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ne lub w stałym położeniu.
Kratki nawiewne i wywiewne w wykonaniu 
wzmocnionym do instalacji w salach gimna-
stycznych i halach sportowych muszą być 
wytrzymałe na uderzenia piłką (zgodnie  
z wymaganiami normy niemieckiej DIN 
18032- 3: 1997, Sport halls – Halls for gymna-
stics, games and multi-purpose use).
Elementami regulacyjnymi w kratkach słu-
żącymi do optymalnego wyrównania wypły-
wu i regulacji przepływu powietrza, regulowa-
nymi bez demontażu kratki od przodu są [10]:
• przepustnica regulacyjna z przeciwbieżny-
mi kierownicami ustawianymi od przodu,
• przepustnica regulacyjna z przeciwbieżny-
mi kierownicami ustawianymi od przodu  
z dodatkowymi pionowymi regulowanymi in-
dywidualnie kierownicami,
• zasuwa szczelinowa do regulacji przepły-
wu o konstrukcji z pionowymi kierownicami,
• odchylona zasuwa szczelinowa do regula-
cji przepływu z kierownicami, regulowana od 
przodu.
Można też dobrać dodatkowy element wy-
równujący strumień z indywidualnie regulo-

wanymi pionowymi kierownicami. Dla kratek 
montowanych bezpośrednio na przewodach 
wentylacyjnych stosuje się kątową, szczelino-
wą przepustnicę regulacyjną, wyrównującą 
przepływający strumień powietrza.
Parametry pracy. Podczas doboru kratek 
nawiewnych zwraca się uwagę m.in. na za-
sięg strumienia, prędkość brutto wypływu 
powietrza oraz różnicę temperatury powie-
trza pomiędzy powietrzem nawiewanym  
i wewnętrznym. Przyjmuje się, że zasięg wy-
nosi ¾ długości ściany, wzdłuż której rozwija 
się struga powietrza. Prędkość brutto wylotu 
powietrza z nawiewnika zależy od jego loka-
lizacji w stosunku do SPL oraz przeznaczenia 
pomieszczenia (min. 2 m/s). Różnica pomię-
dzy temperaturą powietrza nawiewanego  
i wewnętrznego powinna być przyjmowana 
w następujący sposób: niższa dla kratek  
w SPL, wyższa dla kratek zamontowanych 
dalej od SPL (zazwyczaj 3-8 K).
Kratki nawiewne stosuje się zarówno do chło-
dzenia, jak i ogrzewania pomieszczeń.  
W wyniku regulacji ustawienia kąta pochyle-
nia łopatek poziomych, strumień powietrza 
chłodnego kierowany jest w kierunku sufitu, 
natomiast strumień powietrza ciepłego –  
w dół.

Charakterystyka 
wybranych nawiewników 
powietrza

  Anna Charkowska*

  Obiekty komfortowe

Kratki wentylacyjne
Kratki wentylacyjne – pojedyncze i liniowe 
– są używane jako elementy końcowe w in-
stalacjach wentylacyjnych budynków przy 
nawiewie i wywiewie powietrza wentylacyj-
nego. Kratki liniowe (taśmowe) charaktery-
zują się stosunkiem długości do wysokości 
większym od 14.
Budowa i montaż. Kratki mogą być monto-
wane w ścianach, podłodze, drzwiach, na 
kanałach wentylacyjnych prostokątnych  

i okrągłych. Mogą być zamontowane  
w otworze bezpośrednio na kanale lub z ram- 
ką montażową np. w przegrodzie budowlanej.
Zbudowane są z ramki czołowej z uszczelką 
obwodową i kierownicami czołowymi. Kratki 
czołowe mogą być wykonane z aluminium, 
stali, stali ocynkowanej, tworzywa sztuczne-
go ekstradowanego, czyli z tzw. twardego 
PVC (odpornego na korozję, wytrzymujące-
go temperaturę do 50°C). Z tworzywa może 
być wykonana kratka czołowa oraz tylne 
elementy wyposażenia. Kierownice czołowe 
mogą być pionowe lub poziome, regulowa-

Ze względu na różnorodne zasady doboru nawiewników – od bardziej 
skomplikowanych wykorzystujących i nomogramy, i dane przedstawiane 
tabelarycznie, do bardzo prostych biorących pod uwagę niewiele 
parametrów charakteryzujących pracę nawiewników, na ich różne zakresy 
pracy i różną budowę, przy ich opisie oparto się na przykładowych 
klasyfikacjach. Problemem bowiem byłoby przedstawienie uniwersalnych 
zasad wykonania i budowy oraz warunków pracy dla wszystkich 
dostępnych rozwiązań nawiewników.
Poniżej omówiono następujące rodzaje nawiewników: kratki wentylacyjne, 
zawory wentylacyjne, nawiewniki szczelinowe, anemostaty, nawiewniki 
wirowe, nawiewniki wyporowe, dysze dalekiego zasięgu.

* dr inż. Anna Charkowska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Kratki: a  – wentylacyjna, b  – wyrównawcze

Kratka nawiewna z ustawialnym kątem 
wypływu
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Zawory wentylacyjne
Okrągłe zawory wentylacyjne służą zarów-
no do nawiewu, jaki i wywiewu powietrza, 
na ogół w małych pomieszczeniach, dla nie-
wielkich wydajności powietrza (10-400 m3/h). 
Zasięg strumienia odniesiony do prędkości 
0,2 m/s wynosi 0,5-5 m. Maksymalny poziom 
mocy akustycznej to 40 dB(A). 
Zawory zbudowane są z pierścienia z uszczel-
ką, talerza z gwintowanym trzpieniem oraz 
ramki mocującej.
Dzięki obrotowi talerza zaworu możliwa jest 
zmiana wydajności powietrza (zmiana szero-
kości szczeliny, przez którą wypływa powie-
trze), co powoduje osiąganie różnych warto-
ści akustycznych oraz strat ciśnienia. 
Elementy czołowe wykonane są z pokrytej 
lakierem blachy stalowej.

Nawiewniki szczelinowe
Najczęściej nawiewniki szczelinowe mon-
towane są w stropach podwieszonych (są 
też modele do instalacji w ścianach działo-
wych). Od strony pomieszczenia widoczna 
jest jedynie szczelina (lub szczeliny) nawiew-
ne. Szczególnie są zalecane w przypadku li-
niowej zabudowy. W przypadku zainstalo-
wania równolegle do linii oświetlenia będą 
mało widoczne. Charakteryzują się dużą in-
dukcją strumienia, przez co osiąga się szybki 
spadek różnicy temperatury nawiewu.
Dzięki stabilnemu strumieniowi nawiewnemu 
mogą być stosowane w instalacjach o sta-
łym i zmiennym przepływie powietrza nawie-
wanego. Kierunek wypływu powietrza moż-
na dostosować do żądanych warunków  
w pomieszczeniu. Elementy kierujące stru-

Nawiewniki szczelinowe przeznaczone do 
nawiewu i wywiewu powietrza ze ściany, 
w niskich pomieszczeniach

Zawór wentylacyjny wywiewny VEF, 
z aerodynamicznie wyprofilowaną 
przesłoną regulacyjną w kształcie stożka. 
Przeznaczony do montażu w suficie lub 
ścianie, produkowany w 5 wielkościach od 
Ø80 do Ø200 mm
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Budowa i montaż. Płyta czołowa, kwadra-
towa lub prostokątna, wykonywana jest naj-
częściej z blachy stalowej lub aluminium.  
Kierunek wypływu powietrza może być ra-
dialny – dla nawiewników z kołowymi dyfuzo-
rami lub na jedną do czterech stron, zależnie 
od wyboru rozwiązania – dla nawiewników  
z kwadratowymi lub prostokątnymi dyfuzorami.
W przypadku nawiewu powietrza, ze wzglę-
du na stałe ustawienie łopatek kierujących, 
przeznaczone są one głównie do nawiewu 
poziomego. W wyniku zastosowania skrzynki 
rozprężnej lub przepustnicy regulacyjnej uzy-
skuje się optymalne charakterystyki wypły-
wu powietrza. Skrzynka rozprężna wykonana 
jest z blachy stalowej ocynkowanej z – zależ-
nie od modelu – górnym lub bocznym króć-
cem przyłącznym.
Parametry pracy. Zasięg strumienia powie-
trza określa się analogicznie jak w przypadku 
nawiewników szczelinowych. Maksymalnie 
wynosi on 10 m.
Zalecana różnica temperatury powietrza po-

między powietrzem nawiewanym a powie-
trzem wewnętrznym w pomieszczeniu wyno-
si ±10K. 
Strumień powietrza nawiewanego od 70 do
2000 m3/h [10]. 

Nawiewniki wirowe dla pomieszczeń  
o wysokości do 4 m
Nawiewniki wirowe są właściwym rozwiąza-
niem w realizacji systemów z dużymi ilościami 
powietrza nawiewanego zarówno w małych, 
jak i w dużych pomieszczeniach.  
Mogą być stosowane do nawiewu i wywie-
wu powietrza.
Sufitowe nawiewniki wirowe w wykonaniu 
kwadratowym lub okrągłym służą do wiro-
wego, poziomego nawiewu powietrza z wy-
soką indukcją. Zalecane są do stosowania  
w pomieszczeniach o wysokości od 2,6 do 

mień powietrza mogą być nastawione fa-
brycznie. 
W przypadku późniejszych zmian kierunku 
wypływu, można tego dokonać na miejscu 
przez obrócenie elementów kierujących.
Budowa i montaż. Nawiewnik dostarczany 
jest wraz z dołączoną skrzynką rozprężną,  
na zamówienie może być wykonany również 
z wewnętrzną wykładziną akustyczną z włók-
na szklanego i/lub przepustnicą regulującą 
ilość nawiewanego powietrza nastawianą 
od czoła nawiewnika. Powietrze do pomiesz-
czenia wpływa przez szczelinę lub szczeli-
ny nawiewne (od 1 do 4) o szerokości 15 mm. 
Skrzynka wyposażona jest w okrągły króciec 
wlotowy, w którym może być zainstalowana 
przepustnica regulacyjna. Jeśli urządzenia 
montowane są taśmowo, na całej długości 
pomiędzy nawiewnikami lub na ich skrajnych 
końcach można umieścić sekcje ślepe.
Czoło nawiewnika wykonane jest z wytła-
czanych elementów aluminiowych, część 

widoczna jest lakierowana, a skrzynkę roz-
prężną wykonano z blachy stalowej ocynko-
wanej. Jako wewnętrzna wykładzina skrzynki 
wykorzystana jest wełna mineralna.
Parametry pracy. Omawiane nawiewni-
ki szczelinowe przeznaczone są do pomiesz-
czeń o wysokości od około 2,60 m do 4 m. 
Długość jednego nawiewnika od 600 do  
1950 mm, liczba szczelin 1-4, wysokość 
skrzynki rozprężnej – zależnie od modelu – 
od 110 do 202 mm. Zalecany przepływ wy-
nosi 27 do 500 m3/(h∙m.b.), a maksymalna 
różnica temperatury do ±10 K [10].
Zasięg pracy przy rozmieszczeniu nawiewni-
ków w dwóch lub więcej rzędach oblicza się 
jako sumę połowy odległości pomiędzy osia-
mi sąsiednich nawiewników szczelinowych 
i odległości od płaszczyzny sufitu do strefy 
przebywania ludzi. W wariancie montażu na-
wiewników tylko w jednym rzędzie będzie to 
suma odległości od osi nawiewnika do ścia-
ny, w kierunku której rozwija się strumień po-
wietrza i odległości od strefy przebywania lu-
dzi. Maksymalny zasięg wynosi 10 m.
Kierunek wypływu powietrza może być po-
ziomy tylko w jednym kierunku od szczeliny 
(na prawo lub na lewo) lub naprzemienny 
poziomy lub skośny, czyli sąsiednimi otwora-
mi wylotowymi na prawo i na lewo od na-
wiewnika.

Nawiewniki sufitowe (anemostaty)
Nawiewniki sufitowe zwane często anemo-
statami, z ustawionymi na stałe łopatkami, 
działające bez efektu wirowego wypływu 
powietrza, zalecane są do stosowania w po-
mieszczeniach o wysokości od 2,6 do 4 m  
i przeznaczone są do montażu w suficie pod-
wieszonym (zlicowanym z sufitem). Mogą być 
stosowane zarówno do nawiewu, jak i wy-
wiewu powietrza. 

Nawiewniki sufitowe przeznaczone  
do nawiewu i wywiewu powietrza  
w pomieszczeniach komfortu, takich  
jak: biura, sklepy, restauracje, kina.  
Dla ogrzewania i chłodzenia do ∆t = -8K. 
Wysokość pomieszczeń od 2,6 do 4 m
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Nawiewnik małych przepływów DOmO 
przystosowany jest do montażu w suficie 
lub na ścianie, przepływ powietrza: 20-
100 m3/h. możliwość wypływu powietrza 
w jednym, dwóch lub czterech kierunkach

Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP 
montowany jest w stropie podwieszanym 
lub bezpośrednio pod stropem.  
Pełne rozwinięcie strumienia  
w stosunkowo niedużej odległości  
od nawiewnika pozwala na stosowanie 
tych nawiewników w pomieszczeniach  
o wysokości od 2,2 do 4,5 m
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hałasu uzyskuje się dzięki pełnemu otwarciu 
łopatek, natomiast chłodne powietrze jest 
nawiewane do pomieszczenia, gdy łopatki 
są zamknięte. 
Parametry pracy. Nawiewniki te mogą być 
stosowane do rozwiązań przemysłowych  
i komfortowych. Przeznaczone są zarówno 
do montażu w pomieszczeniach wysokich  
(np. hale przemysłowe, lotniska, teatry, ban-
kowe sale operacyjne), jak i w pomieszcze-
niach niższych od 3,80 m (np. sale konfe-
rencyjne). Mogą być montowane w suficie 
podwieszonym i zawieszane swobodnie.
Nadają się szczególnie w sytuacjach, gdy róż-
nica temperatury pomiędzy powietrzem na-
wiewanym a wewnętrznym wynosi od -10 K 
do +15 K. Charakteryzują się szerokim zakre-
sem wydajności powietrza. Zasięg do 8 m.
Budowa i montaż. Płyta czołowa z króćcem 
przyłącznym oraz łopatki kierujące wykona-
ne są z aluminium. 

Skrzynka rozprężna oraz panel montażowy 
pod siłownik wykonane są z blachy stalowej 
ocynkowanej. Skrzynka rozprężna wyposażo-
na jest w okrągły króciec przyłączny umiesz-
czony z boku lub od góry. Przy wykonaniu  
z siłownikiem z boku skrzynki przygotowany 
jest otwór inspekcyjny.

Nawiewniki wyporowe
Nawiewniki wyporowe są stosowane tam, 
gdzie niezbędne jest zapewnienie wysokiej 
efektywności systemów wentylacyjnych, tzn. 
uzyskania możliwie najniższego zanieczyszcze-
nia powietrza w połączeniu z zapewnieniem 

4 m. Konstrukcja nawiewników wirowych, 
poziomy i wirowy wypływ strugi powietrza 
nawiewanego zapewniają szybką zmia-
nę temperatury i prędkości przepływu na-
wiewanego powietrza dzięki wirowemu 
wypływowi i zmieszaniu z powietrzem indu-
kowanym z pomieszczenia. Poziom mocy 
akustycznej jest niewielki. Nawiewniki wiro-
we mogą być stosowane zarówno w instala-
cjach o stałym strumieniu przepływu, jak i w 
instalacjach o zmiennej ilości powietrza. [10]. 
Właściwe ich działanie możliwe jest w zakre-
sie strumienia przepływu od 100 do 25%.
Budowa i montaż. Składają się z tłoczonej 
części czołowej z ustawionymi promieniowo  
i umocowanymi na stałe kierownicami po-
wietrza. Element czołowy wykonany jest  
z blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnia czołowa wypływu powietrza 
może być z płyty perforowanej, z dyfuzo-
rów pierścieniowych, w specjalnym wykona-
niu (znane jako kreowane architektonicznie na-
wiewniki) jako okrągła lub kwadratowa.
Zależnie od rozwiązania instalowane są  
w zamkniętych sufitach podwieszonych, 
poza sufitami, ponad otwartymi sufitami ra-
strowymi i w płytach sufitowych (o grubości 
do 20 mm). 
Zależnie od wymaganego maksymalnego 
strumienia przepływu, poziomu mocy aku-
stycznej i sposobu montażu nawiewniki wiro-
we dostarcza się z profilowaną dyszą wyloto-
wą lub bez niej. Płyta czołowa nawiewnika 
może być okrągła lub kwadratowa. Nawiew-
niki występują z lub bez skrzynki rozprężnej, 
z pionowym (podejście od góry skrzyni) lub 
poziomym króćcem przyłączeniowym.
Kierownice powietrza. W wykonaniu na-
wiewnym nawiewnik ma kierownice powie-
trza, które nie są konieczne w wykonaniu 
wywiewnym. W niektórych modelach jest 

możliwe przestawianie ręczne nawiewników 
ze względu na zmiany architektoniczne, jak 
np. przesunięcia lekkich ścian działowych  
i związane z tym zmiany obrazu przepływu,  
a zatem w każdej chwili możliwe jest dopaso-
wanie kierunków wypływu przez odpowied-
nie zmiany ustawienia kierownic powietrza. 
Nawiewniki o zmiennym położeniu łopatek 
kierujących nawiewają powietrze w dół po-
mieszczenia, kiedy pracują w trybie grzania  
i poziomym, kiedy pracują w trybie chłodzenia.
Parametry pracy. Zasięg strumienia powie-
trza określa się analogicznie jak w przypadku 
nawiewników szczelinowych, jego długość 
zależy od typu nawiewnika, dla niektórych  
z nich maksymalnie wynosi 10 m.
Zalecana różnica temperatury pomiędzy po-
wietrzem nawiewanym a powietrzem we-
wnętrznym w pomieszczeniu wynosi ± 10 K, 
niektóre modele w trybie chłodzenia mogą 
pracować przy różnicy temperatury osiąga-
jącej maksymalnie wartość -12 K.
Strumień powietrza nawiewanego od 35 do 
1500 m3/h. Realizowana krotność wymiany 
powietrza do 30 h-1. 
Prędkość przepływu powietrza przy ścianie 
pozostaje poniżej 0,35 m/s, a w strefie przeby-
wania ludzi poniżej 0,2 m/s.
Odległość pomiędzy dwoma nawiewnikami 
mierzona pomiędzy osiami – od 1 do 4 m.

Nawiewniki sufitowe dla pomieszczeń 
wysokich o wysokości > 3,80 m
Nawiewniki sufitowe z regulowanymi łopat-
kami, w wykonaniu okrągłym z pierścieniem 
nawiewnym w kształcie dyszy, stosowane są 
do poziomego, kątowego lub pionowego 
nawiewu w zależności od kąta ustawienia ło-
patek i montowane na wysokości > 3,80 m.
Daleki zasięg strugi ciepłego powietrza z jed-
noczesnym zachowaniem niskiego poziomu 

IHCa, półokrągły nawiewnik wyporowy 
do montażu na ścianie, ustawialny profil 
wypływu powietrza, przepływ powietrza: 
300-1300 m3/h

Nawiewniki wyporowe prostopadłościenne 
typu WP i WPU stosowane są  
w pomieszczeniach w celu wytworzenia 
przepływu tłokowego. Wypierają 
one zużyte powietrze zawierające 
zanieczyszczenia pyłowe, chemiczne, 
zapachowe w kierunku wyciągów
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• kwadratowe do montażu przy ścianie z tra-
pezową płytą czołową,
• do montażu wolno stojącego, z trapezową 
płytą czołową, okrągły króciec przyłączny, 
nawiew w czterech kierunkach.
Zależnie od modelu są one dostępne z pod-
stawą lub bez niej, z osłoną przewodu wenty-
lacyjnego lub bez niej.
Parametry charakteryzujące pracę na-
wiewników wyporowych:
• prędkość wypływu jest bardzo niska w po-
równaniu z zazwyczaj stosowaną w wentyla-
cji mieszającej: od 0,1 do 0,2 m/s w przypad-
ku wentylacji komfortu, do maksimum 0,5 m/s 
w pomieszczeniach przemysłowych lub miej-
scach o zwiększonej aktywności fizycznej 
użytkowników pomieszczeń;
• pionowy rozkład temperatury (pionowy 
gradient temperatury) – w wentylacji wy-
porowej temperatura w pomieszczeniu jest 
określana na wysokości 1 m powyżej pozio-
mu podłogi w dowolnym punkcie poza ob-
szarem strefy bezpośredniej;
• w pomieszczeniach, w których występuje 
mała aktywność fizyczna użytkowników tzn.  
w pomieszczeniach biurowych lub szkołach, 
temperatura powietrza nawiewanego w stre-
fie przebywania ludzi nie powinna być niższa 
niż 18°C, a wartość Δt powinna znajdować 
się w zakresie pomiędzy 4 do 5 K (maksymal-
nie 6 K);
• w pomieszczeniach o zwiększonej aktyw-
ności fizycznej użytkowników (praca stojąca 
lub zwiększona ruchliwość) lub w pomiesz-
czeniach przemysłowych Δt osiągać może 
wartość od 5 do 7 K (maksymalnie 8 K) przy 
jednoczesnej minimalnej temperaturze na-
wiewu wynoszącej 16°C. W celu zapewnie-
nia warunków komfortu ważne jest, aby róż-
nica temperatury Δt (obliczona jako różnica 
temperatury w pomieszczeniu zmierzona na 

wysokości około 1 m nad podłogą i tempe-
ratura powietrza na wysokości około 0,1 m 
nad podłogą) nie przekraczała wartości 2 K 
w przypadku wentylacji komfortu i 3 K w po-
mieszczeniach przemysłowych.
Inne parametry charakteryzujące pracę na-
wiewników wyporowych:
• różnica pomiędzy temperaturą powietrza 
wywiewanego i nawiewanego,
• temperatura powietrza wywiewanego,
• różnica pomiędzy temperaturą przypodło-
gowej warstwy powietrza na wysokości ok. 
0,1 m nad podłogą a temperaturą powietrza 
nawiewanego,
• różnica pomiędzy temperaturą w pomiesz-
czeniu a temperaturą powietrza nawiewa-
nego,
• długość strefy bezpośredniej określa gra-
nice strefy wokół nawiewnika wyporowego, 
wewnątrz której zarówno temperatura, jak  
i prędkość przepływu powietrza w warstwie 
przypodłogowej nie spełniają kryteriów kom-
fortu.

Obiekty przemysłowe

Poza omówionymi powyżej anemostatami 
wirowymi do pomieszczeń wysokich (w tym 
także przemysłowych), w obiektach przemy-
słowych można stosować kratki nawiewne 
oraz dysze dalekiego zasięgu oraz nawiew-
niki wyporowe, jak również systemy równo-
miernego nawiewu powietrza bezpośred-
nio przez przewody wentylacyjne z otworami 
perforowanymi jako wylotami powietrza  
z przewodu lub układem bardzo dużej liczby 
niewielkich dysz powietrza.

Kratki nawiewne 
Kratki nawiewne dla pomieszczeń wysokich 
są stosowane w energooszczędnych instala-

optymalnego komfortu cieplnego w obsza-
rach pracy i strefie przebywania ludzi.
Budowa i montaż. Płyta czołowa nawiewni-
ka wykonana jest ze specjalnymi dyszami  
z tworzywa sztucznego z profilowanymi kie-
rownicami powietrza. Dzięki zastosowaniu 
specjalnych dysz z profilowanymi kierownica-
mi powietrza uzyskiwany jest jednolity profil 
prędkości. Każda dysza zapewnia stałe natę-
żenie przepływu, kierując strumień na płytę 
czołową nawiewnika. Perforowana metalo-
wa płaska płyta czołowa zapewniająca na-
wiew o niskiej turbulencji i niewielkiej pręd-
kości, wykonana jest z ocynkowanej blachy 
stalowej, lakierowanej proszkowo [10]. Otwo-
ry w płycie o średnicy 3 mm, rozstawione co 
6 mm (pomiar pomiędzy osiami otworów), 
nawiewniki do montażu w podłodze: otwory 
4 mm, co 8 mm.
Ze względu na brak wymagającego wymia-
ny materiału filtracyjnego, nawiewniki nie 
wymagają szczególnej konserwacji.

Klasyfikacja nawiewników wyporowych ze 
względu na kształt, sposób zamontowania 
lub obudowy i lokalizację:
• płaskie, do montażu w ścianie, nawiew  
w jednym kierunku,
• płaskie, do montażu przy ścianie, nawiew 
w jednym kierunku,
• płaskie, do montażu w podniesionej pod-
łodze,
• nawiewnik okrągły do montażu wolno sto-
jącego,
• nawiewnik półokrągły do montażu przy 
ścianie,
• nawiewnik w kształcie ćwiartki koła do 
montażu w narożniku ściany,
• nawiewnik półeliptyczny do montażu przy 
ścianie,
• do montażu przy ścianie z trapezową płytą 
czołową,
• do montażu przy ścianie z trapezową płytą 
czołową, prostokątny króciec przyłączny, na-
wiew w jednym kierunku,

Dysze dalekiego zasięgu przeznaczone 
do wentylacji dużych hal, teatrów, sal 
koncertowych, montowane w ścianie lub  
w suficie, dla ogrzewania i chłodzenia od 
∆t = -14 K do ∆t = +25 K

Uchylny nawiewnik dalekiego zasięgu 
UDZa. Stosowanie tych nawiewników 
przewidziane jest dla zakresu strumienia 
powietrza od 450 do 10 500 m3/h i zasięgu 
strumienia od 5 do 29 metrów
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cjach nawiewnych dla hal (np. handlowych, 
przemysłowych, wielofunkcyjnych, magazy-
nowych itd.), w których istotny jest rozdział 
powietrza, zmniejszenie pionowego gra-
dientu temperatury, a także komfort ciepl-
ny w każdym punkcie strefy przebywania lu-
dzi. Wykonane z samoczynnym, zależnym od 
temperatury kierowaniem strumienia nawie-
wanego.
Sterowanie poziomymi lamelkami kierującymi 
strumień powietrza następuje dzięki czujniko-
wi temperatury. Skutkiem jego działania jest 
automatyczna zmiana kąta nawiewu powie-
trza w zależności od różnicy temperatury po-
wietrza pomiędzy powietrzem nawiewanym 
a otoczeniem.

Dysze dalekiego zasięgu
Dysze dalekiego zasięgu są instalowane tam, 
gdzie powietrze nawiewane ma do pokona-
nia znaczną odległość od wylotu do strefy 
przebywania ludzi. Dotyczy to sytuacji, gdy  
w dużych pomieszczeniach (hale, większe 
sale itp.) nie jest możliwy rozdział powietrza 
za pomocą nawiewników sufitowych lub by-
łoby to rozwiązanie niemożliwe technicznie 
lub niepraktyczne. W takich przypadkach in-
staluje się dysze dalekiego zasięgu w skraj-
nych częściach hali.
Stosowane są do osiągania dużych zasięgów 
przy optymalnych warunkach akustycznych 
zwłaszcza dla zastosowań komfortowych 
przy chłodzeniu i ogrzewaniu, dzięki możliwo-
ści nastawiania ręcznego lub za pomocą si-
łowników elektrycznych zewnętrznych lub 
wewnętrznych. 
Istnieje możliwość dostosowania nawiewu do 
zmieniających się różnic temperatury poprzez 
zmianę kąta nastawienia o maksymalnie 30° 
w górę lub z dół; wykonanie z ręcznym nasta-
wieniem pozwala na pełny obrót o 360°.

Przy zmiennych różnicach temperatury mię-
dzy powietrzem nawiewanym a wewnętrz-
nym w SPL, strumień nawiewny podlega od-
chyleniu ku górze (powietrze ciepłe) lub ku 
dołowi (powietrze zimne). Ponadto strumień 
nawiewany może zmieniać swój kierunek  
w wyniku oddziaływania czynników zewnęt- 
rznych.
Dysze dalekiego zasięgu dzięki opływowe-
mu kształtowi zapewniają duży komfort aku-
styczny. Z tego powodu oraz dzięki estetycz-
nemu wyglądowi, dysze nadają się także dla 
pomieszczeń komfortowych, jak np. sale kon-
certowe, teatralne, muzea itd.
Dysza nawiewna i pierścień osłonowy są 
wykonane z aluminium. Element przyłącz-
ny i króciec siodłowy są wykonane z blachy 
ocynkowanej.
Nadają się do montażu na przewodach pro-
stokątnych i okrągłych. Do bezpośrednich 
połączeń z kanałami okrągłymi lub elastycz-
nymi przewidziano króciec przyłączny. 
Parametr pracy dysz dalekiego zasięgu:
• strumień powietrza nawiewanego 70-3000 
m³/h;
• średnica otworów wylotowych powietrza  
z dyszy 50-230 mm;
• zasięg maksymalny 30 m [10].  

Nawiewniki dyszowe do zabudowy  
w przewodach wentylacyjnych hal o różnym 
przeznaczeniu: sportowych, produkcyjnych, 
wielofunkcyjnych, widowiskowych
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Firma zaprasza na oficjalny profil polskiego AFRISO na Facebooku. AFRISO zachęca do śledzenia 
fanpage’a: www.facebook.com/AFRISOpl, a także aktywnego uczestniczenia w jego tworzeniu. 
Firma obiecuje dołożyć starań, by 
publikowane treści charakteryzo-
wały dwa słowa – lubię to.

Polskie AFRISO już na Facebooku

Bezpłatne szkolenia ELEKTRA Inwest Plus dla projektantów i instalatorów już w maju 2013 roku.
Szkolenia pod patronatem ELEKTRY przeznaczone są dla:
- architektów, pracowników biur architektonicznych
- projektantów, pracowników biur projektowych
- instalatorów systemów elektrycznego ogrzewania z województw lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.
Każdego dnia odbędą się dwa osobne spotkania: dla architektów/projektantów oraz firm insta-
lacyjnych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma prezent: praktyczny pirometr oraz, jako dodatkowy 
bonus, przedłużenie gwarancji na produkty z serii Tuff do 15 lat. 
Tematy poruszane na szkoleniach to m.in.:
• zagadnienia z zakresu ochrony przed mrozem, śniegiem i 
lodem oraz ogrzewania podłogowego,
• nowoczesne zastosowania przewodów i mat grzejnych,
• najnowsze produkty,
• projektowanie i dobór,
• rodzaje zastosowań,
• zasady prawidłowego montażu,
• najczęściej popełniane błędy.
Szczegóły i rejestracja na www.szkolenia.elektra.pl

Szkolenia ELEKTRA Inwest Plus 

NFOŚiGW kompleksowo wspiera inwestycje w roz-
wój odnawialnych źródeł energii (OZE) pochodzą-
cej ze słońca, wiatru, wody, ziemi lub biomasy, a 
równolegle działa na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej – począwszy od energochłonnych 

procesów przemysłowych, poprzez poprawę 
zarządzania energią w budynkach użyteczności 
publicznej, a kończąc na rozwiązaniach dla rodzin 
inwestujących w energooszczędne domy.
Więcej

Sprawdź co finansuje NFOŚiGW 

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/sprawdz-co-finansuje-nfosigw/
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