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nia wentylatorów) minimalizuje ryzyko związane  
z utrzymaniem higieniczności układów, jak rów-
nież wydłuża czas pomiędzy zwykłymi kontro-
lami i czynnościami konserwacyjnymi, co ma 
wpływ na większą swobodę użytkowania po-
mieszczeń. Nie trzeba korzystać też z obsługi 
kosztownych ekip serwisowych, niezbędnych 
przy serwisowaniu np. urządzeń bazujących na 
czynnikach chłodniczych.
Kolejne zalety belek związane są z ich dużą wydaj-
nością i elastycznością pracy. Budowane współ-
cześnie budynki, charakteryzują się coraz czę-
ściej dużymi zyskami ciepła. wynika to głównie 
z wysokich wymagań izolacyjności cieplnej, któ-
re muszą spełniać, a także z zastosowanych ma-
teriałów i nowoczesnych technologii.
Zyski ciepła dla budynków można podzielić na:
- zewnętrzne: generowane od nasłonecznienia,
- wewnętrzne: generowane od ludzi, urządzeń  
i oświetlenia w budynku.
Odbieranie i usuwanie nadmiaru zysku ciepła 
pochodzącego z różnych źródeł to główne zada-
nie dla instalowanych w budynkach urządzeń. 
Do tego zadania najlepiej nadają się belki chło-
dząco-grzewcze wykorzystujące w swoich sys-
temach wodę do odprowadzania ciepła z po-
mieszczeń. Pochłanianie dużych zysków ciepła 
przez belki chłodząco-grzewcze jest dużo bar-
dziej efektywne niż w przypadku systemów po-
wietrznych. woda, jako czynnik chłodzący nie za-
leży od przepływu powietrza, a jej dostarczenie 
wymaga znacznie mniejszego zapotrzebowania 
na energię. Dodatkową zaletą tych systemów 
jest równomierny rozkład zadanej temperatury 
oraz szerokie możliwości dla aranżacji wnętrz. 
Duży udział wymiany ciepła przez promieniowa-
nie ma też istotny wpływ na podniesienie kom-
fortu użytkowników. Jest to system doceniany 
przez architektów i inwestorów, stosowany w bu-
dynkach biurowych i przestrzeniach open space,  

Największe zainteresowanie tym rozwiązaniem 
widać przede wszystkim w nowoczesnych i ener-
gooszczędnych biurowcach, budowanych zgod-
nie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Bel-
ki, dzięki swym unikalnym funkcjom i cechom 
stwarzają idealne środowisko pracy i funkcjo-
nowania człowieka, poprawiając jego produk-
tywność i komfort pracy. Dzieje się tak głównie 
ze względu na bardzo wydajną i cichą pracę, 
która nie wymaga dodatkowych i kosztownych  

w eksploatacji wentylatorów. Brak też jest odpro-
wadzenia skroplin, gdyż belki zazwyczaj pracu-
ją na podwyższonych parametrach wody lodo-
wej (np. 16/19°C), dzięki czemu minimalizuje się 
wykroplenie na wymienniku w związku z prze-
kroczeniem punktu rosy w powietrzu. Brak skro-
plin oraz dodatkowo brak konieczności stoso-
wania filtrów na wymiennikach to cechy, które 
okazały się również bardzo ważne przy wybo-
rze tych urządzeń w obiektach służby zdrowia,  

gdzie bezpieczeństwo i utrzymanie higienicz-
ności urządzeń ma ogromne znaczenie dla 
zdrowia, a nawet życia pacjentów. Szczególnie  
w nowo budowanych obiektach, gdzie wen-
tylacja jest kluczowym elementem mającym 
wpływ na zdrowie i samopoczucie pacjentów i 
personelu, belki okazały się bardzo ciekawym 
rozwiązaniem. Brak konieczności serwisowa-
nia urządzeń, jak ma to miejsce w tradycyjnych 
fan-coilach (np. wymiany filtrów, czy sprawdze-

Aktywne belki chłodząco-grzewcze dostarczające świeże powietrze, znane i od lat stosowane są głównie 
w krajach skandynawskich. Swoją popularność wśród inwestorów, którzy wybierają tego typu rozwiązania, 
zawdzięczają głównie energooszczędności, zapewnieniu wysokiego komfortu w pomieszczeniu, łatwemu 
montażowi i eksploatacji oraz łatwej adaptacji w różnego typu pomieszczeniach. w ostatnich latach, również 
na rynku polskim rozwiązania te zaczęły cieszyć się coraz większą popularnością.

Belki chłodząco-grzewcze lindaB 
Praktyczne (multifunkcyjne) rozwiązanie dla komfortu osób przebywających w budynkach
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Belka nawiewna lindaB Premax – 
idealne rozwiązanie do zaPewnienia 
komfortu wewnętrznego

Multifunkcyjność i wiele zalet urządzenia Pre-
max sprawia, że to jedna z najczęściej wybie-
ranych aktywnych belek chłodzących produk-
cji Lindab. w odróżnieniu od belek pasywnych  
w systemach z aktywnymi belkami chłodzącymi 
dodatkowo wykorzystuje się powietrze dostar-
czane z zewnątrz za pomocą systemu wentylacyj-
nego. Nawiewane i wstępnie schłodzone w cen-
trali powietrze, dzięki unikalnej konstrukcji dysz 
nawiewnych indukuje dodatkowo 5-6 razy wię-
cej powietrza z pomieszczenia, odbierając zyski 
ciepła i schładzając do optymalnej temperatu-
ry nawiewane powietrze.
Belka nawiewna Lindab Premax może być sto-
sowana do chłodzenia, ogrzewania i wentyla-
cji. Najważniejszym czynnikiem dla prawidłowej  

pracy belek jest zapewnienie określonych para-
metrów obliczeniowych z projektu. Należy zwró-
cić szczególną uwagę na wilgotność powietrza 
pierwotnego, a także na temperaturę wody lo-
dowej – niskie parametry mogą spowodować 
wykroplenie wody na wymienniku. Aby unik-
nąć tego typu problemów, można stosować fa-
bryczne zabezpieczenia przed wykropleniem np.  
Regula Secura Lindab.

innowacyjne rozwiązania lindaB 
jetcone, angle nozzles i air guide 
wyznaczają nowe standardy  
dla Belek chłodzących

Belka Premax wyposażona jest w opatentowany 
system dysz nawiewnych Lindab JetCone, który 
od wielu lat z powodzeniem sprawdza się w po-
mieszczeniach biurowych, szkołach, szpitalach. 
Dzięki niemu przepływ powietrza regulowany 

obiektach użyteczności publicznej, a także 
obiektach służby zdrowia.
Zalety belek chłodząco-grzewczych:
•	niskie	koszty	eksploatacji,
•	niskie	koszty	serwisowania	(brak	ruchomych	
elementów wymagających wymiany),
•	niskie	zużycie	energii	(brak	wentylatora),
•	możliwość	montażu	w	niskich	pomieszczeniach,
•	łatwy	montaż	(brak	tacy	ociekowej	 i	koniecz-
ności odprowadzania skroplin),
•	zapewnienie	równomiernego	rozpływu	powie-
trza – zniwelowane ryzyko przeciągów, dowolne 
kształtowanie strugi w przestrzeniach,
•	cicha	praca	urządzenia,
•	szerokie	zastosowanie:	budynki	biurowe,	obiek-
ty służby zdrowia, budynki użyteczności publicz-
nej, budynki szkolne.
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można stworzyć i dokonać pełnych obliczeń 
dla kompletnego systemu wentylacji w środo-
wisku CAD. Dostępna jest też darmowa plat-
forma obliczeniowa lindQST.com, dzięki której 
można dobrać optymalne urządzenia i prze-
prowadzić symulację pracy urządzenia w kon-
kretnym pomieszczeniu. Dzięki CADvent plug-
-in można skomunikować lindQST.com z takimi 
platformami projektowymi, jak: AutoCAD czy 
Revit i w prosty sposób zaimportować dobrane 
urządzenie do projektu. Dostępne są też liczne 
biblioteki BIM urządzeń Lindab, które znajdują 
się na stronach Lindab. w ramach wspomagania  

komputerowego projektowania Lindab, stwo-
rzony został także program do analiz zysków  
i strat cieplnych budynku TEKNOsim. Program 
ten, dzięki wszechstronnym wyliczeniom zy-
sków cieplnych pomaga dobrać optymalną bel-
kę do wymaganej mocy chłodniczej w danym 
pomieszczeniu/budynku.

certyfikaty

Aktywne chłodzone belki Lindab mają certyfikat 
Eurovent oraz atest PZH i są przebadane zgod-
nie z EN-15116.

jest w innowacyjny sposób bez martwienia się  
o kwestie ciśnienia, czy hałasu. Nastawy dysz 
można (bez użycia dodatkowych narzędzi) w pro-
sty sposób zmienić zgodnie z kartą charakterysty-
ki dołączoną wraz z urządzeniem podczas wstęp-
nej kalibracji fabrycznej. Jeżeli w pomieszczeniu 
zmieni się układ stanowisk pracy, dysze Jet Cone 
w prosty sposób pozwolą nam „przerzucić” opty-
malną ilość powietrza na tę stronę, gdzie jest ak-
tualnie taka potrzeba bez zmiany spadku ciśnie-
nia na urządzeniu. Każda z czterech dysz ma po 
10 nastaw, co daje nam 40 różnych kombinacji 
nawiewu. Nie potrzeba dodatkowych przepust-
nic czy regulatorów przepływu, gdyż wszystko to 
można zrobić samemu, dzięki wygodnemu ste-
rowaniu dysz oraz łatwemu dostępowi do wnę-
trza belki (specjalne zaczepy umożliwiają otwie-
ranie panelu frontowego).
Zakładany cel pełnej kontroli wypływu powie-
trza zostaje osiągnięty dzięki funkcji Air Guide, 
która dodatkowo umożliwia zmianę strumienia 
nawiewanego powietrza. Ruchome kierownice 

w prosty sposób można przestawić, wydłużając 
bądź skracając kształt strugi.
Premax może być również dostarczany z funkcją 
ogrzewania, dodatkowym króćcem do wywiewu 
powietrza, czujnikiem kondensacji, w pełni zin-
tegrowanymi fabrycznie zaworami czy układem 
sterowania Regula Combi. Ponadto Premax do-
stępny jest w szerokim zakresie różnych wymia-
rów, jak również w dowolnym kolorze i może być 
dostosowany do dowolnego znanego systemu 
sufitowego na rynku. Na etapie doboru urządze-
nia możemy też optymalnie wybrać stronę pod-
łączenia króćca powietrza pierwotnego, czy ru-
rek z wodą lodową bądź grzewczą. To daje wiele 
możliwości aranżacji i znacznie ułatwia montaż 
urządzeń na budowie.

Projektowanie nigdy nie Było 
tak Proste

Korzystając ze zintegrowanych bibliotek belek 
chłodzących Lindab w MagiCAD czy CADvent, 

Lindab Sp. z o.o.
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