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Nawiewnik szczelinowy PURELINE
Nowe nawiewniki szczelinowe PURELINE są estetycznymi urządzeniami doskonale
harmonizującymi z powierzchnią sufitu. Produkowane są w wariantach ze szczeliną 18 mm
jako jedno- lub dwurzędowe bądź szczeliną 35 mm w wykonaniu do czterech rzędów.

Szczeliny PURELINE mogą być stosowane jako

nawiewniki do powietrza wentylacyjnego i klimatyzacyjnego, jako pionowe kurtyny powietrzne lub zabezpieczenia dużych oszklonych powierzchni pionowych oraz jako wywiewniki. Przeznaczone są do
montażu indywidualnego lub w aranżacji liniowej
również z elementami kątowymi.
Regulacja kierunku nawiewu powietrza – wypływ poziomy, pod kątem lub pionowy, w lewo, w prawo lub
naprzemienny umożliwia zastosowanie nawiewników
w wielu rozwiązaniach, na przykład jako kurtyny powietrzne do ochrony świeżej żywności. Każda kierownica powietrza może być ustawiana indywidualnie.
Dane techniczne:
• do wyboru dwie szerokości szczelin 18 lub 35 mm,
• profil z kierownicami zapewniający najwyższy poziom czystości sufitu,
• 1-, 2-, 3- lub 4-szczelinowe,
• od 17 (24) do 808 m3/h,
• długość 600-1950 (2000) mm,
• regulacja kierunku nawiewu: w lewo, w prawo, naprzemiennie oraz poziomo, skośnie lub pionowo,
• profil czołowy połączony ze skrzynką na stałe lub
w sposób rozłączny,
• izolowana skrzynka rozprężna (opcjonalnie),
• dowolna konfiguracja wielkości skrzynki rozprężnej i jej położenia,
• króciec (króćce) przyłączeniowy z boku lub od góry
skrzynki rozprężnej,

Profil aluminiowy i skrzynka rozprężna mogą być
dostarczane o różnych długościach

Różne opcje wykonania: wielkości, liczby szczelin,
warianty profilu aluminiowego
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• profil czołowy z opcją lakierowania proszkowego
w kolorach z palety RAL Classic,
• zabudowa liniowa z elementami narożnymi.

PURELINE mogą być montowane w aranżacjach
liniowych, również z sekcjami narożnymi

Zalety PURELINE w skrócie:
• czyste sufity dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu
wypływu powietrza,
• przeznaczone do różnych aplikacji,
• możliwość regulacji kierunku nawiewu powietrza
poprzez różne sposoby ustawienia kierownic,
• doskonałe parametry akustyczne, duże zakresy
strumieni objętości powietrza,
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Ogromną zaletą nowych nawiewników szczelinowych PURELINE jest znaczna redukcja
zanieczyszczenia sufitów. Nawiewniki zostały przetestowane na stanowisku pomiarowym na Uniwersytecie RWTH Aachen, przy zastosowaniu standardowego pyłu (według ASHRAE) pod kątem zanieczyszczeń sufitu i porównane z zanieczyszczeniami generowanymi przez inne nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki PURELINE okazały się
najczystszym z przebadanych dotychczas.
• pionowy wypływ tworzący kurtyny powietrza do
wydzielenia i ochrony stref pomieszczenia,
• szybka redukcja różnicy temperatury jako wynik

wentylacyjne

Różne sposoby wypływu powietrza
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wysokiej indukcji powietrza,
• łatwy montaż płyty czołowej, bez użycia dodatkowych narzędzi.

