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Nawiewniki decyduj¹ o skutecznoœci dzia³ania klimatyzacji i wentylacji
w pomieszczeniu
Nawiewniki umo¿liwiaj¹ równomierny rozdzia³ nawiewanego powietrza w pomieszczeniu. Skuteczne i dobre
dzia³anie nawiewnika jest decyduj¹cym kryterium jeœli
chodzi o dobre samopoczucie i zdrowie ludzi przebywaj¹cych w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Obszary zastosowañ
Firma LTG posiada w programie LDB nawiewnik
szczelinowy, który mo¿na stosowaæ z powodzeniem we
wszystkich sytuacjach, jak np.:
- Pomieszczenia o wysokim komforcie., np. biura
- Pomieszczenia o wysokich zyskach ciep³a i du¿ej iloœci
œwie¿ego powietrza, np.: laboratoria, sale zebrañ itp..
- Pomieszczenia o zaostrzonych kryteriach odnoœnie poziomu ha³asu, np.:studia radiowe
- Pomieszczenia o zaostrzonych kryteriach odnoœnie utrzymania temperatury na sta³ym, niezmiennym poziomie,
np.: pomieszczenia produkcyjne

Nawiewniki LTG typu LDB spe³niaj¹ z powodzeniem te
wymagania tzn :
- Nie mo¿e wystêpowaæ zjawisko przeci¹gu
- Nawiewnik musi byæ tak skonstruowany, aby dawa³ siê
³atwo wkomponowaæ w architekturê wnêtrza pomieszczenia nie trac¹c nic ze swoich walorów funkcjonalnych
- Pomieszczenia musi byæ równomiernie przep³ukane nawiewanym powietrzem, bez uczucia przeci¹gu
- Nawiewnik musi siê daæ dobrze zintegrowaæ z otoczeniem
jak równie¿ pe³niæ rolê elementu wystroju wnêtrza

Nawiewniki LTG typ LDB mog¹ byæ zamontowane w suficie, w œcianie lub w parapecie okiennym. Która z podanych mo¿liwoœci znajdzie zastosowanie, zale¿y od wystroju pomieszczenia, sytemu klimatyzacji itp..

W jednym z najbardziej nowoczesnych oœrodków badawczym firma LTG produkuje i bada swoje produkty bazuj¹c
na doœwiadczeniach z techniki instalacyjnej i w sta³ym
dialogu z u¿ytkownikiem; jedynie poprzez indywidualne
podejœcie do ró¿nych problemów wystêpuj¹cych w praktyce mo¿na znaleŸæ - konstruuj¹c nawiewnik - optymalne
rozwi¹zanie.

Nawiewniki szczelinowe LTG typ LDB nadaj¹ siê zarówno
jako element nawiewny w instalacjach klimatyzacyjnych
o sta³ej lub zmiennej iloœci powietrza jak równie¿ jako
element wywiewny.

Przyk³ad zastosowania nawiewnika szczelinowego typ LDB 50, Liederhalle , Stuttgart
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Wykonanie

Tolerancje

Powierzchnia profili wykonana jest z aluminium eloksydowanego, lakierowanego wg.RAL lub chromowanego.
Profile lakierowane stosowane s¹ w wiêkszoœci przypadków.
W warunkach wilgotnych, np.: w pomieszczeniach p³ywalni itp.. najlepiej sprawdzi³y siê profile eloksydowane.
Dysze wylotowe nawiewnika dostarczane s¹ w kolorze
czarnym lub bia³ym lub te¿ na ¿yczenie - w ka¿dym kolorze
RAL.
Dostosowanie siê nawiewnika do wystroju stropu podwieszonego mo¿liwe jest poprzez stosowanie szerokiej
gamy profili dodatkowych.
Mo¿liwa jest równie¿ dostawa nawiewników bez skrzynek
rozdzielczych.
Nawiewniki typ LDB 16/M/1 i LDB 32/M/1 wykonane s¹
w ca³oœci z blachy ocynkowanej, malowane na czarno
proszkowo z zintegrowan¹ szczelin¹ nawiewn¹.

Wymiary w niniejszym katalogu podane s¹ z tolerancjami
zg. z DIN ISO 2768-mk.
- Tolerancja d³ugoœciowa : ≤1,5 m ± 1,5 mm;
≥1,5 m ± 2,0 mm
- Tolerancja odnoœnie wykonania prostoliniowego i sztywnego (zwichrowanie) - wg. DIN EN 12020 - 2
- Dla profili prasowanych LDB 12 i LDB 15 - podwójne
tolerancje wykonania prostoliniowego prostoliniowego
sztywnego wg. DIN 17615 cz.3

Powierzchnia
- wykonanie (obróbka) powierzchni nawiewników LDB
odpowiada stosowaniu ich w obiektach i pomieszczeniach klimatyzowanych zg. z DIN 1946 cz. 2.
- na ¿yczenie mo¿liwe s¹ inne wykonania powierzchni
nawiewników szczelinowych LDB (wymagania specjalne).

Uwaga!
Profile omawianych nawiewników stanowi¹ optyczne zakoñczenie miêdzy stropem podwieszonym a nawiewnikiem
i w ¿adnym wypadku nie s¹ konstrukcj¹ noœn¹ .
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Nawiewniki typ LDB
Korzyœci

Program dostawczy
LDB 12

- Mo¿liwoœæ indywidualnego projektowania systemu nawiewu.
- Usytuowanie nawiewników szczelinowych i wysoki stopieñ indukcji powoduj¹ szybki spadek prêdkoœci i wzrost
temperatury nawiewanego powietrza (okres lata)
- Dziêki mo¿liwoœci indywidualnego ustawienia strumienia powietrza mo¿liwe jest dostosowanie siê rozdzia³u
powietrza do nowych, zmienionych warunków w pomieszczeniu.
- Skrzynki rozdzielcze s¹ b. zwarte w swojej konstrukcji
i wymagaj¹ ma³o miejsca w przestrzeni miêdzystropowej.

Nawiewnik specjalnie skonstruowany z myœl¹ o zastosowaniu wszêdzie tam, gdzie linia nawiewu powinna byæ
prawie niedostrzegalna i dawaæ siê dobrze wkomponowaæ
w konstrukcjê stropu podwieszonego.
Szerokoœæ profili :
15 lub 28 mm
Œrednica walca :
12 mm
Zalecana wydajnoœæ powietrza:
…70 m3/h
Iloœæ szczelin:
1
Zalecana wysokoœæ monta¿u:
od. 2,4 m
D³ugoœæ:
do 1500 mm

Sposób dzia³ania
Nawiewnik LTG typ LDB jest nawiewnikiem szczelinowym z mo¿liwoœci¹ ustawienia strumienia nawiewanego powietrza, s³u¿¹cym do rozdzia³u powietrza nawiewanego przy zachowaniu najwy¿szego komfortu cieplnego, przy niskim poziomie ha³asu.

Nawiewnik szczelinowy typ LDB 12 z elementami
nawiewnymi w formie walców

LDB 20/8
Szerokoœæ profili :
Œrednica walca :
Zalecana wydajnoœæ pow.:

Nawiewnik sk³ada siê z dysz szczelinowych o optymalnej
charakterystyce aerodynamicznej, zamocowanych w profilach (szyny) równie¿ o odpowiedniej aerodynamice.
Dysze mo¿na ustawiaæ ka¿d¹ oddzielnie. W przypadku
przep³ywu powietrza osi¹gn¹æ mo¿na du¿¹ iloœæ strug
powietrza o ró¿nej formie, poczynaj¹c od p³askiego strumienia pod stropem a koñcz¹c na szerokim rozwarstwieniu
g³ównego strumienia na maks. 36 ma³ych, indywidualnych
strug powietrza na 1 mb nawiewnika. (z wyj¹tkiem LDB 15,
LDB 16/M/1 i LDB 31/M/!).

Iloœæ szczelin:
Zalecana wysok. monta¿u:
D³ugoœæ:

Dziêki temu osi¹ga siê szybko spadek prêdkoœci i szybki
wzrost temperatury powietrza (lato), zanim osi¹gnie ono
strefê przebywania cz³owieka. Oznacza to, ¿e w strefie
przebywania ludzi panuj¹ przyjemne warunki (wysoki stopieñ komfortu cieplnego).

31….240 mm
20 mm
1 szczelina ….....130 m3/hm
2 szczeliny…….190 m3/hm
3 szczeliny….....250 m3/hm
4 szczeliny...... ...300 m3/hm
1…4
od. 2,6 m
do 2000 mm

Nawiewnik szczelinowy typ LDB 20/8 z elementami
nawiewnymi w formie walca

LDB 50
Stosowany dla pomieszczeñ wysokich i du¿ych iloœci
powietrza .
Szerokoœæ profili :
100….300 mm
Œrednica walca :
50 mm
Zalecana wydajnoœæ pow.: 1 szczelina ……450 m3/hm
2 szczeliny……650 m3/hm
3 szczeliny……800 m3/hm
Iloœæ szczelin:
1…3
Zalecana wysok. monta¿u: od. 3,5 m
D³ugoœæ:
do 2100 mm

Wysoki stopieñ indukcji omawianych nawiewników powoduje stabilny rozdzia³ powietrza i pozwala na to, aby ró¿nica temperatury powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu mog³a wynosiæ do ∆t = -12 K.
Ponadto strumieñ powietrza jest znacznie bardziej stabilny
w porównaniu np.z cyrkulacj¹ termiczn¹ typu walec.

Nawiewnik szczelinowy typ LDB 50 z elementami
nawiewnymi w formie walca
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Nawiewniki typ LDB „LTG System clean®”
Program dostawczy

Korzyœci
- Mniejsze nak³ady zwi¹zane z renowacj¹ sufitów dziêki
efektowi kurtyny powietrznej, oddzielaj¹cej powietrze
w pomieszczeniu od powierzchni stropu;wyeliminowano
w ten sposób zjawisko osiadania cz¹stek kurzu na powierzchni sufitu.

LDB 12/8 LTG

®

„LTG System clean ”

Dodatkowa szczelina w bocznym profilu w celu wyeliminowania zanieczyszczenia siê sufitu.
Szerokoœæ profili :
Œrednica walca :
Zalecana wydajnoœæ pow.:

- Do dyspozycji stoj¹ wszystkie opcje nawiewnika szczelinowego LDB, umo¿liwiaj¹ce dostosowanie siê do ró¿nych konstrukcji stropu .
- Stropy o szczególnie bogatym, czy zabytkowym wystroju
utrzymuj¹ znacznie d³u¿ej swój charakter, bez koniecznoœci renowacji.

Iloœæ szczelin:
Zalecana wysokoœæ monta¿u:
D³ugoœæ:

31….240 mm mm
12 mm
1 szczelina....70 m3/hm
2 szczeliny…130 m3/hm
3 szczeliny…190 m
1…3
od.2,4 m
do 2000 mm

- Wysoka indukcja, stabilny obraz rozdzia³u powietrza
i niski poziom prêdkoœci nawiewanego powietrza w strefie przebywania cz³owieka.
- Znikome opory przep³ywu.

Funkcjonowanie
Nawiewnik LTG typ „LTG System clean®” zosta³ skonstruowany w celu ochrony stropów przed zanieczyszczeniem
cz¹stkami kurzu z pomieszczenia.
Nawiewnik szczelinowy typ LDB 12/8 „LTG System
clean®” z elementami nawiewnymi w formie walców

Czysta struga nawiewanego powietrza rozdzielana jest na
du¿¹ iloœæ ma³ych strug. Dodatkowo pewna iloœæ czystego
powietrza nawiewana jest poprzez szczelinê w profilu
nawiewnika wzd³u¿ stropu tworz¹c rodzaj kurtyny
powietrza co uniemo¿liwia osadzanie siê cz¹stek kurzu jak
np.: dym papierosowy, kurz, cz¹stki wyposa¿enia (dywany,
wyk³adziny itp..) na powierzchni stropu.
Indywidualne strugi powietrza, skierowane ukoœnie ku
do³owi, ulegaj¹ - w strefie przebywania cz³owieka - dodatkowej stabilizacji, co wp³ywa znacznie na obni¿enie poziomu turbulencji.
Ponadto strumieñ powietrza jest znacznie bardziej stabilny
w porównaniu np.z cyrkulacj¹ termiczn¹ typu walec.

LDB 15

„LTG System clean®”

Nawiewnik specjalnie skonstruowany z myœl¹ o zastosowaniu wszêdzie tam, gdzie linia nawiewu powinna byæ
prawie niedostrzegalna i dawaæ siê dobrze wkomponowaæ
w konstrukcjê stropu podwieszonego. Dodatkowa szczelina w bocznym profilu powoduje wyeliminowanie zanieczyszczenia siê sufitu.
Szerokoœæ profili :
Zalecana wydajnoœæ powietrza:
Iloœæ szczelin:
Zalecana wysokoœæ monta¿u:
D³ugoœæ:

15 lub 25 mm
60 m3/h
1
od. 2,4 m
do 2000 mm

Nawiewnik szczelinowy typ LDB 15 „LTG System clean®”
z elementami nawiewnymi wk³adanymi

Schemat funkcyjny nawiewnika LDB
®
„LTG System clean ”
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Nawiewniki typ LDB wykonane w ca³oœci z metalu
Korzyœci

Program dostawczy
LDB 16/M/1

- Nawiewnik wykonany jest z metalu i jest tym samym
niepalny (klasa ochrony po¿arowej A1)
- Optymalna geometria wylotu powietrza prowadzi do
wysokiej indukcji i tym samym - do szybkiej redukcji
prêdkoœci i wzrostu temperatury (lato) nawiewanego powietrza
- Zwarta konstrukcja nawiewnika pozwala na jego monta¿
wszêdzie tam , gdzie powinien byæ prawie niewidoczny
- Geometria wylotu (ustawienie fabryczne) powietrza zapewnia optymalny rozdzia³ powietrza

Nawiewnik specjalnie skonstruowany z myœl¹ o zastosowaniu wszêdzie tam, gdzie linia nawiewu powinna byæ
prawie niedostrzegalna i dawaæ siê dobrze wkomponowaæ
w konstrukcjê stropu podwieszonego.
Wykonany w ca³oœci z metali i tym samym - niepalny.
Klasa ochrony p-po¿. A1
Geometria wylotu powietrza ustawiona na sta³e
Szerokoœæ profili:
16 mm
Zalecana wydajnoœæ powietrza:
60 m3/hm
Zalecana wysokoœæ monta¿u:
od.2,5 m
D³ugoœæ:
do 1500 mm

Funkcjonowanie
Nawiewniki LTG typ LDB 16/M/1, LDB 32/M/1, zosta³y
specjalnie skonstruowane z myœl¹ o zabudowie tzw. dyskretnej (nie wpadaj¹cy w oko). Miejsce ich zabudowy to
np. linia styku stropu podwieszonego ze œcian¹ lub strop
podwieszony.
Optymalna geometria wylotu powietrza prowadzi do
wysokiej indukcji i tym samym - do szybkiej redukcji
prêdkoœci i wzrostu temperatury (lato) nawiewanego powietrza, umo¿liwiaj¹c optymaln¹ eksploatacjê nawiewnika
bez potrzeby indywidualnego ustawiania strugi.

Nawiewnik szczelinowy typ LDB 16/M/1

LDB 32/M/1
Nawiewnik specjalnie skonstruowany z myœl¹ o zastosowaniu wszêdzie tam, gdzie linia nawiewu powinna byæ
prawie niedostrzegalna i dawaæ siê dobrze wkomponowaæ
w konstrukcjê stropu podwieszonego.
Wykonany w ca³oœci z metali i tym samym - niepalny.
Klasa ochrony p-po¿. A1
Geometria wylotu powietrza ustawiona na sta³e
Szerokoœæ profili :
32 mm
Zalecana wydajnoœæ powietrza:
80 m3/hm
Zalecana wysokoœæ monta¿u:
od.2,5 m
D³ugoœæ:
do 1500 mm

Nawiewnik szczelinowy typ LDB 32/M/1
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specyficzna wydajnoœæ ch³odu (W/m2)

Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Zakres stosowania systemów powietrznych

wyd.powietrza odniesiona do powierzchni(.)

iloœæ wymian (1/h) przy wys.pomieszczenia 2,75m

Systemy powietrzne ograniczone s¹, przy zadanej tempe0
raturze w pomieszczeniu (np.: 22 - 26 C, p.wykres), przez
maksymalne, dopuszczalne prêdkoœci powietrza w pomieszczeniu zg. z DIN 1946, tzn.: 0,15 m/s lub 0,18 m/s (0,20
m/s; 0,25 m/s) przy 220C lub 260C w pomieszczeniu.
S¹ to ogólnie obowi¹zuj¹ce wartoœci i nie zale¿¹ od typu
nawiewnika.

Przyk³ad:
Pomieszczenie klimatyzowane :
D³ugoœæ pomieszczenia:
G³êbokoœæ pomieszczenia:
Temperatura w pomieszczeniu:
Specyficzna wyd.ch³odu:
∆t (temp.nawiewu - temp.w pom.):
Wydajnoœæ powietrza / m2:
Ca³k. iloœæ pow. nawiewanego:

Sposób pos³ugiwania siê wykresem
Punktem wyjœcia jest tzw. specyficzna wydajnoœæ ch³odu
pomieszczenia (wielkoœæ znana).
Wartoœci graniczne, zgodne z norm¹ DIN 1946, powinny
byæ bezwzglêdnie przestrzegane; w przeciwnym przypadku, wskutek przeci¹gów, nast¹piæ mo¿e zak³ócenie komfortu cieplnego.
Przy zbyt wysokiej iloœci wymian zaleca siê, na etapie
projektu, przewidzieæ œrodki zmierzaj¹ce do zmniejszenia
obci¹¿enia cieplnego pomieszczenia (np.:ochrona przed
promieniowaniem s³onecznym itp..)

powierzchnia
temperatura w pomieszczeniu
przep³yw powietrza
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30 m2
6m
5m
260C
40 W/m2
-10 K
12 m3/ h m
360 m3/h

wysokoœæ monta¿u

Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Wykres doboru wstêpnego

wydajnoœæ na 1 mb nawiewnika

Przyk³ad:

Jeœli znany jest wydatek powietrza oraz wysokoœæ monta¿u
nawiewnika , mo¿na szybko dokonaæ doboru nawiewnika
zarówno pod k¹tem jego typu jak równie¿ iloœci szczelin.

wywiew np. poprzez oœwietlenie

Przyk³ad :
Nawi¹zuj¹c do ostatniego przyk³adu, wydajnoœæ powietrza
na 1 mb d³ugoœci pomieszczenia wynosi 60 m3/h m.
Przy wysokoœci pomieszczenia 2,75 m mo¿liwy jest w tym
przypadku dobór nawiewnika szczelinowego typ LDB
12/8/1 „LTG System clean®” albo nawiewnika typ LDB
20/8/1.
dobrano nawiewnik szczelinowy typ LDB 12/8/1„ LTG
System clean®” o wydajnoœci 60 m3/h m.

nawiew nawiewnikiem szczelinowym
®
LDB 12/8/„ LTG System clean ”

Fasada
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 12, LDB 12/8 „LTG System clean®”,
LDB 15 „LTG System clean®”
Wykresy doboru

przy niezak³óconym rozszerzaniu siê strumienia

przy niezak³óconym rozszerzaniu siê strumienia

..............= obszar doboru poza „ LTG System clean®”,
Uwaga: zaleca siê , aby minimalny odstêp miêdzy dwoma
równoleg³ymi nawiewnikami nie przekracza³, przy wysokich wartoœciach ∆t , wartoœci a(cmax) .
Powy¿szy wykres doboru bazuje na standardowym ustawieniu dysz nawiewnych oraz przy wysokoœci pomieszczenia 2,8 m.

Objaœnienia
wydatek powietrza
temp. nawiewu
temp. w pomieszczeniu
ró¿nica temperatur
nawiew - pomieszczenie
strata ciœnienia
poziom mocy akustycznej
rozszerzenie strumienia, przy
którym wystêpuje maks.
prêdkoœæ pow. w pomieszczeniu
maks.prêdkoœæ pow.w pomieszczeniu
przy równomiernie roz³o¿onych
zyskach ciep³a
wysokoœæ pomieszczenia
wysokoœæ pomiaru

Przyk³ad doboru
Wydatek powietrza na 1 mb. nawiewnika:

Odczytano dla LDB 12/8/1:
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „ LTG System clean®”
LDB 12 Wymiary i wyposa¿enie dodatkowe. Profile
Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 12
Bez izolacji

z izolacj¹ (skrzynka podwójna)

Podane wymiary odnosz¹ siê do wykonania standardowego. Istnieje mo¿liwoœæ - na ¿yczenie - zmniejszenia wymiarów
skrzynki i króæców pod³¹czeniowych w zale¿noœci od przep³ywu powietrza i g³oœnoœci.
*Wysokoœæ króæca 45 do 80 mm

Wymiary króæców

D³. nawiewnika

LDB 12
Profile boczne dla LDB 12
Profil do zabudowy prawie niewidocznej
na linii miêdzy stropem podwieszonym
a œcian¹

Profil do zakrycia fug w stropie

Profil stosowany przy monta¿u
oœwietlenia
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 12/8 „LTG System clean®”. Wymiary
Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 12/8 „LTG System clean®”.

Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 12/8„LTG System clean®” z izolacj¹

(skrzynka podwójna)

*Wykonanie z zamontowan¹ przepustnic¹ DLU dla króæców Ø 99 do 139
Podane wymiary odnosz¹ siê do wykonania standardowego.
Istnieje mo¿liwoœæ - na ¿yczenie - zmniejszenia wymiarów skrzynki i króæców pod³¹czeniowych w zale¿noœci od przep³ywu powietrza i g³oœnoœci.

Wymiary króæców dla LDB 12/8 „LTG System clean®”
D³. nawiewnika
Podane wartoœci LWA dotycz¹ tylko wykonania bez klapy lub z otwart¹ klap¹ d³awi¹c¹
przyk³ad
z wykresu str.9 ( odniesiono do Lnenn)
iloœæ króæców/
korekta do wykresu w (dB)
zalecane wykonanie standardowe

przyk³ad
z wykresu str.9 ( odniesiono do Lnenn)
iloœæ króæców/
korekta do wykresu w (dB)
zalecane wykonanie standardowe

przyk³ad
z wykresu str.9 ( odniesiono do Lnenn)
iloœæ króæców/
korekta do wykresu w (dB)
zalecane wykonanie standardowe
Przyk³ad doboru: LWA = LWA (z wykresu str.9) + (korekta)
D³ugoœæ
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 12/8„LTG System clean®”.Wyposa¿enie dodatkowe
Firma LTG produkuje dla nawiewników szczelinowych LDB szerok¹ gamê profili g³ównych oraz profili dodatkowych.
Pozwala to na optymalne dostosowanie siê do ró¿nych systemów stropów podwieszonych. Zabudowa nawiewnika mo¿e
byæ prawie niewidoczna lub sam nawiewnik stanowi element wystroju wnêtrza. Mo¿liwa jest równie¿ kombinacja
ró¿nych profili.
®

Profile dodatkowe dla nawiewników szczelinowych typ LDB 12/8 „LTG System clean ”
Profil dodatkowy 2

Profil dodatkowy 7 (przy oœwietleniu)

Profile boczne dla nawiewników szczelinowych typ LDB 12/8„LTG System clean®”
profile boczne dla szczelin w stropie

profile boczne w po³¹czeniu z profilami dodatkowymi

profile boczne do przykrycia fug w stropie

profile boczne do przykrycia fug w stropie

profile boczne dla p³yt stropowych i oœwietlenia

profile boczne dla paneli stropowych
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 15 „LTG System clean®”.Wymiary, wyposa¿enie dodatkowe
i profile boczne
Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 15 „LTG System clean®”
Bez izolacji

z izolacj¹ (skrzynka podwójna)

Podane wymiary odnosz¹ siê do wykonania standardowego. Istnieje mo¿liwoœæ, na ¿yczenie - zmniejszenia wymiarów
skrzynki i króæców pod³¹czeniowych w zale¿noœci od przep³ywu powietrza i g³oœnoœci.
*Wysokoœæ króæca 45 do 80 mm
Wymiary króæców

D³. nawiewnika

Profile boczne dla LDB 15 „LTG System clean®”

Profil do zabudowy prawie niewidocznej
na linii miêdzy stropem podwieszonym
a œcian¹

Profil do zakrycia fug w stropie

Profil stosowany przy monta¿u
oœwietlenia
13

Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 20/8
Wykresy doboru

przy niezak³óconym rozszerzaniu siê strumienia

przy niezak³óconym rozszerzaniu siê strumienia

Objaœnienia

Uwaga: zaleca siê, aby minimalny odstêp miêdzy dwoma
równoleg³ymi nawiewnikami nie przekracza³, przy
wysokich wartoœciach ∆t, wartoœci a(cmax). Powy¿szy
wykres doboru bazuje na standardowym ustawieniu dysz
nawiewnych oraz przy wysokoœci pomieszczenia 2,8 m.

wydatek powietrza
temp. nawiewu
temp. w pomieszczeniu
ró¿nica temperatur
nawiew pomieszczenie
strata ciœnienia
poziom mocy akustycznej
rozszerzenie strumienia, przy
którym wystêpuje maks.
prêdkoœæ pow. w pomieszczeniu
maks.prêdkoœæ pow.w pomieszczeniu
przy równomiernie roz³o¿onych
zyskach ciep³a
wysokoœæ pomieszczenia
wysokoœæ pomiaru

Przyk³ad doboru
Wydatek powietrza na 1 mb. nawiewnika:

Odczytano dla LDB 20/8/1:
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 20/8. Wymiary
Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 20/8

Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 20/8 z izolacj¹ (skrzynka podwójna)

*Wykonanie z zamontowan¹ przepustnic¹ DLU dla króæców Ø 99 do 139
Podane wymiary odnosz¹ siê do wykonania standardowego.
Istnieje mo¿liwoœæ - na ¿yczenie - zmniejszenia wymiarów skrzynki i króæców pod³¹czeniowych w zale¿noœci od
przep³ywu powietrza i g³oœnoœci.

Wymiary króæców dla LDB 20/8
D³. nawiewnika
Podane wartoœci LWA dotycz¹ tylko wykonania bez klapy lub z otwart¹ klap¹ d³awi¹c¹

przyk³ad
z wykresu str.14 (odniesiono do Lnenn)
iloœæ króæców/
korekta do wykresu w (dB)
zalecane wykonanie standardowe

przyk³ad
z wykresu str.14 (odniesiono do Lnenn)
iloœæ króæców/
korekta do wykresu w (dB)
zalecane wykonanie standardowe

przyk³ad
z wykresu str.14 (odniesiono do Lnenn)
iloœæ króæców/
korekta do wykresu w (dB)
zalecane wykonanie standardowe

przyk³ad
z wykresu str.14 (odniesiono do Lnenn)
iloœæ króæców/
korekta do wykresu w (dB)
zalecane wykonanie standardowe
Przyk³ad doboru:

LWA = LWA (z wykresu str.14) + (korekta)

D³.
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 20/8. Wyposa¿enie dodatkowe
Firma LTG produkuje dla nawiewników szczelinowych LDB szerok¹ gamê profili g³ównych oraz profili dodatkowych.
Pozwala to na optymalne dostosowanie siê do ró¿nych systemów stropów podwieszonych. Zabudowa nawiewnika mo¿e
byæ prawie niewidoczna lub - sam nawiewnik stanowi element wystroju wnêtrza. Mo¿liwa jest równie¿ kombinacja
ró¿nych profili.

Profile dodatkowe dla nawiewników szczelinowych typ LDB 20/8
Profil dodatkowy 2

Profile boczne

Profil dodatkowy 7 (przy oœwietleniu)

dla nawiewników szczelinowych typ LDB 20/8

profile boczne dla szczelin w stropie

profile boczne w po³¹czeniu z profilami dodatkowymi

profile boczne do przykrycia fug w stropie

profile boczne do przykrycia fug w stropie

profile boczne dla p³yt stropowych i oœwietlenia

profile boczne dla paneli stropowych
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 50
Wykresy doboru

przy niezak³óconym rozszerzaniu siê strumienia

przy niezak³óconym rozszerzaniu siê strumienia

Uwaga: zaleca siê , aby minimalny odstêp miêdzy dwoma
równoleg³ymi nawiewnikami nie przekracza³, przy wysokich wartoœciach ∆t , wartoœci a(cmax) .
Powy¿szy wykres doboru bazuje na standardowym
ustawieniu dysz nawiewnych oraz przy wysokoœci pomieszczenia 5,0 m.

Objaœnienia
wydatek powietrza
temp. nawiewu
temp. w pomieszczeniu
ró¿nica temperatur
nawiew pomieszczenie
strata ciœnienia
poziom mocy akustycznej
rozszerzenie strumienia, przy
którym wystêpuje maks.
prêdkoœæ pow. w pomieszczeniu
maks.prêdkoœæ pow.w pomieszczeniu
przy równomiernie roz³o¿onych
zyskach ciep³a
wysokoœæ pomieszczenia
wysokoœæ pomiaru

Przyk³ad doboru
Wydatek powietrza na 1 mb. nawiewnika:

Odczytano dla LDB 50/-/1:
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 50. Wymiary i wyposa¿enie dodatkowe
Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 50

Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 50 z izolacj¹ (skrzynka podwójna)

Podane wymiary odnosz¹ siê do wykonania standardowego.
Istnieje mo¿liwoœæ na ¿yczenie - zmniejszenia wymiarów skrzynki i króæców pod³¹czeniowych w zale¿noœci od
przep³ywu powietrza i g³oœnoœci.* D³ugoœæ króæca od 70 mm do 170 mm

Profil dodatkowy
dla LDB 50

Wymiary króæców dla LDB 50
D³ugoœæ
nawiewnika
(1-szczelinowy)
(2-szczelinowy)
(3-szczelinowy)
*Zalecamy tak wymiarowaæ œrednicê kana³u i króæca pod³¹czeniowego , aby
otrzymaæ mo¿liwie niskie prêdkoœci przep³ywu. Oznacza to z kolei ma³e opory
przep³ywu i niski poziom ha³asu. Z uwagi na lepszy rozk³ad powietrza mo¿na
dodatkowo zrezygnowaæ z takich elementów jak np.: klapa d³awi¹ca
18

Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 16/M/1
Wykresy doboru

przy niezak³óconym rozszerzaniu siê strumienia

Uwaga: zaleca siê, aby minimalny odstêp miêdzy dwoma
równoleg³ymi nawiewnikami nie przekracza³, przy wysokich wartoœciach ∆t, wartoœci a(cmax) .
Powy¿szy wykres dotyczy pomieszczeñ o wysokoœci 2,8 m

Objaœnienia
wydatek powietrza
temp. nawiewu
temp. w pomieszczeniu
ró¿nica temperatur
nawiew pomieszczenie
strata ciœnienia
poziom mocy akustycznej
rozszerzenie strumienia, przy
którym wystêpuje maks.
prêdkoœæ pow. w pomieszczeniu
maks.prêdkoœæ pow.w pomieszczeniu
przy równomiernie roz³o¿onych
zyskach ciep³a
wysokoœæ pomieszczenia
wysokoœæ pomiaru

Przyk³ad doboru
Wydatek powietrza na 1 mb. nawiewnika:

Odczytano dla LDB 16/M/1:
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 16/M/1. Wymiary
Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 16/M/1
bez izolacji

Profil do zabudowy
w szczelinie

Zalecane wyciêcie
w stropie podwieszonym

Wymiary króæców dla LDB 16/M/1
D³ugoœæ wylotu
Œrednica króæca
Wysokoœæ skrzynki
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 32/M/1
Wykresy doboru

przy niezak³óconym rozszerzaniu siê strumienia

Objaœnienia

Powy¿szy wykres dotyczy pomieszczeñ o wysokoœci 2,8 m
i wysokoœci pomiarowej 1,7 m

wydatek powietrza
temp. nawiewu
temp. w pomieszczeniu
ró¿nica temperatur
nawiew pomieszczenie
strata ciœnienia
poziom mocy akustycznej
rozszerzenie strumienia, przy
którym wystêpuje maks.
prêdkoœæ pow. w pomieszczeniu
wysokoœæ pomieszczenia
wysokoœæ pomiaru

Przyk³ad doboru
Wydatek powietrza na 1 mb. nawiewnika:

Odczytano dla LDB 32/M/1:

Uwaga: zaleca siê , aby minimalny odstêp miêdzy dwoma
równoleg³ymi nawiewnikami nie przekracza³, przy wysokich wartoœciach ∆t , wartoœci a(cmax) .
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
LDB 32/M/1. Wymiary
Wymiary skrzynki rozdzielczej LDB 32/M/1
bez izolacji

Profil do zabudowy
w szczelinie

Zalecane wyciêcie
w stropie podwieszonym

Wymiary króæców dla LDB 32/M/1
D³ugoœæ wylotu
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Odstêp miêdzy dwoma równoleg³ymi nawiewnikami szczelinowymi oraz
do œciany
Wszystkie nawiewniki szczelinowe pozwalaj¹ na asymetryczny rozdzia³ strumienia powietrza w stosunku 1/3
do 2/3.

W przypadku niekorzystnego usytuowania nawiewników
wzglêdem siebie oraz w stosunku do œciany, dojœæ mo¿e do
wyst¹pienia wy¿szych prêdkoœci powietrza ani¿eli wynika³oby to z danych katalogowych.

Dopuszczalne odstêpy b1/3 lub b2/3 miêdzy dwoma równoleg³ymi nawiewnikami przedstawiono na wykresie (rys.2).
Zasiêg strumienia na wykresie a(cmax) nale¿y odczytaæ
z wykresu doboru dla symetrycznego rozdzia³u powietrza.

Mo¿na tego unikn¹æ, jeœli:
- Odstêp miêdzy dwoma równoleg³ymi nawiewnikami jest
na tyle du¿y, ¿e nie dojdzie do wzajemnego oddzia³ywania
na siebie strumieni powietrza, lub
- Mieszanie siê dwóch strug powietrza ma miejsce powy¿ej
strefy przebywania cz³owieka (≥1,8 m)
Te dwa warunki decyduj¹ o tzw. dopuszczalnym odstêpie b
miêdzy dwoma nawiewnikami (obszary zakreskowane)
równoleg³ymi wzglêdem siebie.(rys.1)

ny

zal

o
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rys.2
Odstêp miêdzy dwoma równoleg³ymi nawiewnikami przy
asymetrycznym rozdziale powietrza 1/3 do 2/3
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Przyk³ad 1:
Z wykresu doboru :

zasiêg strumienia a (cmax) [m]

a(cmax) = 1.1 m

Dopuszczalny odstêp miêdzy
równoleg³ymi nawiewnikami:

rys.1
Odstêp miêdzy dwoma równoleg³ymi nawiewnikami przy
symetrycznym kszta³cie strugi

str. nawiewnika1/3:

0,8 m < b1/3 <1,4 m lub b1/3 > 2,4 m

str. nawiewnika 2/3: 1,6 m < b2/3 <2,8 m , lub b2/3 > 4,8m
Przyk³ad 1:
Z wykresu doboru :

a(cmax) = 1.1 m

Dopuszczalny odstêp miêdzy
równoleg³ymi nawiewnikami: 1,1 m b 1,9 m , lub b 2,9 m
Dopuszczalny odstêp
od œciany

:b/2 > 0,55 m
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Dopuszczalny odstêp
od œciany:
strona nawiewnika 1/3:
strona nawiewnika 2/3:

b1/3 /2 > 0,4 m
b2/3 /2 > 0,8 m

Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Wyposa¿enie dodatkowe - element d³awi¹cy DLU

dodatkowe opory przep³ywu [Pa]

Opory przep³ywu i akustyka DLU
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wydajnoœæ powietrza

dodatkowe opory przep³ywu [Pa]

Opory przep³ywu i akustyka DLU
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Klapa d³awi¹ca,regulacyjna
Typ DLU
Klapa d³awi¹ca DLU sk³ada siê z obudowy, w której zabudowano blendê - element d³awi¹cy z blachy stalowej, ocynkowanej. Ustawienie blendy od do³u, poprzez wylot szczelinowy.
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dodatkowe opory przep³ywu [Pa]

Opory przep³ywu i akustyka DLU
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Przy okreœleniu g³oœnoœci klapy d³awi¹cej
w kombinacji z nawiewnikiem szczelinowym nale¿y oba poziomy ha³asu zsumowaæ logarytmicznie.

p

wydajnoœæ powietrza
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Wyposa¿enie dodatkowe elementy d³awi¹ce KLA / KLU

Klapa d³awi¹ca,
regulacyjna
Klapy d³awi¹ce KLA i KLU posiadaj¹ przestawian¹ blendê z blachy stalowej ocynkowanej, perforowanej i montowane s¹ na budowie
w króæcu pod³¹czeniowym powietrza nawiewanego. Nastawa nastêpuje od zewn¹trz - przez oœ klapy
(KLA) lub z do³u, poprzez szczelinê
nawiewnika.

*inne wielkoœci - na ¿yczenie
Klapa d³awi¹ca typ KLA;
nastawa przez - oœ klapy

Klapa d³awi¹ca KLU nastawialna
z do³u , przez szczelinê nawiewnika

Opory przep³ywu i akustyka KLA / KLU
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prêdkoœæ w króæcu

Przy okreœleniu g³oœnoœci klapy d³awi¹cej w kombinacji z nawiewnikiem szczelinowym nale¿y oba
poziomy ha³asu zsumowaæ logarytmicznie.

wydajnoœæ powietrza
Poziom mocy akustycznej ± 3 dB
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Wyposa¿enie dodatkowe - elementy d³awi¹ce FWA / FWB
Sta³y opór przep³ywu
poprzez monta¿ tulei
Typ FWA / FWB
Element d³awi¹cy typ FWA wykonany
jest z perforowanej blachy stalowej,
ocynkowanej i zabudowany (p.rys.)
w specjaln¹ tulejê, która wkrêcana jest
na budowie do skrzynki pod³¹czeniowej, na miejsce króæca.
G³oœnoœæ pracy jest przy tym neutralna,
tzn. miarodajna jest tutaj jedynie g³oœnoœæ pracy nawiewnika.

Akustycznie neutralny, sta³y element d³awi¹cy typ FWB

Opory przep³ywu i akustyka FWA
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Sta³y element d³awi¹cy typ FWA

prêdkoœæ w króæcu [m/s]

Przy okreœleniu g³oœnoœci
klapy d³awi¹cej w kombinacji
z nawiewnikiem szczelinowym
nale¿y oba poziomy ha³asu
zsumowaæ logarytmicznie.

przep³yw
Poziom mocy akustycznej ± 3 dB
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Wyposa¿enie dodatkowe - monta¿ oœwietlenia
Firma LTG produkuje specjalne profile umo¿liwiaj¹ce stosowanie nawiewników szczelinowych w po³¹czeniu z lampami
oœwietleniowymi ró¿nych marek. Monta¿ nawiewnika szczelinowego nastêpuje poprzez po³¹czenia œrubowe. W celu
uproszczenia monta¿u, zabudowa lampy jest znormowana tak, i¿ zbyteczne staje siê borowanie czy dopasowywanie
nawiewnika do lampy. Z drugiej strony, poprzez w³asn¹ szynê, lampy mog¹ byæ pod³¹czone bezpoœrednio do skrzynki
pod³¹czeniowej nawiewnika .

Nawiewnik szczelinowy
LTG typ LDB 12/8/2/12
z zabudowan¹ szyn¹ lampy
w skrzynce pod³¹czeniowej
nawiewnika

Przyk³ad monta¿u oœwietlenia z nawiewnikiem
LDB 12/-/1/20

Przyk³ad zabudowy nawiewnika szczelinowego
w obudowê lampy, mo¿liwy dla typów nawiewników LTG:

Przyk³ad monta¿u oœwietlenia z nawiewnikiem
LDB 12/8/1/40/07
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Wyposa¿enie dodatkowe - monta¿
Bezstopniowo przestawiane
zawieszenie (zakres nastawy
ok. 3/4 d³ugoœci drutu)

Skrzynki o zwartej konstrukcji
wyposa¿one s¹ w 4 zaczepy

Dla nawiewników LDB, zale¿nie od
zastosowania, istnieje kilka mo¿liwoœci monta¿u:
W wykonaniu bez skrzynki rozdzielczej wylot (szczelina) mocowany jest
na zawieszeniu, które z kolei przykrêcone jest do profilu nawiewnika.
W wykonaniu ze skrzynk¹ rozdzielcz¹, ca³oœæ wieszana jest na blaszanych zawieszeniach.

Przyk³ad monta¿u LDB 20/8/1/00
za pomoc¹ zawieszenia

Przyk³ad monta¿u LDB 20/8/2/00
ze skrzynk¹ rozdzielcz¹, bez izolacji

Otwory wzd³u¿ne
12,5 x 5

Przyk³ad monta¿u LDB 20/8/3/11
za pomoc¹ ko³ków mocuj¹cych

Przyk³ad monta¿u LDB 20/8/1/00
za pomoc¹ zawieszeñ
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Przyk³ad monta¿u profilu
LDB 15

Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Wyposa¿enie dodatkowe - monta¿
Monta¿ k¹towników koñcowych
Poprzez zamontowanie k¹towników koñcowych otrzymuje siê zamkniêty obwód szczeliny nawiewnej.

Widok boczny k¹towników koñcowych
LDB 20

Przyk³ady dla LDB 20/8 ( ten sam k¹townik dla LDB 12/8)

* 15 mm szerokoœæ dla profilu bocznego 0 ; 2 ; 5 ; 8
* 25 mm szerokoœæ dla profilu bocznego 1 ; 3 ;4 ; 6 ; 7

Widok boczny k¹towników
koñcowych LDB 50

Przyk³ad dla LDB 50

Element ³¹cz¹cy
Chc¹c uzyskaæ idealn¹ liniê nawiewu powietrza, nale¿y wsun¹æ elementy ³¹cz¹ce
w odpowiedni¹ szynê prowadz¹c¹ profilu
nawiewnika. Kilka nawiewników ³¹czy siê
wtedy w jeden przelotowy pas. Przy nawiewnikach z profilami dodatkowymi osi¹gn¹æ mo¿na ten sam efekt poprzez monta¿
profili na zak³adkê lub poprzez dodatkowe
³¹czniki.

£¹cznik przy zastosowaniu
profili dodatkowych
Element ³¹cz¹cy ( niemo¿liwe przy
zastosowaniu profili dodatkowych)

K¹townik
K¹townik umo¿liwia zmian¹ kierunku
0
szczeliny o 90 .

K¹townik , Lmin = 250 mm
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Nawiewniki szczelinowe typ LDB i LDB „LTG System clean®”
Oznaczenie

Typ nawiewnika
LDB 12/-;LDB 12/8
LDB 15; LDB16/M/1
LDB 20/8; LDB32/M/1;
LDB 50/Iloœæ szczelin(1…4)
LDB 12,15,16/M/1, 32/M/1 - tylko 1 szczelinowy
Profil boczny - typ (0…8)
Str.lewa - str. prawa
(bez LDB 16/M/1, LDB 32/M/1, LDB 50)
Profil dodatkowy - typ ( - ,1..7)
Str.lewa - str.prawa (bez LDB 12, LDB 15,
LDB 16/M/1, LDB 32/M/1)
Powierzchnia
E2=epoksydowana szczotkowana ;
E6= epoksydowana nieszczotkowana
LG=lakierowana, b³yszcz¹ca
LM=lakierowanqa, matowa
C=chromowana; R=surowa; X=na ¿yczenie
B=malowane proszkowo :LDB 16/M/1,LDB 32/M/1
Rodzaj koloru
Lakier = wg.RAL ; eloksydowane = eloksal
(LDB 16/M/1 i LDB 32/M/1 czarny , RAL 9011)
D³ugoœæ szczeliny (mm)
Rozk³ad strumienia
( N1…N9 lub T1…T9)
( LDB 15 tylko N4 lub N8 )
( LDB 16/M/1 i LDB 32/M/1 tylko T4)
Kolor dysz nawiewnych
S=czarny; W=bia³y; G=szary aluminium; C=chromowany
(z wyj¹tkiem LDB 16/M/1 i LDB 32/M/1)
K¹towniki koñcowe
- = bez ; 1 = dwustronnie ,2 = z lewej str., 3 = z prawej str.
( z wyj¹tkiem LDB 16/M/1 i LDB 32/M/1
Typ skrzynki
- = bez ; S = w¹ska
L = podwójna w kier.wzd³u¿nym;W = k¹townik
( - , L + W bez LDB 16/M/1 i LDB 32/M/1 )
Typ walca
O = otwarty ; B = zamkniêty
LDB 16/M/1 i LDB 32/M/1)
Zawieszenie
0=bez; B=zawieszenie; L=konstrukcja mocuj¹ca
(z wyj¹tkiem LDB 16/M/1 i LDB 32/M/1)
Wymiar A (mm) ( minus podwieszenie)
(z wyj¹tkiem LDB 16/M/1 i LDB 32/M/1)
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