 
 

  

lub 

 

 

 

lub 
( ) m 2,89  /h][m =⋅= 36/150maxt  

 



KARTA INFORMACYJNA 
 
 

Pozycja 
 

 
Opis 

 
Ilość sztuk 

 

 
Cena za 

szt. 

 
Dopłata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nawiewnik wirowy zastosowany dla wymagań utrzymania 
wymiany powietrza i minimalnego gradientu temperatur. 
Nawiewnik ze zmienną strugą powietrza od poziomej do 
pionowej dla różnych obciążeń cieplnych, od trybu chłodzenia 
do trybu grzania. 
 
Nawiewnik składa się zewnętrznego cylindrycznego korpusu 
zapewniającego stabilizację strugi, zawirowanej na elementach 
wirowych przytwierdzonych do środkowej części cylindrycznej. 
Wewnętrzny cylinder posiada szczelinę wlotową i wylotową, 
których przysłonięcie pozwala na ustawienie strugi od poziomej 
dla trybu chłodzenia do pionowej dla trybu grzania.  
Nawiewnik wykonany z aluminium. 
 
 
Nawiewnik wirowy     (HK) 
 
Wymiar nominalny (średnica):   

 160 ∅ 
 180 ∅ 
 200 ∅ 

 
Sterowanie ustawieniem nawiewnika: 

 Ręczne HV 
 Siłownikiem samoczynnym   (DE) 

 
Wykończenie 

 Zagruntowany 
 Malowane na dowolny kolor RAL  (HK-RAL) 
 Malowana skrzynka rozprężna  

  na dowolny kolor RAL  (AK-RAL) 
 
Komponenty podłączenia 

 Pierścień przyłączny   (HK-U) 
 Skrzynka rozprężna z podłączeniem poziomym bocznym ze 

 stali ocynkowanej z płytą wyrównawczą (HK-AKH)  
 
Wydatek powietrza:  ………..……… l/s lub m3/h 
Maks. poziom dźwięku   ………………. NR lub dB(A) 
Maks. spadek ciśnienia  ………………. Pa 
Wysokość zamontowania       ……………….   m 
Różnica temperatur 
 tryb chłodzenia              ……………….   K  
 tryb grzania                   ……………….   K 
 
 
Producent: STRULIK 
Typ:  HK 
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