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śli rośnie ona wraz ze wzrostem wysoko-
ści pomieszczenia, tym trudniejsze jest 
osiągnięcie optymalnego efektu bez zasto-
sowania zmiany kierunku nawiewu. Nale-
ży zwrócić uwagę na to, czy dysze zmie-
niają parametry akustyczne ze zmianą kąta 
ustawienia i uwzględnić najmniej korzystne 
ustawienie, które jest przewidywane.
•  zastosowanie dysz w instalacjach VAV 

wymaga sprawdzenia zmiany zasięgu 
i ugięcia strumienia powietrza dla mini-
malnego przepływu.

Nawiew pionowy

Nawiew z sufitu wymaga uwagi szcze-
gólnie w opcji chłodzenia. Prędkości stru-
mienia dla nawiewu pionowego zimnego 
powietrza są znacznie wyższe od prędko-
ści dla strumienia poziomego. W związku 
z tym ilości powietrza muszą być mniejsze. 
Jeżeli te same dysze mają być wykorzysta-

ne do ogrzewania, to ilość powietrza musi 
być większa, a zatem konieczne jest odcię-
cie części dysz. 
Nawiew ciepłego powietrza w górę nie na-
stręcza kłopotów, natomiast nawiew zim-
nego powietrza do góry powinien być 
skonsultowany z dostawcą dysz ponieważ 
dane dla takiego zastosowania nie są poda-
wane w katalogach.
Do nawiewu powietrza z góry lub na krót-
sze zasięgi stosować można dysze z zawi-
rowaniem.
Dysze z zawirowaniem generują strumienie 
powietrza o większych kątach rozwarcia niż 
standardowe dysze. Zawirowanie powodu-
je redukcję prędkości o ok. 50% i dwukrot-
ny wzrost współczynnika indukcji.
Dla zapewnienia równomiernego roz-
działu powietrza przewody zasilające dy-
sze powinny mieć stopniowane przekroje. 
Jeżeli przewód będzie miał stały prze- 
krój, to prędkość nie powinna przekraczać  
2,5 m/ s. 

 

Wydruk z programu 
dla dyszy bez 
zawirowania firmy
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Program Audytor SDG 1.0

Program
do szybkiego 
doboru grzejników

  Michał Strzeszewski

W praktyce spotykamy sytuacje, w których zachodzi 
potrzeba orientacyjnego dobrania grzejników konwekcyjnych 
(np. w celu oszacowania kosztów). Przydatny może okazać  
się wówczas bezpłatny program Audytor SDG (rys. 1    ), 
udostępniony przez firmę Sankom. Program ten na
podstawie stosunkowo niewielkiej liczby danych szacuje 
obciążenie cieplne pomieszczeń i dobiera dla nich grzejniki.

 

1  Winietka programu Audytor SDG 1.0
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 Jest to dobór z założenia orientacyjny, 
chociaż znacznie dokładniejszy niż metody 
wskaźnikowe. Program uwzględnia między 
innymi standard ochrony cieplnej obowią-
zujący w roku budowy, względnie termo-

modernizacji budynku, liczbę przegród ze-
wnętrznych pomieszczenia i szczelność 
stolarki okiennej.
Baza danych katalogowych programu obej-
muje obecnie grzejniki następujących ma-
rek: Arbonia, Enix, Ferro, Instal-Projekt, 
Isan, Kermi, Purmo, Regulus, Terma Tech-
nologie, Vogel&Noot oraz Zehdner. Razem 
stanowi to blisko 10 000 pozycji katalogo-
wych. Poza tym planowane jest dalsze roz-
szerzanie bazy grzejników.
Okno programu podzielone jest na sześć 
zakładek, które odpowiadają kolejnym eta-
pom pracy podczas doboru  
grzejników.

Dane ogólne
W pierwszej zakładce (rys. 2    ) wprowadza 
się dane, dotyczące całego budynku (np. 
standard ochrony cieplnej) oraz domyślne 
parametry pomieszczeń i grzejników. Wpro-
wadzenie danych domyślnych nie jest obo-
wiązkowe, ale pomaga zaoszczędzić czas 
na kolejnym etapie pracy.

 

2  Zakładka Dane ogólne
 

3  Zakładka Dobór grzejników

 

4  Zakładka Wyniki doboru

Dobór grzejników
W drugiej zakładce (rys. 3    ) wprowa-
dza się dane dotyczące poszczególnych 
pomieszczeń i dobierane są do nich odpo-
wiednie grzejniki.

Wyniki doboru
Ta zakładka (rys. 4    ) pozwala na zapozna-
nie się z zestawieniami dobranych grzejni-
ków wraz z diagnostyką ewentualnych błę-
dów doboru.

Podgląd wydruku
W kolejnej zakładce można sprawdzić wy-
gląd wyników w formie w jakiej zostaną 
wydrukowane.

Dane katalogowe
Zakładka ta umożliwia przeglądanie danych 
na temat grzejników dostępnych w progra-
mie, oraz dokumentacji technicznej w for-
mie plików PDF (rys. 5    ). Dokumentacja ta 
w razie potrzeby może być łatwo pobra-
na przez Internet. Wystarczy tylko przejść 
do podzakładki Dokumentacja i kliknąć na 
przycisk Ściągnij dokumentację z Internetu 
lub zaznaczyć pole Ściągaj automatycznie 
z Internetu (rys. 6    ).
Bardzo przydatną w praktyce możliwoś- 
cią programu jest wyświetlanie mocy 
grzejników dla dowolnej temperatury za-
silania, powrotu i temperatury wewnętrz-
nej. Ten element programu można okre- 
ślić jako „interaktywne tablice mocy grzej-
ników” (rys. 7    ).

Producenci
Ostatnia zakładka zawiera dane kontakto-
we poszczególnych producentów.
Program można pobrać bezpłatnie z witry-
ny www.sankom.pl 

 

5  Program umożliwia przeglądanie dokumentacji 
technicznej grzejników w formie plików PDF

 

7  Interaktywne tabele mocy grzejników

 

6  Dokumentacja techniczna grzejników może być 
łatwo pobrana przez Internet

http://www.sankom.pl

