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Nawiewniki decyduj¹ o jakoœci dzia³ania klimatyzacji
i wentylacji w pomieszczeniu
Nawiewniki wirowe o punktowym charakterze nawiewu
stosowane s¹ czêsto do wentylacji tych pomieszczeñ, w których, z uwagi na wysokie obci¹¿enia termiczne, wymagane
s¹ du¿e iloœci nawiewanego powietrza (du¿a iloœæ wymian).
(np.: restauracje, domy towarowe, laboratoria itp..)
Nowa konstrukcja nawiewnika wirowego z przestawialn¹
tarcz¹ regulacji wydajnoœci gwarantuje - oprócz estetycznego wygl¹du - ró¿ne kszta³ty strumienia powietrza nawiewanego.
Wirowa forma nawiewanego strumienia o wysokiej indukcji umo¿liwia odprowadzanie du¿ych zysków ciep³a przy
zachowaniu komfortowych parametrów powietrza w strefie
przebywania cz³owieka.

Typ DLA 7

Regulacja strugi za pomoc¹ przestawianej, w stanie zamontowanym, tarczy umo¿liwia dostosowanie siê kszta³tu nawiewu do zmiennych warunków w pomieszczeniu.
Du¿y stopieñ indukcji, osi¹gniêty poprzez podzia³ g³ównej
strugi na wiele ministrumieni, powoduje, ¿e nawiewnik
stosuje siê zarówno dla du¿ych wydajnoœci powietrza jak
równie¿ dla instalacji o zmiennych i niewielkich iloœciach
nawiewanego powietrza .Zalecana wysokoœc monta¿u
wynosi 2,5 ….5 m.
Przyk³ad zabudowy nawiewnika wirowego typ DLA 7
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Typ DLA 8

Nawiewniki wirowe typ DLA 7
Sposób dzia³ania

Kszta³t
nawiewu

Nawiewnik wirowy LTG typ DLA 7 jest wysokoindukcyjnym nawiewnikiem, który mo¿e byæ zabudowany
zarówno w stropie podwieszonym jak równie¿ montowany
bezpoœrednio na kanale powietrza nawiewanego.

strugi

powietrza

-

forma

Tarcza regulacyjna umo¿liwia dwie ró¿ne formy nawiewu
kszta³ty strugi powietrza: struga pozioma, przylegaj¹ca do
sufitu 1 i 2 oraz struga pionowa.
W przypadku strugi poziomej 1 (ustawienie standardowe),
strumieñ powietrza przylega do sufitu.
Dziêki turbulencjom dochodzi do szybkiej redukcji prêdkoœci i ró¿nicy temperatur powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu.

Korzyœci
Walory optyczne
- Powierzchnia p³yty nawiewnika malowana jest proszkowo w kolorach zbli¿onych do RAL lub chromowana.
Tarcza regulacyjna wykonywana jest w kolorze czarnym
lub bia³ym.

struga pozioma 1 i 2
Wykonanie, ³atwoœæ monta¿u
- Szybki monta¿ (tarcza regulacyjna ustawiona fabrycznie;
mo¿liwoœæ dostosowania siê do zmiennych warunków
w pomieszczeniu bez potrzeby demonta¿u nawiewnika) .
- Wykonanie w ca³oœci z metalu.

tarcza regulacyjna
p³yta wylotowa
nawiewnika
struga pionowa

Komfort
- Wysoki komfort cieplny dziêki nieznacznym prêdkoœciom powietrza i niskim ró¿nicom temperatur w strefie
przebywania cz³owieka

tarcza regulacyjna
p³yta wylotowa
nawiewnika

Ustawienie strugi poziomej 2 znajduje zastosowanie szczególnie przy mniejszych wydajnoœciach przep³ywu i du¿ych
ró¿nicach temperatur. Powierzchnia czynna wylotu zostaje
zmniejszona co powoduje, ¿e powietrzu nawiewanemu
nadany jest silniejszy impuls. Strumieñ powietrza przylega
do stropu w odleg³oœci kilku metrów od nawiewnika; na tak
stosunkowo d³ugiej drodze le¿¹cej poza stref¹ przebywania
cz³owieka ma miejsce silna indukcja powietrza .
W przypadku strugi pionowej powietrze w kszta³cie sto¿ka
nawiewane jest ku do³owi. Ten rodzaj nawiewu jest szczególnie przydatny w przypadku ogrzewania.

Program dostaw
Wielkoœæ: (d³ugoœæ boku kwadratowej p³yty lub œrednica
p³yty nawiewnika)
Nawiewnik kwadratowy : 400 , 500 , 600 , 625 , 800 mm
Nawiewnik okr¹g³y:
400 , 500 , 600 , 625 , 800 mm
Skrzynka pod³¹czeniowa
Blacha stalowa, ocynkowana
Wykonania :
skrzynka w kszta³cie piramidy
skrzynka w kszta³cie szeœcianu
skrzynka w kszta³cie cylindra
- Z elementem d³awi¹cym w króæcu pod³¹czeniowym*,
regulacja (ustawienie) nastêpuje od do³u, poprzez p³ytê
nawiewnika

Rozdzia³ strumienia w przypadku:
Strugi poziomej

*Niemo¿liwe przy pod³¹czeniu o przekroju prostok¹tnym

Pod³¹czenie do kana³u powietrza
Z boku lub z góry za pomoc¹ okr¹g³ego króæca montowanego na budowie lub króæca o przekroju prostok¹tnym
zamontowanym z boku kana³u.
P³yta wylotowa nawiewnika
Blacha stalowa, ocynkowana, czêœæ widoczna malowana
proszkowo w kolorze zbli¿onym do RAL lub chromowana.

Strugi pionowej

Tarcza regulacyjna: blacha stalowa, ocynkowana, w kolo-
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Nawiewniki wirowe typ DLA 8
Sposób dzia³ania

Kszta³t
nawiewu

Nawiewnik wirowy LTG typ DLA 8 jest wysokoindukcyjnym nawiewnikiem, który mo¿e byæ zabudowany
zarówno w stropie podwieszonym jak równie¿ montowany
bezpoœrednio na kanale powietrza nawiewanego.

strugi

powietrza

-

forma

Tarcza regulacyjna umo¿liwia dwie ró¿ne formy nawiewu kszta³ty strugi powietrza: struga pozioma, przylegaj¹ca do
sufitu oraz struga pionowa.
W przypadku strugi poziomej (ustawienie standardowe),
strumieñ powietrza przylega do sufitu.
Dziêki turbulencjom dochodzi do szybkiej redukcji
prêdkoœci i ró¿nicy temperatur powietrza nawiewanego
i powietrza w pomieszczeniu.

Korzyœci
Walory optyczne
- Powierzchnia p³yty nawiewnika malowana jest proszkowo w kolorach zbli¿onych do RAL lub hromowana.
Tarcza regulacyjna wykonywana jest w kolorze czarnym
lub bia³ym.

tarcza regulacyjna

Wykonanie, ³atwoœæ monta¿u
- Szybki monta¿ (tarcza regulacyjna ustawiona fabrycznie ;
mo¿liwoœæ dostosowania siê do zmiennych warunków
w pomieszczeniu bez potrzeby demonta¿u nawiewnika) .
- Wykonanie w ca³oœci z metalu.

p³yta wylotowa nawiewnika
struga pozioma

Komfort
- Wysoki komfort cieplny dziêki nieznacznym prêdkoœciom powietrza i niskim ró¿nicom temperatur w strefie
przebywania cz³owieka

tarcza regulacyjna

Program dostaw

p³yta wylotowa nawiewnika

Wielkoœæ: (d³ugoœæ boku kwadratowej p³yty lub œrednica
p³yty nawiewnika)
Nawiewnik kwadratowy : 600 , 625 mm
Nawiewnik okr¹g³y:
600 , 625 mm

struga pionowa
W przypadku strugi pionowej powietrze w kszta³cie sto¿ka
nawiewane jest ku do³owi. Ten rodzaj nawiewu jest szczególnie przydatny w przypadku ogrzewania.

Skrzynka pod³¹czeniowa
Blacha stalowa, ocynkowana
Wykonania :
skrzynka w kszta³cie piramidy
skrzynka w kszta³cie szeœcianu
skrzynka w kszta³cie cylindra
- Z elementem d³awi¹cym w króæcu pod³¹czeniowym*,
regulacja (ustawienie) nastêpuje od do³u, poprzez p³ytê
nawiewnika

Rozdzia³ strumienia w przypadku:
Strugi poziomej

* Niemo¿liwe przy pod³¹czeniu o przekroju prostok¹tnym

Pod³¹czenie do kana³u powietrza
Z boku lub z góry za pomoc¹ okr¹g³ego króæca montowanego na budowie lub króæca o przekroju prostok¹tnym
zamontowanym z boku kana³u.

Strugi pionowej

P³yta wylotowa nawiewnika
Blacha stalowa, ocynkowana , czêœæ widoczna malowana
proszkowo w kolorze zbli¿onym do RAL lub chromowana.
Tarcza regulacyjna: blacha stalowa, ocynkowana, w kolorze bia³ym lub czarnym
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Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8
Wykonanie p³yty wylotowej

nawiewnika

Wlk. / typ

wykonanie: kwadratowe

wykonanie: okr¹g³e

wykonanie: kwadratowe

wykonanie: okr¹g³e
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Wykres doboru DLA 7,przepustnica DEU, wlk. 400, króciec 199mm
(Struga pozioma)

-4
-6
-8
- 10
- 12

t [K]

a (cmax) [m]
30
20

t [K]

10

5

4

3

2

1,5

1

0,5
H> 4m
h = 1,8 m

--12
--10
--8
--6
--4

∼

p [Pa]
100

50

80

45

max

[cm/s]

30
20

t [K]

10

H = 3,5 m
h = 1,8 m

--12
--10
--8
--6
--4

60
50
40

40
35

30
25
20

30
25

30
20

t [K]

--12
--10
--8
--6
--4

200

15

H = 3 .. 2,75 m
h = 1,8 m

10
8

10

6

Wywiew 900 z tarcz¹ regulacyjn¹
bez tarczy regulacyjnej
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Dane przy strudze poziomej 1

Objaœnienia
Uwaga!
Podane wartości odnoszą się do strugi poziomej 1;
głośność zmniejsza się o 2dB(A) w przypadku strugi
pionowe, dla strugi poziomej 2 głośność wzrasta o 12
dB(A).

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(m)

WLK.
zalecany przep³yw
zalecana wys.monta¿u
zalecany odstêp miêdzy
dwoma wylotami
(odstêp od œciany a/2)
Przykład doboru na str.8
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400
220

Wykres doboru DLA 7,przepustnica DEU, wlk. 500, króciec 223mm
(Struga pozioma)
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Wywiew 900 z tarcz¹ regulacyjn¹
bez tarczy regulacyjnej
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Dane przy strudze poziomej 1

Objaœnienia
Uwaga!
Podane wartości odnoszą się do strugi poziomej 1;
głośność zmniejsza się o 2dB(A) w przypadku strugi
pionowe, dla strugi poziomej 2 głośność wzrasta o 12
dB(A).

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(m)

WLK.
zalecany przep³yw
zalecana wys.monta¿u
zalecany odstêp miêdzy
dwoma wylotami
(odstêp od œciany a/2)
Przykład doboru na str.8
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500
300

Wykres doboru DLA 7, przepustnica DEU, wlk.600/625, króciec 280mm
(Struga pozioma)

Wywiew 900 z tarcz¹ regulacyjn¹
bez tarczy regulacyjnej

Dane przy strudze poziomej 1

Objaœnienia

Przyk³ad doboru

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(m)

wlk.
5
6

Uwaga:
Podane wartoœci LWA odnosz¹ siê do strugi poziomej 1;
g³oœnoœæ zmniejsza siê o 2 dB(A) w przypadku strugi
pionowej; dla strugi poziomej 2 g³oœnoœæ wzrasta o 12
dB(A).
WLK.
zalecany przep³yw
zalecana wys.monta¿u
zalecany odstêp miêdzy
dwoma wylotami
(odstêp od œciany a/2)
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Wykres doboru DLA 7, przepustnica DEU, wlk.800, króciec 280mm
(Struga pozioma)
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Wywiew 900 z tarcz¹ regulacyjn¹
bez tarczy regulacyjnej
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Objaœnienia
Uwaga!
Podane wartości odnoszą się do strugi poziomej 1;
głośność zmniejsza się o 2dB(A) w przypadku strugi
pionowe, dla strugi poziomej 2 głośność wzrasta o 12
dB(A).

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(m)

WLK.
zalecany przep³yw
zalecana wys.monta¿u
zalecany odstêp miêdzy
dwoma wylotami
(odstêp od œciany a/2)
Przykład doboru na str.8
9
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Wykres doboru DLA 7, przepustnica DEU, wlk.800, króciec 315mm
(Struga pozioma)
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Dane akustyczne równie¿ dla strugi pionowej
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Wywiew 900 z tarcz¹ regulacyjn¹ - 1
13
bez tarczy regulacyjnej

Objaœnienia

Uwaga!
Podane wartości odnoszą się do strugi poziomej 1;
głośność zmniejsza się o 2dB(A) w przypadku strugi
pionowe, dla strugi poziomej 2 głośność wzrasta o 12
dB(A).

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(m)

WLK.
zalecany przep³yw
zalecana wys.monta¿u
zalecany odstêp miêdzy
dwoma wylotami
(odstêp od œciany a/2)
Przykład doboru na str.8
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800
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Wykres doboru DLA 8, przepustnica DEU, wlk.600/625, króciec 280mm
(Struga pozioma)
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Wywiew 900 z tarcz¹ regulacyjn¹
bez tarczy regulacyjnej

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(m)
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Dane akustyczne równie¿ dla strugi pionowej

Przyk³ad doboru
wlk.
9
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=

2,75 m

WLK.
zalecany przep³yw
zalecana wys.monta¿u
zalecany odstêp miêdzy
dwoma wylotami
(odstêp od œciany a/2)
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Wykres doboru DLA 8, przepustnica DEU, wlk.600/625, króciec 315mm
(Struga pozioma)
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Wywiew 90 z tarcz¹ regulacyjn¹
bez tarczy regulacyjnej
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Dane akustyczne równie¿ dla strugi pionowej

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(m)

WLK.
zalecany przep³yw
zalecana wys.monta¿u
zalecany odstêp miêdzy
dwoma wylotami
(odstêp od œciany a/2)
Przykład doboru na str.11
12

600/625

2,0...3,0

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8

Wymiary; nawiewnik sufitowy DLA
ze skrzynk¹ w formie piramidy
i okr¹g³ym króæcem pod³¹cznym

Wymiary skrzynek pod³¹cznych
szczegó³ zabudowy w stropie gipsowym

DLA ze skrzynk¹ w formie piramidy i bocznym
pod³¹czeniem kana³owym.

* Tolerancja +1/-0,5
szczegó³ zabudowy w stropie z rastrów

Cechy charakterystyczne
- niewielkie straty kaloryczne (mniejsza powierzchnia)
przez powierzchniê
- ma³a pojemnoœæ transportowa (skrzynki wchodz¹ jedna
w drug¹!)
- zabudowany element d³awi¹cy; dostêp od do³u, przez
nawiewnik
- p³yta wylotowa nawiewnika dostarczana oddzielnie
- króæce pod³¹czne, wkrêcane, dostarczane oddzielnie
luzem

Akustyka i opory przep³ywu elementu d³awi¹cego
Nale¿y zwracaæ uwagê na kierunek obrotów klapy !
Klapa zamkniêta ( nie zaleca siê takiej pozycji)
Ustawienie elementu d³awi¹cego powinno
nast¹piæ w kierunku podanym na rysunku
Wskazówka:
Przy okreœlaniu poziomu ha³asu elementu d³awi¹cego w po³¹czeniu z nawiewnikiem , nale¿y oodaæ logarytmicznie
obydwa Ÿród³a ha³asu.
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Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8
Skrzynka rozprê¿na,
wymiary
DLA ze skrzynk¹ cylindryczn¹
z bocznym, pod³¹czeniem kana³owym
o przekroju okr¹g³ym.

Nawiewnik wirowy DLA , wymiary ; pod³¹czenie boczne
o przekroju okr¹g³ym
Wielkoœæ
Wymiary DLA, pod³¹czenie boczne
o przekroju okr¹g³ym. Inne wymiary na ¿yczenie.

DLA ze skrzynk¹ cylindryczn¹ i pod³¹czeniem kana³owym o przekroju
okr¹g³ym - od góry.

9 (3 x na obwodzie )

Nawiewnik wirowy DLA z pod³¹czeniem kana³owym o przekroju okr¹g³ym
od góry (poziom mocy akustycznej+ 3 dB )
Wielkoœæ
Wymiary DLA, pod³¹czenie z góry
o przekroju okr¹g³ym. Inne wymiary na ¿yczenie.

Tolerancja
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Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8
Skrzynka rozprê¿na,
wymiary
DLA ze skrzynk¹ w kszta³cie szeœcianu z bocznym, okr¹g³ym pod³¹czeniem kana³owym.

Nawiewnik wirowy DLA , wymiary ; pod³¹czenie boczne
o przekroju okr¹g³ym
Wielkoœæ
Wymiary DLA , pod³¹czenie boczne o
przekroju okr¹g³ym. Inne wymiary -na
¿yczenie.

DLA ze skrzynk¹ w kszta³cie szeœcianu
i pod³¹czeniem kana³owym o przekroju okr¹g³ym - od góry.

Nawiewnik wirowy DLA z pod³¹czeniem kana³owym, bocznym
o przekroju prostok¹tnym
DLA ze skrzynk¹ w kszta³cie szeœcianu
i pod³¹czeniem kana³owym o przekroju okr¹g³ym - od góry.

Nawiewnik wirowy DLA z pod³¹czeniem kana³owym
o przekroju okr¹g³ym - od góry (poziom mocy akustycznej +3 dB)
Wielkoœæ
Wymiary DLA, pod³¹czenie kana³owe o przekroju okr¹g³ym od góry
oraz pod³¹czenie kana³owe, prostok¹tne z boku.

Tolerancja
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Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8
Nawiewniki wirowe LTG typ DLA mog¹ byæ montowane w stropie
podwieszonym lub na kanale wentylacyjnym. P³yta wylotowa nawiewnika
³¹czona jest ze skrzynk¹ rozprê¿n¹ za pomoc¹ œrub.

Monta¿ w stropie podwieszonym z bocznym pod³¹czeniem kana³owym

Monta¿ na kanale wentylacyjnym,
powy¿ej stropu podwieszonego z pod³¹czeniem kana³u od góry

Oznaczenie

Wielkoœæ
(D³. boczna lub w mm)
400,500,600,625,800
( DLA 8 tylko wlk.600 + 625)
Kszta³t p³yty
Q = kwadratowa
R = okr¹g³a
Tarcza regulacyjna
D = tarcza regulacyjna
O = wywiew , bez tarczy reg.
Wykonanie
7,8
Powierzchnia p³yty nawiewnika
P ….=lakierowana proszkowo wg.RAL (podaæ nr.farby)
Kolor tarczy regulacyjnej
Czarny , bia³y lub zbli¿ony do RAL (podaæ nr. farby)
Skrzynka rozprê¿na z króæcem pod³¹cznym
---- = bez skrzynki
SR = skrzynka z króææem okr¹g³ym, bocznym i elementem d³awi¹cym (DEU)
OR = skrzynka z króæcem okr¹g³ym,górnym i elementem d³awi¹cym (DEU)
SE = skrzynka z króæcem prostok¹tnym , bocznym ( dla skrzynki w formie szeœcianu)
P = skrzynka w formie piramidy z króæcem okr¹g³ym , bocznym i elementem d³awi¹cym (DEU)
Element d³awi¹cy
DEU = element d³awi¹cy ( niestosowany w skrzynce SE) ; dostêp z do³u przez nawiewnik
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