Systemy dystrybucji powietrza

Nawiewnik podłogowy
typ BZD

Ogólnie
Nawiewnik podłogowy BZD jest
nawiewnikiem montowany w
podłodze, przeznaczony do pracy z
małą różnicą temperatur pomiędzy
powietrzem nawiewanym i w
pomieszczeniu.
Nawiewnik może być użyty zarówno
do grzania jak i chłodzenia, przy
maksymalnej różnicy temperatur 6 K.
Konstrukcja płyty czołowej
Standardowa powierzchnia czołowa
BZD to wykonane z 2 mm stali
nierdzewnej blachy stalowej z
długimi otworami. Jako opcja
standardowa wielkości 200/125 i
200/160 mogą być również
zbudowane z płyty ze stali
nierdzewnej z 1 mm z okrągłymi
otworami średnicy 5,5 lub 4,5 mm.
(BZD-E)
Obciążenie
W zależności od wielkości i
wybranego wzmacniającego
elementu wspierającego, BZD
oferuje rozwiązania dla lekkich,
średnich i ciężkich obciążeń wg
klasyfikacji zgodnie z EN 13264.

Dostępne wielkości i powierzchnie czołowe nawiewnika

Płyta czołowa ze stali szlachetnej 2 mm z otworami owalnymi
wielkośc:
200/125
200/160
250/225

Funkcja
Powietrze nawiewane jest
odprowadzane z czoła nawiewnika w
ośmiu wirujących strumieniach.
Strumienie te wypływają z dyfuzora
po podłodze. Powietrze
opuszczające nawiewnik
charakteryzuje się niską prędkością i
zapobiega powstawania efektu
przeciągu. Nawiewnik podłogowy
BZD indukuje istniejące powietrze z
pomieszczenia powyżej i w środku
powierzchni nawiewnika. Dlatego to
natychmiast obniża różnicę
temperatury między powietrzem
nawiewanym a w pomieszczeniu,
gdy powietrze opuszcza nawiewnik.

Płyta czołowa ze stali szlachetnej 1 mm z otworami okrągłymi
wielkość
200/125
200/160

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zamian bez odnotowania.
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Nawiewnik podłogowy
typu BZD
zastosowanie
 budynki użyteczności
publicznej
 muzea
 sale konferencyjne
 teatry
 sale koncertowe
 kina

Symulacja przepływu

Schemat funkcjonalny
symulacji przepływu

Przedstawione poniżej symulacje
obliczeniowej dynamiki płynów
(CFD) zostały przeprowadzone
przez Innius-GTD jako partnera do
symulacji przepływu CDF

Diagramy przepływu
Rysunki 1 i 2 pokazują symulacje przepływu CFD dla Strulik typu BZD rozmiar 200/125 jako przekrój pionowy, pokazujący
rozkład prędkości i temperatury. Przepływ objętościowy: 60 m³/h, różnica temperatur powietrza nawiewanego / powietrza w
pomieszczeniu: 3 K chłodzenie.

Rysunek 1:
Przekrój pionowy pokazujący rozkład
prędkości
60 m³ / h,
chłodzenie 3 K.
(Strulik Typ BZD 200/125 - powierzchnia
czołowa 1 mm
płyta, syntetyczny element nośny)

Rysunek 2:
Przekrój pionowy pokazujący rozkład
temperatury
60 m³ / h,
chłodzenie 3 K.
(Strulik Typ BZD 200/125 - płyta czołowa
o grubości 1 mm,
syntetyczny element nośny)

UWAGA: Standardowy wariant z płytą czołową o grubości 2 mm zapewnia nieznacznie zmodyfikowany rozkład przepływu powietrza, a
pionowy rozkład powietrza jest zwiększony o 30%
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BZD 200 / 125

Nawiewnik podłogowy
typ BZD

budowa
wymiary
komponenty

Budowa - BZD 200/125
Nawiewnik podłogowy Strulik typu BZD 200/125 ma krócieć wlotowy o średnicy 125 mm z zamontowanym nad
nim nawiewnikiem wirowym.
Standardowo przednia płyta czołowa nad nawiewnikiem wirowym jest wykonana ze stali nierdzewnej o grubości
2 mm z długimi płaskimi owalnymi otworami. Opcjonalnie dostępna jest 1 mm grubości płyta czołowa ze stali
nierdzewnej z okrągłymi otworami. Pomiędzy dyfuzorem wirowym a płytą czołową znajduje się wzmocnienie
element nośny wykonany z materiałów syntetycznych lub siatki cięto-ciągnionej.
Można dodać osadnik zanieczyszczeń (SF) lub osadnik zanieczyszczeń ze zintegrowanym tłumikiem (SF + D),
który jest przymocowany za pomocą połączenia bagnetowego.

Elementy konstrukcyjne
1. Króciec powietrza - średnica 125 mm
2. Nawiewnik wirowy
3. Płyta czołowa (grubość 2 mm lub 1 mm)
4. Wsporczy element wzmacniający
5. Kosz z przepustnicą lub bez
6. Ramka montażowa

Montaż
Dostarczany jest dwuczęściowa ramka
montażowa (MB), aby umocować
nawiewniki podłogowe w podwyższonej
podłodze. Ramkę mocuje się do płyty
podłogowej za pomocą trzech wsporników.
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Nawiewnik podłogowy
typ BZD

BZD 200 / 125
Warianty projektowe
i konstrukcyjne

Warianty projektowe i konstrukcyjne BZD 200/125

Płyta czołowa 2 mm
Otwory wydłużone (LL)

Płyta czołowa 1 mm
otwory okrągłe (RL)

wzmocnienie
(tworzywo syntetyczne)

Wzmocnienie
(ekspandowany metal)

część nawiewnika
dla płyty czołowej 2 mm

część nawiewnika
dla 1 mm płyty czołowej

Kosz na nieczystości
bez przepustnicy (SF)

Kosz na nieczystości
z przepustnicą (SF + D)

Ramka montażowa (MB)

Skrzynka rozprężna (AK)
wymiary:
400 x 400 x 220 mm
króciec: DN 100
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Grupy obciążeń dla BZD 200/125
Czoło
nawiewnika
Grubość 2 mm
otwory
wydłużone
Grrubość 2 mm
otwory
wydłużone
Grubość 1 mm
otwory okrągłe
Grubość 1 mm
otwory okrągłe

Wzmocnienie

Grupy obciążeń
(EN 13264)

Tworzywo
syntetyczne

Lekkie

Metal tłoczony
(ekspandowany)

Średnie

Tworzywo
syntetyczne
Metal tłoczony
(ekspandowany)

Nieklasyfikowane
Lekkie

BZD 200 / 160

Nawiewnik podłogowy
typ BZD

budowa
wymiary
komponenty

Budowa – BZD 200/160
Strulik Typ BZD 200/160 ma podobną konstrukcję do BZD 200/125. Jednak mocniejsza konstrukcja pozwala na
większe obciążenia..

Elementy konstrukcyjne
1. Króciec powietrza - średnica 160 mm
2. Nawiewnik wirowy
3. Płyta czołowa (grubość 2 mm lub 1 mm)
4. Wsporczy element wzmacniający
5. Kosz z przepustnicą lub bez
6. Ramka montażowa

Montaż
Montaż jest taki sam jak dla BZD 200/125 i
innych wielkości
Dostarczany jest dwuczęściowa ramka
montażowa (MB), aby umocować
nawiewniki podłogowe w podwyższonej
podłodze. Ramkę mocuje się do płyty
podłogowej za pomocą trzech wsporników.
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Nawiewnik podłogowy
typ BZD

BZD 200 / 160
Warianty projektowe
i konstrukcyjne

Warianty projektowe i konstrukcyjne BZD 200/160

Płyta czołowa 2 mm
Otwory wydłużone (LL)

Płyta czołowa 1 mm
otwory okrągłe (RL)

wzmocnienie
(tworzywo syntetyczne)

Wzmocnienie
(ekspandowany metal)

część nawiewnika
dla płyty czołowej 2 mm

część nawiewnika
dla 1 mm płyty czołowej

Kosz na nieczystości
bez przepustnicy (SF)

Kosz na nieczystości
z przepustnicą (SF + D)

Ramka montażowa (MB)

Skrzynka rozprężna (AK)
wymiary:
400 x 400 x 220 mm
króciec: DN 100
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Grupy obciążeń dla BZD 200/160
Czoło nawiewnika

Wzmocnienie

Grubość 2 mm
otwory wydłużone
Grrubość 2 mm
otwory wydłużone
Grubość 1 mm
otwory okrągłe
Grubość 1 mm
otwory okrągłe

Tworzywo
syntetyczne
Metal tłoczony
(ekspandowany)
Tworzywo
syntetyczne
Metał tłoczony
(ekspandowany)

Grupy obciążeń
(EN 13264)
Średnie
Ciężkie
Nieklasyfikowane
Lekkie

BZD 250 / 225

Nawiewnik podłogowy
typ BZD

budowa
wymiary
komponenty

Budowa – BZD 250/225
Strulik Typ BZD 250/225 ma ogólnie podobną konstrukcję do mniejszych BZD 200/125 i BZD 200/160.
Jednakże element wzmacniający jest dostępny tylko w siatce cięto-ciągnionej (metal tłoczony). W przypadku
potrzeby zastosowania osadnika (kosza) zanieczyszczeń, bez lub z przepustnicą, jest on mocowane do
dyfuzora za pomocą śrub mocujących od dołu. Metoda montażu jest również inna.

Elementy konstrukcyjne
1. Króciec powietrza średnica 225 mm
2. Nawiewnik wirowy
3. Płyta czołowa (grubość 2 mm)
4. Wsporczy element wzmacniający
5. Kosz z przepustnicą lub bez
6. Ramka montażowa

Montaż
Montaż jest realizowany przez śruby
podporowe, które są przymocowane
do wsporników na obudowie
nawiewnika. Są one dociśnięte do
spodu podłogi podniesionej.
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Nawiewnik podłogowy
typ BZD

BZD 250 / 225
Warianty projektowe
i konstrukcyjne

Warianty projektowe i konstrukcyjne BZD 250/225

Płyta czołowa 2 mm
Otwory wydłużone (LL)

wzmocnienie
(ekspandowany metal)

część nawiewnika
dla płyty czołowej 2 mm

Kosz na nieczystości
z przepustnicą (SF + D)

Kosz na nieczystości
bez przepustnicy (SF)

Ramka montażowa (MB)

Grupy obciążeń dla BZD 250/225
Skrzynka rozprężna (AK)
wymiary:
400 x 400 x 220 mm
króciec: DN 125
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Czoło
nawiewnika
Grrubość 2
mm otwory
wydłużone

Wzmocnienie

Metal tłoczony
(ekspandowany)

Grupy
obciążeń
(EN 13264)
Średnie

Nawiewnik podłogowy
typu BZD

Dane techniczne

Prędkość powietrza
Różnice temperatur

Prędkości powietrza
Wypływ wirowy z nawiewnika bezpośrednio
nad podłogą powoduje redukcję prędkości
powietrza w płaszczyźnie poziomej.
Maksymalna prędkość powietrza
wypływającego z nawiewnika jest na
wysokości 50 mm.
Na rys. 3 i 4. pokazane są odległości od osi
nawiewnika BZD 200 i BZD 250, w których na
wysokości 50 mm prędkość powietrza spada
do 0,2 m/s. Przedstawione dane dla różnicy
temperatur 3 K trybu chłodzenia.

Rys. 3. BZD 200, odległość od środka
nawiewnika do punktu na wysokości 50 mm
gdzie prędkość powietrza redukuje się do
0,2 m/s.

Na rys. 5. pokazane są prędkości lokalne
powietrza w odległości od osi nawiewnika
BZD 200 wynoszącym 450 mm dla wydatku
od 30 m3/h do 60 m3/h.

Rys. 5. BZD 200, prędkość powietrza w
odległości 450 mm od środka nawiewnika
dla wydatku powietrza od 30 do 60 m 3/h.

Rys. 4. BZD 250, odległość od środka
nawiewnika do punktu na wysokości 50 mm
gdzie prędkość powietrza redukuje się do
0,2 m/s.
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Spadek różnicy temperatur
powietrza
Na rys. 6. pokazany jest procentowy
spadek różnicy temperatury powietrza
nawiewanego do powietrza w
pomieszczeniu dla BZD 200 w zależności
od odległości od nawiewnika dla przepływu
od 40 m3/h do 60 m3/h. Dane dla różnicy
temperatur od 2 do 4 K, dla trybu
chłodzenia.

Rys. 6. BZD 200, procentowy
spadek różnicy temperatury
powietrza w zależności od
odległości od środka nawiewnika.

Nawiewnik podłogowy
typu BZD

Dane techniczne
BZD 200/125
BZD 200/160
Poziom mocy
akustycznej
Spadek ciśnienia

Poziom mocy akustycznej i spadek ciśnienia
Poziomy hałasu i straty ciśnienia statycznego dla BZD 200/125 i BZD 200/160 pokazano na rysunkach 7 do 10. Pokazano
zmiany dla płyt czołowych o grubości 2 mm i 1 mm, wraz z efektami dla elementu podbudowy z tworzywa syntetycznego
lub ekspandowanego metalowego elementu wzmacniającego.

Rys. 7 BZD 200/125 Poziom mocy akustycznej i spadek
ciśnienia statycznego, montaż w podłodze podniesionej,
przepustnica otwarta, płyta czołowa 2 mm ze stali szlachetnej
z otworami wzdłużnymi.

Rys. 9 BZD 200/160 Poziom mocy akustycznej i spadek
ciśnienia statycznego, montaż w podłodze podniesionej,
przepustnica otwarta, płyta czołowa 2 mm ze stali
szlachetnej z otworami wzdłużnymi.

Rys. 8 BZD 200/125 Poziom mocy akustycznej i spadek
ciśnienia statycznego, montaż w podłodze podniesionej,
przepustnica otwarta, płyta czołowa 1 mm ze stali
szlachetnej z otworami okrągłymi.

Rys. 10 BZD 200/160 Poziom mocy akustycznej i spadek
ciśnienia statycznego, montaż w podłodze podniesionej,
przepustnica otwarta, płyta czołowa 1 mm ze stali szlachetnej
z otworami okrągłymi.
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Nawiewnik podłogowy
typu BZD

Dane techniczne
BZD 250/225
Poziom mocy akustycznej
Spadek ciśnienia
Sposoby montażu

Poziom mocy akustycznej i spadek ciśnienia
Poziom mocy akustycznej i spadek ciśnienia statycznego dla nawiewnika BZD 250/225 jest pokazany na rysunku 11.

Rysunek 11 BZD 250/225 Poziom mocy akustycznej i spadek
ciśnienia statycznego, montaż w podłodze podniesionej,
przepustnica otwarta, płyta czołowa 2 mm ze stali szlachetnej
z otworami wzdłużnymi.

Standardowy montaż nawiewnika w podłodze podniesionej

Dopływ powietrza bezpośrednio z komory rozprężnej pod
podłogą podniesioną.

Dopływ powietrza poprzez indywidualną skrzynkę
rozprężną nawiewnika, podłączenie kanałem
nawiewnym.
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Nawiewnik podłogowy
typu BZD

Dane techniczne

Specjalne aplikacje
nawiewnika BZD

Standardowy nawiewnik BZD z opcjonalnym wydłużonym koszem na nieczystości zintegrowanym z tłumikiem
akustycznym

Referencja: teatr Olympia, Paryż, Francja
Przykładowe specjalne wykonania nawiewnika podłogowego BZD

Referencja: Pier application Muscat International
Airport, Sułtanat Oman

Referencja: Rochester Cathedral, Rochester, UK
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Nawiewnik podłogowy
typu BZD

Dane techniczne

Specjalne aplikacje
nawiewnika BZD

Specjalne wykonania nawiewników podłogowych

Nawiewniki z czołem drewnianym w parkiecie dębowym
Referencja: Akademia Sztuk Pięknych, Berlin, Germany

Prostokątny nawiewnik podłogowy ze stali szlachetnej
Referencja: Muscat International Airport, Sułtanat Oman
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Nawiewnik podłogowy
typu BZD

Dane techniczne

Specjalne aplikacje
nawiewnika BZD

Specjalny nawiewnik podłogowy typu "kanapka" – “BMW München – Hochhaus”

Specjalny nawiewnik podłogowy z drewnianą
powierzchnią czołową (dąb) Rozmiar 630 x 630
mm.
Zaprojektowany do dużych obciążeń. Zawiera
specjalny osadnik zanieczyszczeń ze
zintegrowaną elektryczną skrzynką
przyłączeniową do połączeń mediów.
Zainstalowany w betonowym kanale
wentylacyjnym nawiewnym.
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Nawiewnik podłogowy
typu BZD

Dane techniczne

Specjalne aplikacje
nawiewnika BZD

Specjalny nawiewnik podłogowy – “Meilenwerk - Berlin”

Nawiewnik podłogowy w podłodze
podniesionej

Kanał nawiewny pod podłogą sali wystawowej

Betonowy kanał nawiewny z
odlewanymi sekcjami kątowymi dla
wbudowanie płyty nawiewnika

Widok z góry i od spodu płyty
nawiewnika
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Nawiewnik podłogowy w podłodze
betonowej

KARTA INFORMACYJNA

Pozycja

Ilość sztuk

Opis
Strulik Typ BZD nawiewnik podłogowy do nawiewu powietrza bez efektu
przeciągów na poziomie podłogi. Nawiewnik składa się z elementu wirowego z
perforowaną płytą czołową, płaskimi owalnymi otworami lub okrągłymi otworami
wykonaną ze stali nierdzewnej. Płyta czołowa mocowana jest do nawiewnika za
pomocą śruby centralnej.
W zależności od wymaganego obciążenia nawiewnik będzie miał wzmacniający
element nośny wykonany z tworzywa syntetycznego lub siatki cięto-ciągnionej
(ekspandowany metal).
Opcjonalnie może być wymagany osadnik (kosz) zanieczyszczeń, bez
zintegrowanej przepustnicy lub z tą przepustnicą do kontroli przepływu powietrza.
Montaż w podłodze musi odbywać się za pomocą dwuczęściowej ramy
montażowej lub śrub podnośnikowych w celu dokręcenia do tylnej powierzchni
płytki podłogowej.
Dopływ powietrza odbywa się bezpośrednio z podłogowej komory powietrznej lub
dedykowanej kanałowej skrzynki wyrównawczej pod płytką podłogową.
Element wirowy, osadnik (kosz) zanieczyszczeń i wszelkie powiązane tłumiki
należy wykonać z blachy stalowej i lakierowanej proszkowo na czarno (RAL
9005). Wszelkie powiązane skrzynki rozprężne wykonane ze stali ocynkowanej.

Wielkości:
� BZD 200/125
� BZD 200/160
� BZD 250/225
Obciążenie wg EN 13264 (w zależności od wielkości i konstrukcji)
� Lekkie
� Średnie
� Ciężkie
Płyta czołowa (odnosi się również do obciążeń)
� 2mm grubość stal nierdzewna z otworami wzdłużnymi
� 1mm grubość stal nierdzewna z otworami okrągłymi
 5,5 mm średnica otworu (standard)
 4,5 mm średnica otworu
WYkończenie powierzchni czołowej
� Stal nierdzewna
� Stal nierdzewna malowana proszkowo
� Stal nierdzewna, powłoka Inox *
Element wzmocnienia (onosi się również do obciążeń)
� Syntetyczny
� Metal tłoczony
Akcesoria
� Ramka montażowa (powierzchnia wykończona jak czoło nawiewnika)
(MB)
� Zasobnik (kosz na) nieczystości (SF)
� Zasobnik nieczystości z przepustnicą (SF + D)
� Skrzynka rozprężna (AK)
Wydatek powietrza: :……………………………………………… m³/h
Maks. poziom mocy akustycznej:
:……………………………………………… dB(A)
Spadek ciśnienia statycznego (przepustnica otwarta):
:……………………………………………… Pa
Producent: Strulik
Typ nawiewnika: BZD
* Uwaga: Powłokę Inox można łatwo zarysować. / W zależności od
obciążenia i materiału mogą występować różnice w wyglądzie
optycznym.
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Cena za
szt.

Dopłata

