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NSL

Nawiewnik szczelinowy

N
2
0
0
7



NSL 2 wersja 4.0.6

Opis urządzenia

Nawiewniki sufitowe z wzdłużną szczeliną nawiewną wyposażoną w indywidualnie nastawiane łopatki kierujące.
Przeznaczone do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wysokości 2,6 do 6,0 m. Mogą być również montowane
w ścianie. Wyróżnia się cztery podstawowe warianty wykonania:

NSL-1 – z jedną szczeliną nawiewną
NSL-2 – z dwoma szczelinami nawiewnymi
NSL-3 – z trzema szczelinami nawiewnymi
NSL-4 – z czterema szczelinami nawiewnymi

Poszczególne szczeliny nawiewne łączone są specjalną wsuwką, estetycznie maskującą miejsca połączeń.
Wysoki stopień indukcji strumienia sprawia, że nawiewniki mogą pracować w trybie nagrzewania jak i chłodzenia.
Zalecana różnica temperatur ±10 K. Nadają się do zastosowania w instalacjach o stałym i zmiennym przepływie
powietrza. Na odpowiednie ukierunkowanie strumienia pozwalają, nastawiane indywidualnie metalowe kierownice
o długości 100 mm. Standardowe nawiewniki mają kierownice ustawione pod kątem 45 stopni w układzie
naprzemiennym.

Nawiewniki NSL mogą również być zastosowane do pracy w funkcji wywiewu. Zaleca się podłączanie nawiewników
za pośrednictwem skrzynki rozprężnej, która może być wyposażona w element regulacyjny w króćcu wlotowym.
Skrzynka rozprężna może mieć wewnątrz założoną 20-to milimetrową wykładzinę z wełny mineralnej.

Do podwieszenia nawiewnika ze skrzynką służą cztery uchwyty.
Zakończenie nawiewnika stanowi specjalny kątownik aluminiowy.
Możliwy jest szeregowy montaż nawiewników.

o

Nawiewniki NSL posiadają Atesty Higieniczne nr HK/B/1121/02/2007, HK/B/1121/04/2007

Materiał i wykończenie

Obudowa: profil aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor RAL9010.
Kierownice: profil stalowy lakierowany na kolor RAL9010.
Skrzynka rozprężna: blacha stalowa ocynkowana.
Wykonanie specjalne: Inne kolory z palety RAL.

Profile nawiewu

Konstrukcja nawiewnika daje bardzo duże możliwości pionowego i poziomego kierunkowania strumienia
powietrza nawiewanego. Wymagany efekt uzyskuje się przez zmianę kąta ustawienia kierownic, co można
w łatwy sposób przeprowadzić w warunkach budowy. Zmiana kąta ustawienia kierownic nie wpływa
na poziom emitowanego dźwięku i wielkość spadku ciśnienia.

profil nawiewu poziomy profil nawiewu pionowyprofil nawiewu 45
o

- standardowy
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NSL Wymiary

Skrzynka rozprężna bez izolacji akustycznej

NSL-1 NSL-2

NSL-3 NSL-4
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Uwaga:
Wymiar w nawiasie dotyczy wykonania z niewidocznym zatrzaskiem. W tym wariancie dodatkowe
zabezpieczenie stanowią dwa zamki, które przy montażu muszą zostać zamknięte.
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Wymiary

Skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną

NSL-1/SRt NSL-2/SRt

NSL-3/SRt NSL-4/SRt

Ø
d

Ø
d

Ø
d

Ø
d

Uwaga:
Wymiar w nawiasie dotyczy wykonania z niewidocznym zatrzaskiem. W tym wariancie dodatkowe
zabezpieczenie stanowią 2 zamki, które przy montażu muszą zostać zamknięte.

115

27
0

60

21
0

27
0

115 60

27
0

27
0

70
45 (51)

115
90 (96)

205 6060160

160
135 (141) 180 (186)

205

N



NSL 5wersja 4.0.6

NSL Wymiary

Zalecana ilość króćców

W ramach zamówienia indywidualnego ilość i średnica króćców może być dostosowana do innych wymagań projektu.

Długość nawiewnika L [mm]

500 800 1000 1200 1500 1800 2000

Ilość rzędów
nawiewnika

W Ilość króćców - średnica nominalna króćców Dk [mm]

1 1–80 1–100 1–125 2–100 2–100 2–125 2–125

2 1–100 1–125 1–125 2–100 2–125 2–125 2–125

3 1–125 1–160 1–160 1–160 2–125 2–160 2–160

4 1–160 1–160 2–125 2–160 2–160 2–160 2–160

Zasady oznakowania produktu

NSL-4-1000-SL9010/SRt-2-125-P

NSL - - - - /

W Ilość ęrz dów nawiewnika
1 pojedynczy
2 podwójny
3 potrójny
4 poczwórny

L Dł śćugo nawiewnika w mm
d ugo ci typowe: 500, 800,ł ś
1000, 1200, 1500, 1800, 2000

M Rodzaj mocowania*
_ widoczne wkr tę y

Z niewidoczny zatrzask

numer koloru wg RAL
standard 9010

akcesoria dodatkowe

- - - -

I izolacja skrzynki
_ nie izolowana

t izolowana

N ilość ćkró ców

Dk ś ćrednica nominalna kró ców w mm

R regulacja
P Przepustnica regulowana

od zewn trą z
Pd przepustnica regulowana

od wewn trą z
(po zdj ciu nawiewnikaę )

_ brak przepustnicy

M montaż
_ pojedynczo

S szeregowo

RAL ADD

RAL

ADD

W L M SL

Dk R MSR I N

N
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Informacje ogólne

V [m /h] Całkowity przepływ powietrza w odniesieniu do nawiewnika o długości 1 metra
L [m] Zasięg strumienia powietrza w kierunku pionowym
L [m] Zasięg strumienia powietrza w kierunku poziomym

śnienia całkowitego
L [dB ] Poziom natężenia dźwięku

Zasięg nawiewnika w kierunku pionowym i poziomym przy standardowym ustawieniu kierownic
(45 naprzemiennie). Krzywe wykreślone są dla prędkości 0,1 m/s.
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Podane parametry obowiązują przy braku
elementu regulacyjnego lub przy jego
całkowity otwarciu.

Współczynniki korekcyjne wielkości L dla
poszczególnych długości nawiewnika.

W

Długość nawiewnika L [mm]

500 800 1200 1500 1800 2000
Ilość rzędów
nawiewnika

Współczynnik LW [dB(A) ]

1 +1 +2 0 +1 +2 +2

2 -1 -2 -1 -2 -1 0

3 -4 -5 0 -4 -3 -2

4 -1 0 -1 0 +1 0

N
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2NL

Nawiewnik zintegrowany z oświetleniem
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Przeznaczenie

Opis techniczny urządzenia

Materiał i wykończenie

Montaż

Warianty wykonania

Dwufunkcyjne, nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o montażu w sufitach podwieszonych
pomieszczeń wysokiego komfortu.
Nawiewniki 2N-L posiadająAtest Higieniczny nr HK/B/1121/04/2007, HK/B/1121/01/2007.

Kratki 2N-L łączą w jednej obudowie elementy nawiewu / wywiewu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego,
z elementami systemu oświetlenia.
Jako elementy systemu powietrznego mogą być zastosowane jedne z katalogowych typów kratek stalowych:
ST-STS; STW; STS; STWS; STSW, nawiewnikówALK1;ALK2; KRS lub nawiewników szczelinowych.
Nawiewniki mają gniazdo przystosowane do montażu obudowy oświetleniowej. Jako standard przyjęto
gniazdo pod obudowy oświetleniowe LINEAPAR firmy ŚWIATŁO-SYSTEM.

Nawiewnik:
Ramka: - profil stalowy lakierowany proszkowo na kolor RAL9010

Kierownice: w zależności od typu
- profil stalowy lakierowany proszkowo na kolor RAL9010
- aluminium lakierowane proszkowo na kolor RAL9010

Obudowa:
- blacha ocynkowana aluminium

Obudowa przykręcana do stalowej konstrukcji stropu podwieszanego lub do skrzynki rozprężnej
samowiercącymi wkrętami 4,20.
Elementy nawiewne montowane na niewidocznym, sprężynowym zatrzasku, z zabezpieczeniem śrubowym
zamkiem.

2N-L/ST-STSx - z kratkami siatkową
- z kratkami STW
- z kratkami STS
- z kratkami STWS

2N-L/STW
2N-L/STS
2N-L/STWS

2N-L/STSW
2N-L/KRS
2N-L/ALK1
2N-L/ALK2
2N-L/LDB

- z kratkami STSW
- z nawiewnikami KRS
- z nawiewnikamiALK1
- z nawiewnikamiALK2
- z nawiewnikami LDB 20/8

Wymiary

D x C

M6

zamek śrubowy

np. STW gniazdo oprawy o wietleniowej

Wszystkie wymiary nawiewnika, łącznie
z wymiarami CxD otworu montażowego są
określane każdorazowo indywidualnie.
Wynikają one z wymiarów zastosowanej
oprawy oświetleniowej oraz typu i wielkości
zastosowanego nawiewnika.

N
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2NL Profil oświetlenia

Zródlo swiatlaMoc [W]

Wymiary dla opraw standardowych

L [mm]

618

918

1218

24
14
39
21
54
28

T5/G5/
T5/G5/
T5/G5/
T5/G5/
T5/G5/
T5/G5/

Wyposażenie

- Skrzynka rozprezna
- Skrzynka rozprezna

Z przepustnica w króccu

SR

SR+P

- Skrzynka rozprezna z izolacja
akustyczna

- Skrzynka rozprezna z izolacja
akustyczna i przepustnica  w króccu

SR

SR +P

t

t

Zasady oznakowania produktu

N
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Notatki

N
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Urządzenie wyrzutowe powietrza

UWP



Urządzenia wyrzutowe powietrza UWP są przeznaczone do montażu na dachach budynków przemysłowych w celu
ich grawitacyjnego przewietrzania połączonego z usuwaniem dużych zysków ciepła. W związku z tym szczególnie są
przeznaczone do obiektów w których procesy produkcyjne lub technologiczne są powiązane z emisją dużych ilości
ciepła.
Istnieje dodatkowo możliwość ograniczenia emisji hałasu poprzez zastosowanie opcji urządzenia wyposażonej
w tłumik akustyczny.

Przeznaczenie

2

Budowa

wersja 4.0.6

Urządzenia UWP mają kształt prostopadłościanu z dwuspadowym dachem. W ścianach bocznych zamontowane są
elementy wyrzutowe, umożliwiające regulację stopnia otwarcia.

w którym element wyrzutowy stanowią wyrzutnie ścienne typu CWP z regulowanym siłownikiem elektrycznym
stopniem otwarcia żaluzji.

w którym element wyrzutowy stanowią zespoły ZNS składające się z wyrzutni ściennej ZS lub CWP
z nieruchomymi żaluzjami i przepustnicy wielopłaszczyznowej z regulowanym siłownikiem elektrycznym stopniem
otwarcia.

Należy pamiętać aby temperatura otoczenia urządzenia nie przekraczała dopuszczalnej temperatury pracy siłownika,
czyli 50 C. Dopuszczalna temperatura pracy wyrzutni ściennej CWP wynosi 90 C.
Nad elementami wyrzutowymi na całej długości urządzenia zamontowane są okapy zabezpieczające je przed
wpływem warunków atmosferycznych. Dolną część urządzenia UWP stanowi podstawa z blachy z rynną do odpro-
wadzenia skroplin.

W przypadku podwyższonych wymagań odnośnie ograniczenia wielkości emisji hałasu urządzenia mogą
być dodatkowo wyposażone w płytowe tłumiki hałasu TAP11AR. Standardowo wysokość tłumika wynosi
500 mm. W przypadku oczekiwań większej skuteczności tłumienia wysokość tłumika może zostać powiększona.

Możliwe są dwie podstawowe wersje:
UWP-1

UWP-2

° °

Materiał

Istnieje kilka wariantów wykonania poszczególnych typów urządzeń. Różniących się zastosowanymi materiałami:

A – obudowa z blachy aluminiowej z ramami z profili stalowych ocynkowanych
SN – obudowa z blachy stalowej ocynkowanej i profili stalowych ocynkowanych
SL – obudowa z blachy stalowej lakierowanej i profili stalowych lakierowanych

AA – aluminium anodowane
AL – aluminium lakierowane

AA – typ CWP z aluminium anodowanego
AL – typ CWP z aluminium lakierowanego
SO – typ ZS ze stali ocynkowanej
SL – typ ZS ze stali lakierowanej.

PS – w całości z aluminium
PW IIU – obudowa stalowa ocynkowana, przesłony aluminiowe.

Obudowy urządzeń UWP-1 i UWP-2:

Elementy wyrzutowe urządzeń UWP-1:

Elementy wyrzutowe urządzeń UWP-2:
Wyrzutnia ścienna:

Przepustnica:



UWP Montaż
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Montaż urządzeń polega na posadowieniu ich na cokole
dachu i przykręceniu za pomocą kołków rozporowych
M16. Zalecany rozstaw kotew – 500 mm. Szerokość
cokołu 145 mm, wysokość min. 200 mm.

UWP-1, UWP-1T i UWP -2, UWP-2T

UWP-1L, UWP-1TL i UWP-2L, UWP-2TL.

Możliwa jest instalacja urządzeń pojedynczych

lub też w układzie liniowym

Wymiary

Do zamykania urządzeń wyrzutowych zaleca się
stosować siłowniki obrotowe firmy Belimo.
Standardowo ON-OFF typu SM 230.

SM 24; SM 230-S; SM-24-S

AF 230;AF 230-S;AF 24;AF 24-S.

Mogą być zamontowane także inne typy:

lub z funkcją bezpieczeństwa typu:

Siłowniki

1. Konstrukcja
2. Element wyrzutowy dla UWP-1 – CWP/RR / UWP-2 – ZS
3. Element wyrzutowy dla UWP-1 – brak / UWP-2 – PS lub PW IIU
4. Tłumik dla UWP-1T – TAP 11/AR / UWP-2T – TAP 11/AR
5. Istniejący cokół wg wytycznych producenta UWP
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Dane techniczne

Podstawowe wymiary
WLK A B H A1 B1 C D

1 500 2000 940 940 1800 500
2 900 2000 1120 1485 1800 700
3 1300 2000 1490 2105 1800 1000
4 1600 2000 1750 2550 1800 1200
5 2000 2000 2020 3175 1800 1500
6 2300 2000 2420 3655 1800 1750
7 2700 2000 2750 4240

Zabudowa
pojedyncza

2300
Liniowa skrajna

2150
Liniowa
środkowa

2000 1800 2000

Uwaga: istnieje możliwość roszerzenia typoszeregu według uzgodnień indywidualnych

Orientacyjny ciężar urządzeń Q[kg]
Wielkość

Wariant wykonania 1 2 3 4 5 6 7
UWP-1-A-xx 164 201 249 282 330 367 412
UWP-1-Sx-xx 193 240 297 337 394 438 492
UWP-2-A-xx-PS 198 245 307 352 418 471 534
UWP-2-A-xx-PW IIU 201 248 312 356 420 468 524
UWP-2-A-xx-PS 207 258 324 372 443 498 566
UWP-2-A-xx-PW IIU 210 261 329 376 445 495 556
UWP-2-Sx-Ax-PS 227 283 354 406 482 542 613
UWP-2-Sx-Ax-PW IIU 230 287 360 410 484 539 603
UWP-2-Sx-Sx-PS 237 296 372 426 506 569 645
UWP-2-Sx-Sx-PW IIU 240 300 376 430 508 566 635

Powierzchnie czynne urządzeń Aeef[m2]
Wielkość

Wariant wykonania 1 2 3 4 5 6 7
UWP-1-xx-Ax 0,8 1,72 2,58 3,24 4,1 4,52 5,38
UWP-1T-xx-xx 0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2
UWP-2-xx-Ax-xx 0,74 1 1,48 1,86 2,36 2,74 3,22
UWP-2-xx-Sx-xx 1,1 1,65 2,45 2,92 3,65 4,15 4,85
UWP-2T-xx-xx-xx 0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2

Dane akustyczne tłumika TAP 11/AR
L 500 1000
63 Hz 3 4
125 Hz 4 8
250 Hz 5 10
500 Hz 8 13
1 kHz 13 21
2 kHz 15 21
4 kHz 11 15



UWP Zasady oznakowania produktu
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Notatki
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