Systemy dystrybucji
powietrza
Nawiewnik wirowy
typu VD
wielkość ∅ 315 i ∅ 400
Ogólnie
Nawiewnik wirowy VD jest nawiewnikiem 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 do 15 K i
chłodzenia do 12 K. Nawiewnik może
być używany dla wydatków powietrza z
zakresu od 83 do 970 l/s (od 300 do
3
3500 m /h). Efektywność i
ekonomiczność ogrzewania i
chłodzenia zachowana jest dla
montażu na wysokości od 3 do 12 m.
Funkcja
Nawiewnik wirowy typu VD 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 wewnątrz nawiewnika.
Główne zalety nawiewnika VD to:
wyraźna struga pionowa lub pozioma
minimalna zmiana spadku ciśnienia
na nawiewniku dla strugi pionowej i
poziomej
duża penetracja strugi pionowej przy
grzaniu z dużych wysokości
minimalna strata energii w trybie
grzania dla wysokiego montażu,
przez otoczenie strugi niewirowej
wirową
nie potrzeba sufitu aby uzyskać
wyraźną strugę poziomą dla trybu
chłodzenia
Wielkości i wykonanie
Nawiewnik jest dostępny w wielkościach: ∅
315 i ∅ 400. Zmiana charakteru strugi
powietrza może być:
- przestawiana ręcznie
- przestawiana samoczynnie wraz ze
zmianą temperatury powietrza
nawiewanego
- przestawiana siłownikiem elektrycznym
sterowanym np. z termostatu pom..

Rys. 1. Wydatki powietrza dla nawiewnika ze zmiennym charakterem strugi
powietrza typu VD

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zamian bez odnotowania.
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Budowa i funkcja

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

c Korpus nawiewnika z kołnierzem czołowym
d Falisty cylinder prostujący strumień powietrza
e Cylinder wewnętrzny
f Elementy wirowe
g Kolumna centralna
h Płyta odchylająca powietrze
i Pierścień sterujący
j Element pozycjonujący (regulacyjny)
Test dymowy dla strugi poziomej

Budowa

Funkcja

Nawiewnik o zmiennym charakterze strugi powietrza typu VD
jest zbudowany z aluminium, z następujących części: korpusu
nawiewnika – zewnętrznego cylindra (1) oraz cylindra
wewnętrznego (3) i kolumny centralnej regulacyjnej (5) oraz
sekcji elementów wirowych (4). Pomiędzy zewnętrznym a
wewnętrznym cylindrem (3) jest przestrzeń z umieszczonym
falistym cylindrem (2), który zapewnia wyprostowanie strugi
powietrza. Płyta odchylająca powietrza (6) oraz pierścień
regulacyjny (7) są ze sobą ściśle związane poprzez kolumnę
centralną. Ruch pionowy płyty odchylającej oraz pierścień
regulacyjny zmieniają odległość „s” pomiędzy górną
powierzchnią cylindra wewnętrznego i powierzchnią
przymykająca z uszczelką pierścienia regulacyjnego, który to
ruch powoduje zmianę charakteru strugi powietrza.

Powietrze nawiewane płynie całkowicie poprzez elementy
wirowe pomiędzy kolumną środkową i wewnętrznym
cylindrem lub częściowo poprzez elementy wirowe i
częściowo pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym cylindrem.
Procentowa podział ilość płynącego powietrza jest zależny od
wielkości szczeliny „s”. Więcej powietrza przepływającego
pomiędzy cylindrami zewnętrznym i wewnętrznym to bardziej
pionowa struga powietrza.
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Funkcja

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wymiary

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Charakter strugi powietrza dla funkcji grzania i chłodzenia

Chłodzenie

Ustawienie pośrednie

Grzanie

Wymiary nawiewnika

Wymiary
[mm]

Wymiar nominalny
315

400

∅C

312

397

∅G

500

625

H

260

300

h

10

10

R

50

58

H1 (DE) *

31

24

H1 (ME) **

93

86

* siłownik samoczynny
** siłownik elektryczny
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Metody ustawiania
projekcji strugi
powietrza

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400
Metody ustawienia nawiewnika
Specjalny charakter nawiewnika VD ze zmienną struga powietrza
leży w zmianie projekcji strugi przepływającego powietrza,
osiąganej dzięki zmianie pozycji pierścienia sterującego i płyty
pozycjonującej.

Możliwości metod pozycjonowania
W zależności od żądanych wymagań wydajności nawiewnika
np. szybkie ogrzanie i wytworzenie ruchu powietrza w
pomieszczeniu bez przeciągów, są pewne wymagania
dotyczące projekcji strugi powietrza wypływającego z
nawiewnika, jej odchylenia i zasięgu, co jest zdeterminowane
odpowiednimi danymi:

Są trzy różne sposoby do osiągnięcia zmiany pozycji:
ustawienie ręczne
siłownikiem samoczynnym

ustawienie pozycji na
zadaną strugę powietrza
ustawienie pozycji zależne
od temperatury powietrza
przepływającego przez
nawiewnik

-

siłownikiem elektrycznym
lub pneumatycznym

różnica temperatury powietrza nawiewanego do
temperatury powietrza w pomieszczeniu
wysokość zamontowania
wydatek powietrza na nawiewnik

Wybór odpowiedniej metody pozycjonowania nawiewnika
(regulacji strugi powietrza) powinien przebiegać wg
następujących kryteriów:
Ustawienie ręczne

Kryteria dla metody ustawiania ręcznego
Mała wysokość
zamontowania nawiewnika:
(do 4 m)

od trybu chłodzenia ido
trybu grzania ∆T ≤ 6 K

Średnia wysokość
zamocowania nawiewnika:
(od 4 do 6 m)

dla trybu chłodzenia i
grzania przy relatywnie
małych zmianach różnicy
temperatury (∆T ≤ ± 3 K)

Duża wysokość
zamontowania nawiewnika:
(powyżej 6 m)

tylko dla określonych i
stałych obciążeń cieplnych
tj. dla trybu chłodzenia,
grzania lub izotermicznego
dla stałych parametrów
powietrza

Nawiewnik ze zmienną strugą powietrza z ustawieniem
ręcznym
Ustawienie strugi powietrza zmienia się ręcznie poprzez obrót płyty
odchylającej i zmiany położenia powiązanego z nią pierścienia
regulacyjnego. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara
powoduje zwiększenie projekcji strugi pionowej (tryb grzania),
natomiast obrót w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara
powoduje zwiększenie projekcji strugi poziomej (tryb chłodzenia).

dane techniczne determinujące projekcję strugi i zależne od:
-

Ręczne ustawienie strugi jest wstępnie ustawiane na jej projekcje i
nie może być wzięte pod uwagę przy pracy sekwencyjnych zmian
warunków bez ponownego ręcznego przestawienia.

różnica temperatury powietrza nawiewanego do
temperatury powietrza w pomieszczeniu
wysokość zamontowania
wydatek powietrza na nawiewnik

są podane na rysunku 6 i 7 karty katalogowej
Dane są dla prędkości 0,2 m/s na granicy strefy przebywania
na wysokości 1,8 m od podłogi.
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Metody ustawiania
projekcji strugi
powietrza

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Ustawienie samoczynne

Wykres histerezy odpowiedzi siłownika samoczynnego
pokazuje w procentach ruch tłoka w odpowiedzi na zmianę
temperatury powietrza nawiewanego dla ogrzania z 15 °C na
30 °C i dla schłodzenia z 30 °C na 15 °C.
To co można zaobserwować, to fakt, że dla ogrzania tłok
wykona 90% ruchu po upływie 17 minut, a dla schłodzenia
90% ruchu tłok wykona po 33 minutach.

Nawiewnik ze zmienną strugą powietrza z ustawieniem
samoczynnym

Ustawienie samoczynne strugi powietrza uzyskuje się przez
zastosowanie samoczynnego siłownika składającego się z
metalowego cylindra wypełnionego woskiem. Wosk zmienia swoją
objętość pod wpływem temperatury przekładając tę zmianę na ruch
posuwisty tłoka zamykającego wosk w cylindrze. Tłok zaś
powoduje przesunięcie pierścienia sterującego i zmianę ilości
powietrza przepływającego pomiędzy cylindrami, a co za tym idzie
zmianę projekcji strugi powietrza.

Odpowiedź siłownika samoczynnego na zadaną zmianę
temperatury

Zastosowanie metody pozycjonowania nawiewnika za
pomocą siłownika samoczynnego.

Zmiana projekcji strugi dla ustawienia samoczynnego jest
determinowana tylko od zmiany temperatury powietrza
nawiewanego.

Sprawnie działający dla trybu grzania i chłodzenia dla
wysokości zamontowania powyżej 4 m.

Zakres pracy siłownika samoczynnego jest w zakresie od 16 do
28 °C z minimalnym przesunięciem tłoka od 19 mm do
maksymalnego 22 mm.

Zaletą regulacji samoczynnej jest redukcja nadmiernej
prędkości dla trybu chłodzenia i polepszona projekcja
pionowa dla trybu grzania przy braku dodatkowego
sterowania i zasilania.

Dla temperatury powietrza nawiewanego ≤ 16 °C jest pozioma
projekcja strugi powietrza.

Ważne: regulacja samoczynna nie gwarantuje uzyskania
dokładnie założonej wartości prędkości powietrza w
strefie przebywania w pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach.

Dla temperatury powietrza nawiewanego ≥ 28 °C (t max + 50 °C)
jest pionowa projekcja strugi powietrza.
Odpowiedź czasowa siłownika samoczynnego jest adekwatna do
bezwładności cieplnej układu cylinder – wosk – tłok. Histereza
odpowiedzi tłoka siłownika na zmianę temperatury powietrza
nawiewanego przedstawiona jest na rysunku obok.
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Metody ustawiania
projekcji strugi
powietrza

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Ustawienie za pomocą siłownika elektrycznego

Dostępne typy siłowników
Wariant I:
Siłownik 3 punktowy (ME-3)
Napięcie pracy 24V lub 230V
Jeżeli jest potrzebna pętla zamknięta, siłownik musi być
wyposażony w potencjometr ze sprzężeniem zwrotnym aby
sygnał mógł wysterować pozycję siłownika.
Wariant II:
Siłownik proporcjonalny
Napięcie zasilania 24 V (AC)
Napięcie sterujące 0-10 V (DC)
lub
0-20 V (sterownik SCS)
Zastosowanie nawiewników z ustawieniem za pomocą
siłownika elektrycznego
Uniwersalna zastosowanie dla wszystkich obciążeń cieplnych,
wszystkich wysokości montażu i wielkości wydatków
powietrza.

Nawiewnik ze zmienną strugą powietrza z ustawieniem za
pomocą siłownika elektrycznego

Jeżeli pragniemy zagwarantować dokładnie założone warunki
ruchu powietrza w strefie przebywania.

Ustawienie za pomocą siłownika elektrycznego daje najlepszą
metodę ustalenia projekcji strugi powietrza dla zmiennych
warunków obciążenia cieplnego pomieszczeń.
Zastosowanie jest odpowiednie dla zastosowań przemysłowych i
komfortu dla ścisłego utrzymania wartości prędkości powietrza w
strefie przebywania.
Zmiana projekcji strugi dla ustawiania z siłownikiem elektrycznym
odbywa się poprzez wysterowanie siłownika sygnałem temperatury
pomieszczenia lub obsługiwanej strefy. Normalnie nawiewnik
będzie reagował projekcją strugi na zamianę różnicy temperatur
pomiędzy powietrzem nawiewanym i w pomieszczeniu.
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Metody podłączenia

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Metody podłączenia nawiewnika
Nawiewnik ze zmienną strugą powietrza VD może być wyposażony dla następujących metod podłączenia:

Bezpośrednio na kanał

pierścień przyłaczny

Skrzynka rozprężna
o przekroju prostokątnym

Bezpośrednie podłączenie do przewodu
wentylacyjnego
Dla bezpośredniego podłączenia do przewodu
wentylacyjnego średnica przewodu musi być takiego
samego wymiaru nominalnego co nawiewnik.

Montaż – instrukcja mocowania
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Skrzynka rozprężna
o przekroju okrągłym

Metody podłączenia

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Pierścień przyłączny
Średnica
nominalna
∅ D [mm]

A

B

∅C

E

315

215

155

250

50

400

240

163

355

57

Wymiary [mm]

Pierścień przyłączny jest polecany tylko do
zastosowań z małym wydatkiem powietrza.

Skrzynka rozprężna o przekroju prostokątnym

Średnica
nominalna
∅ D [mm]

A

B kwadrat

∅C

L

315

450

500

250 lub 315

50

400

500

650

355 lub 400

50

Wymiary [mm]

Skrzynka rozprężna ze stali ocynkowanej. Akustyczna
izolacja zastosowana tylko na pionowych ściankach.
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Metody podłączenia

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Skrzynka rozprężna o przekroju okrągłym
Średnica
nominalna
∅ D [mm]

A

∅C

∅G

315

500

315

500

400

550

400

625

Wymiary [mm]

Skrzynka rozprężna ze stali ocynkowanej z lub bez
akustycznej izolacji i z pokrywą rewizyjną.
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Dane techniczne

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Chłodzenie
Grzanie

Wydatek powietrza dla trybu chłodzenia
Dla stabilnej poziomej strugi powietrza wymagana jest minimalny
wydatek powietrza dla trybu chłodzenia

Dla lepszego ruchu powietrza w pomieszczeniu dla trybu
chłodzenia jak i izotermicznego, jest niezbędnym aby zmień
projekcje na bardziej pionową. Zobacz także ustawienie
szczeliny „s” zgodnie z rysunkami 6 i 7 na stronie 12.

3

VD 315: qv = 70 l/s (250 m /h)
3
VD 400: qv = 166 l/s (600 m /h)

Wydatek powietrza dla trybu grzania
Do osiągnięcia wydajnego i szybkiego ogrzania pomieszczenia przy pomocy ciepłego powietrza
niezbędne jest uzyskanie pionowej projekcji strugi powietrza, która dotrze do poziomu podłogi.
Na rysunku 4 i 5 pokazane są wydatki powietrza przy różnicach temperatur (między powietrzem
nawiewnym a w pomieszczeniu), które są niezbędne do osiągnięcia intensywnej pionowej strugi
powietrza dla osiągnięcia na wysokości 0,5 m nad podłogą prędkości powietrza 0,25 m/s.

Rys. 4. Nawiewnik wirowy VD 315
Minimalny wydatek powietrza dla trybu
grzania
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Rys. 5. Nawiewnik wirowy VD 400
Minimalny wydatek powietrza dla trybu
grzania

Dane techniczne

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Ustalenie wymiaru
szczeliny „s”
Wymiar „s” determinuje kąt odchylenia
strugi powietrza kreowanej przez
nawiewnik jako funkcja parametrów:

Ustalenie szczeliny „s”
(szczelina „s” jest to odległość pomiędzy pierścieniem
sterującym a cylindrem wewnętrznym, patrz rysunek poniżej)

wydatek powietrza
wysokość zamontowania
obciążenie cieplne (grzanie
lub chłodzenie)
Wymiar „s” wyznaczana jest z
diagramów na rysunkach 6 i 7 dla
powyższych parametrów.
Dane na rysunkach 6 i 7 są podane dla
prędkości powietrza 0,2 m/s na
wysokości 1,8 m nad poziomem
podłogi (na granicy strefy przebywania)

Sprawdzenie wymiaru „s” dla
zamontowanych nawiewników
VD 315
s = 56 – A mm
VD 400
s = 64 – A mm
(A = fizycznie zmierzony wymiar)
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Informacja techniczna

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Odległość pomiędzy
nawiewnikami
Spadek ciśnienia
Poziom hałasu

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami
Jeżeli nawiewniki z poziomą strugą powietrza dla trybu chłodzenia 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 8 jest pokazana minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami jako funkcja wydatku powietrza i wysokości ich
zamontowania.
Minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami może być również wyznaczona
z następującego wzoru na odległość pomiędzy nawiewnikami:

t=

qv
n⋅H

3

gdzie q w m /h lub

t=

3,6 ⋅ q v
n⋅H

gdzie q w l/s

gdzie
t = odległość pomiędzy nawiewnikami
qv = 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 (wstawiając konstrukcyjną
krotność wymian powietrza – w tym wypadku równą 12):

t min =

q
12 ⋅ H

gdzie q w m /h lub t min
3

=

0,3 ⋅ q
H

gdzie q w l/s

gdzie
tmin = minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami
Rys. 8. Minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami

Spadek ciśnienia i poziom hałasu dla nawiewnika ze zmienną strugą powietrza VD

Rys. 9. Całkowity spadek ciśnienia i poziom mocy akustycznej
dla nawiewnika wirowego VD 315 (chłodzenie)

Rys. 10. Całkowity spadek ciśnienia i poziom mocy
akustycznej dla nawiewnika wirowego VD 400 (chłodzenie)

Spadek ciśnienia na nawiewniku jest taki sam niezależnie od projekcji strugi i ustawienia nawiewnika. Poziom dźwięku jest o 4 do 6 dB
wyższy dla pozycji grzania (struga pionowa) niż chłodzenia (struga pozioma).
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Informacja techniczna

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Poziom mocy
akustycznej w
pasmach oktawowych

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Poziom mocy akustycznej w
oktawach
Poziom mocy akustycznej w paśmie oktawowym
jest otrzymywany z odczytu z diagramów i
skorygowany wg wzoru:
Lwo = Lwa + Ko
gdzie:
Lwo = poziom mocy w paśmie okt. dB
Lwa = poziom mocy z rys. 9 i 10 w dB(A)
Ko = współ. korekcyjny dla pasma okt.
(z tabeli)
Lpa = 41 dB (A)
(chłodzenie)
szukane: Lwo w paśmie 1000 Hz
wynik: Lw1000 = 41 + (-13) = 28 dB (A)

Przykład: dane:

Hz
Ko

63
-21

125
-14

250
-8

pasma oktawowe
500 1000 2000
-6
-4
-9

4000
-16

8000
-21

Rys. 11. Współczynnik korekcyjny dla pasm oktawowych (dB/oktawę) –
CHŁODZENIE

Hz
Ko

63
-32

125
-29

250
-23

pasma oktawowe
500 1000 2000
-10
-3
-5

4000
-11

Rys. 12. Współczynnik korekcyjny dla pasm oktawowych (dB/oktawę) –
GRZANIE

14

8000
-21

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wykonania specjalne
VD-QR
VD-AK/Q
VD-AK/QR

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Specjalne formy nawiewników wirowych ze
zmienną strugą powietrza
Specjalne wykonanie nawiewników zostało opracowane do spełnienia
poniżej wymienionych specyficznych wymagań:
zwiększenie wydatku powietrza
redukcja poziomu mocy akustycznej dla danego wydatku
powietrza
redukcja wymaganej odległości pomiędzy nawiewnikami
bez zwiększenia prędkości w strefie przebywania
VD-QR
Nawiewnik wirowy ze zmienną strugą powietrza z cylindryczną sekcja
wyporową /nawiewną/
VD-AK/Q
Nawiewnik wirowy ze zmienną strugą powietrza z prostopadłościenną
skrzynką rozprężną i prostopadłościenną sekcja wyporową
/nawiewną/
VD-AK/QR
Nawiewnik wirowy ze zmienną strugą powietrza z cylindryczną
skrzynką rozprężną i cylindryczną sekcja wyporową /nawiewną/
VD-AK/Q: Hala produkcyjna, Fa. Mommers, Echt (NL)

VD-QR: Strefa produkcyjna, Fa. Mommers, Echt (NL)

VD-AK/QR: Strefa produkcyjna, Fa. Siemens, Berlin (D)
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Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wykonania specjalne
VD-QR
Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Nawiewnik ze zmienną strugą powietrza VD-QR z cylindryczną sekcją wyporową /nawiewną/
Metody podłączenia
Podłączenie do kanału wentylacyjnego
Funkcja, techniczne właściwości
60% powietrza nawiewanego przepływa przez sekcję
nawiewnika wirowego i 40% powietrza przepływa
przez sekcję wyporową
zwiększenie krotności wymian powietrza z 14 1/h do
25 1/h, redukcja minimalnej odległości pomiędzy
nawiewnikami o 30%

Wymiary

Spadek ciśnienia i poziom hałasu

Nominalna
wielkość
∅D
315

∅C

∅G

H

h

400

500

360

100

400

500

625

400

150

Wymiary [mm]

Rys. 13. Spadek ciśnienia i poziom hałasu VD-QR
(chłodzenie)

Ustawienie
Ustawienie projekcji strugi powietrza może się odbywać jedną z
poniższych metod (patrz strona 5-7):
ręcznie
samoczynnie
poprzez siłownik elektryczny

16

VD-QR jest ustawiany używając takich samych parametrów dla
różnicy temperatur i wysokości zamontowania jak nawiewnik
standardowy VD, ale biorąc pod uwagę tylko ilość powietrza
przepływającego przez sekcję nawiewnika wirowego (nawiewnik
właściwy VD). Patrz strona 11.

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wykonania specjalne
VD-AK/Q
Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Nawiewnik ze zmienną strugą powietrza VD-AK/Q ze skrzynką rozprężną prostopadłościenną i
prostopadłościenną sekcją wyporową /nawiewną/
Metody podłączenia
Skrzynka rozprężna z podłączeniem bocznym
Funkcja, techniczne właściwości
60% powietrza nawiewanego przepływa przez sekcję
nawiewnika wirowego i 40% powietrza przepływa
przez sekcję wyporową
zwiększenie krotności wymian powietrza z 14 1/h do
25 1/h, redukcja minimalnej odległości pomiędzy
nawiewnikami o 30%

Spadek ciśnienia i poziom hałasu

Wymiary

Nominalna
wielkość
∅D
315

A

B kwadrat

∅C

h

580

550

315

80

400

680

650

400

120

Wymiary [mm]
Rys. 14. Spadek ciśnienia i poziom hałasu VD-AK/Q
(chłodzenie)

Ustawienie
Ustawienie projekcji strugi powietrza może się odbywać jedną z
poniższych metod (patrz strona 5-7):
ręcznie
samoczynnie
poprzez siłownik elektryczny
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VD-AK/Q jest ustawiany używając takich samych parametrów
dla różnicy temperatur i wysokości zamontowania jak nawiewnik
standardowy VD, ale biorąc pod uwagę tylko ilość powietrza
przepływającego przez sekcję nawiewnika wirowego (nawiewnik
właściwy VD). Patrz strona 11.

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wykonania specjalne
VD-AK/QR
Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Nawiewnik ze zmienną strugą powietrza VD-AK/QR ze skrzynką rozprężną cylindryczną i cylindryczną
sekcją wyporową /nawiewną/
Metody podłączenia
Skrzynka rozprężna z podłączeniem od góry
Funkcja, techniczne właściwości
50 - 70% powietrza nawiewanego przepływa przez
sekcję nawiewnika wirowego i 30 - 50% powietrza
przepływa przez sekcję wyporową
zwiększenie krotności wymian powietrza z 14 1/h do
25 1/h, redukcja minimalnej odległości pomiędzy
nawiewnikami o 30%

Spadek ciśnienia i poziom hałasu

Wymiary

Nominalna
wielkość
∅D
315

A

∅C

∅G

300 – 500

450

650

400

400 – 600

560

800

Wymiary [mm]

Rys. 15. Spadek ciśnienia i poziom hałasu VD-AK/QR
(chłodzenie)

Ustawienie
Ustawienie projekcji strugi powietrza może się odbywać jedną z
poniższych metod (patrz strona 5-7):
ręcznie
samoczynnie
poprzez siłownik elektryczny
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VD-AK/QR jest ustawiany używając takich samych parametrów
dla różnicy temperatur i wysokości zamontowania jak nawiewnik
standardowy VD, ale biorąc pod uwagę tylko ilość powietrza
przepływającego przez sekcję nawiewnika wirowego (nawiewnik
właściwy VD). Patrz strona 11.

Nawiewnik wirowy ze
zmienną strugą
powietrza typu VD

Wielkości
∅ 315 i ∅ 400

Masa
Przykład doboru

Masa

Przykład doboru

Podzespoły / części

Masa [kg]
wielkość
315

400

VD

Nawiewnik wirowy
ze zmienną strugą
powietrza, ustawiany
ręcznie

6,0

7,5

U

Pierścień przyłączny
bez płyty
perforowanej

1,5

2,0

AKH

Skrzynka rozprężna
(prostopadłościenna)
z mankietem
przyłącznym

AK

Skrzynka rozprężna
(cylindryczna)

DE

Dane:
Wielkość pomieszczenia:
Wysokość zamontowania nawiewników:
Całkowity wydatek powietrza na pomieszczenie:
Różnica temperatury (tryb chłodzenia):
Różnica temperatury (tryb grzania):
Dopuszczalny maks. poziom hałasu:
Preferowana wielkość nawiewnika

L x H = 24 m x 8 m
H = 4,75 m
3
= 4800 m /h
qvtmax
=8K
∆Tch
= 15 K
∆Tgrz
40 dB(A)
315

Szukane:
Konieczną ilość nawiewników i wydatek powietrza na nawiewnik; spadek ciśnienia
i poziom hałasu; minimalną odległość pomiędzy nawiewnikami i ustawienie „s”

Metoda:
21,5

Z rysunku 9 może być wyznaczony maksymalny wydatek powietrza dla grzania
3
przy 40 dB(A) i wynosi 850 m /h. Stąd dla całkowitego wydatku powietrza 4800
3
3
m /h będzie 6 nawiewników po 800 m /h każdy.

10,5

13,5

Z rysunku 8 dla wydatku powietrza 800 m /h na nawiewnik i wysokości
zamontowania 4,75 m minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami powinna
wynosić 3,75 m. Dlatego 6 nawiewników może być rozstawione w pomieszczeniu
24 x 8 m co 4 metry.

Siłownik
samoczynny

0,3

0,3

ME

Siłownik elektryczny

0,5

VD-QR

Nawiewnik wirowy
ze zmienną strugą
powietrza z
cylindryczną sekcją
wyporową do
podłączenia na
kanał wentylacyjny

11,5

Nawiewnik wirowy
ze zmienną strugą
powietrza ze
skrzynką rozprężną
prostopadłościenną i
sekcją wyporową

17,5

Nawiewnik wirowy
ze zmienną strugą
powietrza ze
skrzynką rozprężną
cylindryczną i sekcją
wyporową

16,0

16,0

3

VD-AK/Q

VD-AK/QR

0,5

Sprawdzenie wydatku powietrza - chłodzenie:
3

Dla wydatku 800 m /h na nawiewnik zgodnie ze stroną 11 mamy stabilną strugę
powietrza.

Sprawdzenie wydatku powietrza - grzanie:
3

15,0

Z rysunku 4 dla wydatku 800 m /h na nawiewnik i różnicy temperatur 15 K
prędkość strugi powietrza o projekcji pionowej redukuje się do wartości 0,25 m/s
na wysokości 0,5 m nad podłogą dla wysokości zamontowania 7,2 m. Zgodnie z
tym dla naszej wysokości zamontowania musimy zmniejszyć projekcję strugi
pionowej ustawieniem szczeliny „s” do projekcji strugi pośredniej.

Dla wydatku na nawiewnik 800 m3/h osiągniemy odpowiednie
prędkości w pomieszczeniu dla obu trybów pracy, ogrzewania i
chłodzenia.
22,5

Rezultat doboru:
6 nawiewników wirowych ze zmienną strugą powietrza typu VD 315 z siłownikiem
elektrycznym przy następujących parametrach pracy:
3
wydatek powietrza na nawiewnik
800 m /h
poziom mocy akustycznej
38 dB(A)
całkowity spadek ciśnienia
40 Pa

20,5

Z rysunku 6 minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami zamontowanymi na
wysokości 4,75 m wyniesie 3,75 m.
Z rysunku 15 wartość szczeliny „s” będzie ustawiona:
dla trybu grzania
22 mm
dla trybu chłodzenia
4 mm
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KARTA INFORMACYJNA
Pozycja

Opis

Ilość sztuk

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 przystosowany do szerokiego zakresu wysokości
zamontowania.
Nawiewnik składa się zewnętrznego cylindrycznego korpusu zapewniającego
stabilizację strugi, zawirowanej na elementach wirowych umieszczonych w
cylindrze wewnętrznym, zapewniającym odpowiednie zawirowanie strugi i
stabilność strugi poziomej. „Pofalowana” przestrzeń pomiędzy zewnętrznym i
wewnętrznym cylindrem zapewnia projekcje pionową strugi powietrza.
Poprzez pionowy ruch pierścienia sterującego otwierana lub zamykana jest
„pofalowana” przestrzeń projekcji pionowej strugi powietrza, zmieniając
sumaryczną zawirowaną projekcje strugi nawiewnika od poziomej, poprzez
pośrednią do pionowej.

Materiał nawiewnika: aluminium
Nawiewnik wirowy
(VD)
Wymiar nominalny (średnica):
315 ∅
400 ∅
Czoło nawiewnika:
Okrągłe z wywiniętym kołnierzem (standard) (VD)
Kwadratowe
(VD/SF)
Wykonanie specjalne ………………………………
Sterowanie ustawieniem nawiewnika:
Ręczne HV
Siłownikiem samoczynnym
(DE)
Siłownikiem elektrycznym
(ME-S)
(24 V ~ 0-10 V sygnał sterujący)
Siłownikiem elektrycznym
(ME-3)
(3 punktowy; 24 V lub 230 V)
Wykończenie
Zagruntowany
Malowane na dowolny kolor RAL
(VD-RAL)
Komponenty podłączenia
Pierścień przyłączny bez płyty perforowanej (U)
Pierścień przyłączny z płytą perforowaną (UL)
Skrzynka rozprężna z podłączeniem poziomym bocznym ze
stali ocynkowanej z płytą wyrównawczą
{ skrzynka cylindryczna
{ skrzynka prostopadłościenna
Nawiewnik wirowy z sekcją wyporową
VD-QR
VD-AK/Q
VD-AK/QR
Wydatek powietrza:
Maks. poziom dźwięku
Maks. spadek ciśnienia
Wysokość zamontowania
Różnica temperatur
tryb chłodzenia
tryb grzania
Producent:
Typ:

………..………
……………….
……………….
……………….

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

………………. K
………………. K

STRULIK
VD
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Cena za
szt.

Dopłata

