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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK do zabudowy
w œcianie
Nawiewniki szczelinowe, zabudowane w stropach,

odznaczaj¹ siê:

- rozdzia³em powietrza zapewniaj¹cym wysoki komfort

termiczny

- niskim poziomem ha³asu (szumów przep³ywu)

- du¿¹ elastycznoœci¹ w dostosowaniu siê do geometrii

i wystroju pomieszczenia

- du¿¹ elastycznoœci¹ przy zabudowie w ró¿nego typu stro-

py podwieszone

- du¿y zakres wydajnoœci powietrza, przy jednakowym

wygl¹dzie

- wysoka jakoœæ wykonania poprzez stosowanie najle-

pszych materia³ów

Zalety te przenosz¹ siê w ca³oœci na nawiewniki szcze-

linowe , zabudowane w œcianie.

Poni¿ej przedstawiono charakterystyczne ró¿nice:

- Rozdzia³ powietrza, ustawienie nawiewnika

- Prowadzenie (przep³yw) powietrza nawiewnego i wy-

wiewnego

- Monta¿ w œcianie

- Ochrona przed ha³asem, t³umienie ha³asu miêdzy pomie-

szczeniami

Rozdzia³ powietrza przy nawiewie

œciennym od strony korytarza

W krótkim odstêpie od œciany, poprzez wysokoindukcyjne

mieszanie siê nawiewanego powietrza z powietrzem z po-

mieszczenia, dochodzi w pobli¿u œciany do szybkiej re-

dukcji zarówno prêdkoœci jak równie¿ ró¿nic temperatur .

Krótka strefa mieszania przechodzi w strefê wyporow¹;

mieszanina powietrza przesuwa siê wolno, blisko pod³ogi,

w kierunku fasady, gdzie zarówno w lecie jak i w zimie

ulega podgrzaniu i wznosi siê do góry, pod strop, prze-

suwaj¹c siê w kierunku œciany korytarza, gdzie jest wywie-

wana poza pomieszczenie.

Warunkiem omawianego rozdzia³u powietrza jest aby przez

ca³y rok temperatura nawiewanego powietrza by³a ni¿sza

od temperatury w pomieszczeniu.

Dziêki wysokiej indukcji nie istnieje praktycznie nie-

bezpieczeñstwo krótkiego spiêcia miêdzy nawiewem a wy-

wiewem. Wielkoœæ strefy mieszania zale¿y od typu nawie-

wnika, wydajnoœci powietrza i temperatury nawiewu.

Nawiewnik szczelinowy nawiewno-wywiewny ustawiany

jest fabrycznie tak, ¿e dla danego przypadku gwarantuje siê

komfort termiczny równie¿ na stanowiskach pracy usytu-

owanych poni¿ej nawiewnika.

Zabudowa w œcianie lekkiej

konstrukcji

Najczêœciej odstêp miêdzy metalowymi wspornikami kon-

strukcji œciany wynosi 62,5 cm. Tym samym podzia³ka

(raster) œciany przy korytarzu ró¿ni siê od podzia³ki fasady.

Dziêki specjalnym profilom pomocniczym mo¿na na-

wiewnik zamontowaæ dok³adnie naprzeciwko œrodka okna.

Aby zapewniæ mo¿liwie du¿¹ elastycznoœæ i ³atwoœæ mon-

ta¿u, skrzynki pod³¹czeniowe nawiewnika nie powinny

byæ na sztywno po³¹czone ze œcian¹.

Po wyciêciu szczeliny w œcianie, skrzynkê pod³¹czeniow¹

LTG mocuje siê w otworze i dopiero po zakoñczeniu robót

malarskich - montuje siê nawiewnik (monta¿ na zatrzask).

Jeœli nieznany jest podzia³ pomieszczeñ, zaleca siê, aby

przewody wentylacyjne i nawiewniki montowaæ w uskoku

podsufitowym a œcianki dzia³owe ustawiaæ póŸniej tak, aby

styka³y siê z uskokiem.

Poprzez odpowiedni¹ prefabrykacjê elementów œciennych

i przewodów wentylacyjnych mo¿na znacznie obni¿yæ

koszty materia³owe i skróciæ czas monta¿u.

Ochrona przed przenoszeniem ha³asu

z pomieszczenia do pomieszczenia

W celu ochrony przed ha³asem stosuje siê œcianki dzia³owe

o ró¿nych konstrukcjach. System wentylacji a w³aœciwie

sieæ kana³ów pogarsza t³umienie akustyczne przegród

z uwagi na przenoszenie dŸwiêku z pomieszczenia do po-

mieszczenia (telefonie). Jeœli tzw. opór akustyczny prze-

grody R jest niewystarczaj¹cy , nale¿y zastosowaæ na

przewodach wentylacyjnych odpowiednie t³umiki ha³asu

(telefonie).

Alternatywnie, odpowiednie kulisy t³umi¹ce ha³as mo¿na

zabudowaæ w skrzynkach pod³¹czeniowych LTG, co

znacznie oszczêdza miejsce.

Odpowiedni program komputerowy LTG okreœla zdolnoœæ

t³umienia w.w. kulis, przy danej konstrukcji œciany.

W

Prowadzenie powietrza nawiewanego

i wywiewanego

Nawiewniki szczelinowe dla nawiewu i wywiewu sto-

sowane byæ mog¹ oddzielnie od siebie, oraz jako kom-

binacja nawiewnika nawiewnego i wywiewnego. Elemen-

ty nawiewne i wywiewne le¿¹ obok siebie, na tej samej

wysokoœci.

Tzw. nawiewniki kombi (nawiewno - wywiewne) zabudo-

wuje siê zazwyczaj w œrodku danego modu³u, w œcianie

przyleg³ej do korytarza. W przypadku nawiewników mon-

towanych oddzielnie, przy zmianach w aran¿acji (prze-

suwanie œcianek dzia³owych), koniecznym jest niekiedy

przebudowa nawiewników.

Powietrze usuwane byæ mo¿e zarówno z przestrzeni usko-

ku podsufitowego jak te¿ ze strefy korytarza - bezkana-

³owo, poprzez stworzenie podciœnienia,co osi¹ga siê za-

sysaj¹c powietrze w wybranym centralnym miejscu. Stoso-

wane s¹ w tym przypadku odpowiednio wyciszone wy-

wiewniki bez pod³¹czenia kana³owego lub te¿ kratki

(wywiewniki) przewa³owe o tych samych elementach po

obydwu stronach.

Najlepszym miejscem do monta¿u jest powierzchnia

œciany nad drzwiami.
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK do zabudowy w œcianie

Program dostawczy

d³ugoœci standardowe:
szerokoœci standardowe: (z profilem skrajnym 8)

(z profilem skrajnym 1)

d³ugoœci standardowe:
szerokoœci standardowe: (z profilem skrajnym 8)

(z profilem skrajnym 1)

d³ugoœci standardowe:
szerokoœci standardowe: (z profilem skrajnym 8)

(z profilem skrajnym 1)

d³ugoœci standardowe:
szerokoœci standardowe: (z profilem skrajnym 8)

(z profilem skrajnym 1)

d³ugoœci standardowe:
szerokoœci standardowe: (z profilem skrajnym 8)

(z profilem skrajnym 1)

d³ugoœci standardowe:
szerokoœci standardowe: (z profilem skrajnym 8)

(z profilem skrajnym 1)

profile skrajne profile skrajne

profil skrajny profil skrajny profil skrajny profil skrajny
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK do zabudowy w œcianie

Wykonania

Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B sk³ada

siê z dysz nawiewnych, szczelinowych, w formie walców,

zamocowanych w profilach o odpowiedniej aerodynamice.

stanowi aluminium w kolorze natu-

ralnym, eloksydowane, lakierowane, w kolorach zbli¿o-

nych do RAL lub chromowane.

Profile lakierowane stosuje siê dla normalnych warunków.

W warunkach np.podwy¿szonej wilgotnoœci (np.baseny

k¹pielowe) stosuje siê aluminium eloksydowane.

produkowane s¹ w kolorze bia³ym,

czarnym lub zbli¿onym do RAL.

umo¿liwiaj¹ indywidualne dostosowanie

siê do danej œciany.

Powierzchniê profili

Dysze szczelinowe

Profile skrajne

LTG system clean
®

Pewna czêœæ nawiewanego powietrza omija dysze

szczelinowe i nawiewana jest poprzez niewielk¹ szczelinê

w skrajnym profilu nawiewnika - bezpoœrednio wzd³u¿

œciany. Tworzy siê pewien rodzaj kurtyny powietrznej

izoluj¹cej œcianê od zanieczyszczeñ w powietrzu jak np.

dym papierosowy, kurz itp. co powoduje, ¿e œciana

pozostaje czysta.

Wyposa¿enie dodatkowe

Kombinacjê nawiewnika szczelinowego dostarcza siê z -

lub bez Z uwagi na oszczêdnoœæ miejsca t³umik

zabudowany jest bezpoœrednio w skrzynce rozdzielczej

nawiewnika.

W ka¿dej kombinacji nawiewnika, zarówno na nawiewie

jak i na wywiewie montowane s¹ seryjnie

t³umika.

elementy

d³awi¹ce, regulacyjne.

Tolerancje

- Wymiary podane w tym katalogu s¹ zgodne z DIN ISO

2768-mk

- Tolerancje w d³ugoœci : <1,5 m ± 1,5 mm

>1,5 m ± 2,0 mm

- Tolerancje w odkszta³ceniu i prostoliniowego wykonania

wg. DIN EN 12020-2
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK do zabudowy w œcianie

d³ugoœæ szczeliny 1000 mm d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Dobór wstêpny
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Przep³yw (m3/h)

Wykresy g³oœnoœci (moc akustyczna) -

przy pod³¹czeniu prostym

Dane akustyczne ± 3 dB,

Wydatek nawiewu akustyka = wydatek wywiewu

Akustyka + strata ciœnienia na pod³¹czeniu :

LDK B 12/8/2,….12/8/3/ i …20/8/2 : NW 100

LDK B 12/8/4,… 20/8/3 i …20/8/4 : NW 125

Bez zabudowanego t³umika przy pod³¹czeniu prostym

Klapa d³awi¹ca - otwarta

Dok³adne dane dla odpowiedniego profilu

Program doboru mo¿na otrzymaæ od LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK do zabudowy w œcianie

Wskazówki do doboru

Element regulacyjny, d³awi¹cy, zamontowany w króæcu

pod³¹czeniowym, s³u¿y do wyrównania strugi powietrza

jak równie¿ do ustawienia ró¿nych przep³ywów przy

niezmiennym ciœnieniu w przewodzie powietrznym.

W przypadku wiêkszych ró¿nic ciœnieñ powstaj¹cych

wzd³u¿ przewodu, mo¿na jedynie do pewnego stopnia wy-

równaæ ciœnienia, a to z uwagi na szumy powstaj¹ce przy

d³awieniu.

Króæce pod³¹czeniowe o ostrych krawêdziach i z³ej aero-

dynamice mog¹ powodowaæ nadmierny wzrost poziomu

szumów (przep³ywy o du¿ej burzliwoœci).

Nale¿y zawsze u¿ywaæ elementów sieci zapewniaj¹cych

spokojny przep³yw, o ma³ej turbulencji. I tak np. wê¿e ela-

styczne, silnie o¿ebrowane, okaza³y siê niew³aœciwe z pun-

ktu widzenia akustyki.

W celu sprawdzenia mo¿liwoœci przenoszenia ha³asu z po-

mieszczenia do pomieszczenia, proponuje siê, zg. z VDI

2081, jak nastêpuje :

- Podanie oporu akustycznego R dla œciany, zale¿nie od

czêstotliwoœci

- Przeliczenie na ró¿nicê ciœnienia akustycznego: pomie-

szczenia nadawcze pomieszczenie odbiorcze (pomie-

szczenia s¹siednie)

- Start przy danym poziomie mocy akustycznej w króæcu

pod³¹czeniowym nawiewnika, w pomieszczeniu nada-

wczym

- Obliczenia, niezale¿nego od czêstotliwoœci - t³umienia

ha³asu przez rozga³êzienia, poczynaj¹c od pod³¹czenia

nawiewnika w pomieszczeniu nadawczym a koñcz¹c na

pod³¹czeniu nawiewnika w pomieszczeniu odbiorczym.

- Uwzglêdnienie, zale¿nego od czêstotliwoœci - t³umienia

ha³asu przez nawiewnik i t³umik.

- Przeliczenie na poziom ciœnienia akustycznego pomie-

szczenia odbiorczego, po odjêciu t³umienia przez samo

pomieszczenie (w zale¿noœci od czêstotliwoœci, o ile mo-

¿liwe)

- Obliczenie t³umienia ha³asu przez œcianê z uwzglê-

dnieniem pracuj¹cej instalacji wentylacji

- Okreœlenie wartoœci R i porównanie jej z niezbêdn¹

wartoœci¹ R

Dodatkowo nale¿y sprawdziæ przenoszenie siê ha³asu

poprzez obudowê uskoku podsufitowego jak równie¿

poprzez otwory wywiewne do przestrzeni przylegaj¹cego

korytarza .

W

W

W
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Program doboru LTG umo¿liwia optymalny dobór sy-

stemów wentylacyjnych opartych na kombinacji nawie-

wnika szczelinowego, œciennego i stanowi wydatn¹ pomoc

zarówno dla projektanta wentylacji jak i dla akustyka.

Wynik zale¿ny jest od przekroju przewodu oraz od iloœci

nawiewników w s¹siednich pomieszczeniach

I tak w przypadku 3 szt. kombinacji nawiewnika nawiew-

wywiew w s¹siednich pomieszczeniach mamy do czy-

nienia z 3 x 3 = 9 drogami przenoszenia ha³asu. Najbardziej

akustycznie niekorzystne miejsca le¿¹ na koñcu przewodu ,

gdy¿ tam (rozga³êzienie) wystêpuje najmniejsze t³umienie.



Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/2 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Kombinacja nawiewnika szczelinowego

LDK - B 12/8/2/11 LTG System clean
®

Sposób dzia³ania

Element nawiewny

Element wywiewny

z mo¿liwoœci¹ ustawiania strugi

powietrza, s³u¿y do wytwarzania strefy mieszania w po-

bli¿u œciany; w krótkim odstêpie od œciany powstaje strefa

wyporowa, obejmuj¹ca swoim zasiêgiem strefê prze-

bywania cz³owieka. Element nawiewny - nawiewnik

szczelinowy wywo³uje intensywn¹ indukcjê powietrza;

kierunek nawiewu jest regulowany i z regu³y ustawiany

w fabryce (istnieje mo¿liwoœæ indywidualnego ustawienia).

Dziêki wysokiej indukcji dochodzi do szybkiego zmniej-

szenia prêdkoœci nawiewanego powietrza jak te¿ do

zmniejszenia wartoœci ró¿nicy temperatur powietrza w po-

mieszczeniu i powietrza nawiewanego. Kszta³t strugi i roz-

dzia³ powietrza wytwarza dodatkowo w pobli¿u œciany

pewien rodzaj kurtyny powietrznej zmniejszaj¹c tym

samym zanieczyszczenie œciany w pobli¿u nawiewnika.

optycznie identyczny z elementem

nawiewnym, lecz inne ustawienie walców.

Korzyœci

• Nawiew i wywiew w ramach jednego modu³u (osi) po-

mieszczenia

- Usytuowanie obok siebie

- Wspólna, optycznie jednakowa strona frontowa -

jednolity wygl¹d

- Elementy nawiewnika s¹ ³atwo montowalne (zamoco-

wanie na zatrzask)

- Pod³¹czenia powietrza od ty³u

• Wspólna skrzynka pod³¹czeniowa z zamontowanym roz-

dzia³em powietrza nawiewanego i wywiewanego

• D³ugoœæ nawiewnika dowolna

- D³ugoœci standardowe 1000 mm, 1200 mm

• Estetyczny wygl¹d

- Powierzchnia epoksydowana, lakierowana lub chromo-

wana, elementy nawiewne w kolorze czarnym, bia³ym

(RAL 9010), szarym aluminium (RAL 9007) lub chro-

mowane

• Wysoka efektywnoœæ dziêki

- wentylacji wyporowej z dobrym przep³ukaniem strefy

przebywania cz³owieka

• Stanowisko pracy mo¿na usytuowaæ a¿ do bezpoœredniej

bliskoœci z nawiewnikiem

• Niski poziom ha³asu

• Bardzo dobre t³umienie ha³asu przenoszonego z pomie-

szczenia do pomieszczenia dziêki elementom t³umi¹cym

zabudowanym w skrzynce pod³¹czeniowej (na ¿yczenie)

• Urz¹dzenie d³awi¹ce zabudowane w skrzynce pod³¹cze-

niowej

• Brak koniecznoœci stosowania stropu podwieszonego
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/2 LTG System clean
®

do
zabudowy w œcianie

Rozdzia³ powietrza

Uwidoczniony poprzez dodanie mg³y olejowej

Przyk³ad: 3 osie (modu³y), 3 nawiewniki po 70 m3/h

nawiew i wywiew

t = - 8 K ( ch³odzenie ), wys. monta¿u 2,5 m

Odstêp od stropu 0,25 m

3 kombinacje nawiewnika szczelinowego o d³.

1000 mm

∆

Wykonanie

Opisywany nawiewnik jest jednostk¹ gotow¹ do zamon-

towania i sk³ada siê z :

- estetycznie wykonanej szyny frontowej wykonanej

z profili aluminiowych z osadzonymi dyszami szcze-

linowymi z tworzywa sztucznego, wraz z lamelami-

kierownicami powietrza; wykonanie: wszystkie kra-

wêdzie - g³adkie tzn. o optymalnej aerodynamice; cha-

rakter nawiewu - o niewielkich turbulencjach i niskim

poziomie szumów; szyna frontowa wykonana z alu-

minium, walce z tworzywa w kolorze bia³ym lub

czarnym.

- Profili œciennych typ 1 i 8 z programu LDB 12/8 LTG

System clean

- £atwy i szybki monta¿ i demonta¿ elementu nawiewno-

wywiewnego, bez koniecznoœci u¿ycia narzêdzi (na za-

trzask)

- dla nawiewu i wywiewu,

montowanej na wspólnej szynie, z optymaln¹ przegrod¹

rozdzielaj¹c¹ efektywnie nawiew od wywiewu

®

oddzielnej skrzynki rozdzielczej

Program dostawczy

Monta¿

- wykonanie 2-szczelinowe

LDK - B 12/8/2 LTG System clean

- d³ugoœci standardowe 1000 mm... 1200 mm

- element d³awi¹cy w czêœci nawiewnej i wywiewnej

- t³umiki ha³asu (opcja)

- Wsuniêcie nawiewnika LDK - B 12/8/2 LTG System

clean w otwór w œcianie, od strony korytarza w kierunku

pomieszczenia. Zamocowanie za pomoc¹ 2 k¹towników

na œcianie - korytarza

- Monta¿ elementu nawiewno-wywiewnego od strony po-

mieszczenia (na zatrzask)

®

®
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/2 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Wymiary z t³umikiem ha³asu
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/2 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
bez t³umika ha³asu

z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

d³awienie
zamkniête

otwarte

przep³yw

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte
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Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B:

Strata ciœnienia Nawiew ± 10% (el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia: NW 100

Wysoki komfort termiczny do 170 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/2 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
z t³umikiem ha³asu

z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

przep³yw

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.
Klapa d³awi¹ca

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 , ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 15% (el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 100

Wysoki komfort termiczny do 170 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/2 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
bez t³umika ha³asu

z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

przep³yw

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 10% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 100

Wysoki komfort termiczny do 170 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/2 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
z t³umikiem ha³asu

z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.
Klapa d³awi¹ca

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ,ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 15% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 100

Wysoki komfort termiczny do 170 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/2 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Przenoszenie i t³umienie ha³asu

Przenoszenie ha³asu z pomieszczenia do pomieszczenia

poprzez kana³y wentylacyjne (telefonie) stanowi dodatko-

we Ÿród³o ha³asu, które mo¿e zmniejszyæ efekt t³umienia

ha³asu przez œcianki dzia³owe.

W normie DIN 4109 lub w uzgodnieniach z inwestorem

precyzuje siê minimalne wymagania, stawiane œciankom

dzia³owym pod wzglêdem ochrony przed ha³asem; operuje

siê tutaj pojêciem oszacowanej miary t³umienia ha³asu R .

Miara t³umienia daje siê przeliczyæ na ró¿nicê poziomu

ciœnienia akustycznego poprzez znajomoœæ powierzchni

œciany S i tzw. ekwiwalentnej powierzchni absorpcyjnej A

pomieszczenia odbiorczego:

L = R - 10 lg (S/A)

W

∆
Przy okreœleniu ró¿nicy poziomu ciœnienia akustycznego

w kanale wentylacyjnym pomiêdzy pomieszczeniem nada-

wczym i odbiorczym obliczenia wykonaæ nale¿y dla ca³ego

pasma czêstotliwoœci (porównaj VDI 2081, str.1,2 oraz

program doboru LTG). W przypadku koniecznoœci u¿ycia

t³umików (telefonie) kierowaæ siê nale¿y wartoœciami t³u-

mienia, podawanymi przez producentów t³umików.

Dla nawiewników reprezentatywn¹ jest miara t³umienia

ha³asu przez nawiewnik, zgodnie z DIN ISO 7235.

Nale¿y uzgodniæ nastêpuj¹ce punkty:

1. Zbêdne s¹ t³umiki ha³asu zapobiegaj¹ce przeno-

szeniu siê ha³asu poprzez przewody z pomieszczenia do

pomieszczenia (telefonie)

2. W nawiewniku koniecznym jest zabudowanie t³umika

ha³asu

3. Konieczne s¹ dodatkowe t³umiki o d³ugoœci X

Dane konieczne do okreœlenia miary t³umienia ha³asu przez

nawiewnik :

D = D + D

D Zdolnoœæ t³umienia przez nawiewnik

D teoretyczna miara t³umienia ha³asu na koñcu otwar-

tego, prostego kana³u (koñcowa refleksja kana³u)

z równania B3 w DIN EN ISO 7235

t i td

i

td

pomieszczenie pog³osu , LW1

mikrofon

mikrofon

Ÿród³o ha³asu

w szerokim paœmie

Ÿród³o ha³asu

w szerokim paœmie

pomieszczenie pog³osu , LW2

Okreœlenie Di

1. Brak dodatkowych t³umików

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 12/8/2 LTG

System clean , bez zabudowy elementów
®

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

oktawa w

1. T³umiki zabudowane w nawiewniku kombi LDK

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 12/8/2 LTG

System clean z kulisami œrodkowymi (materia³ t³u-

mi¹cy z ¿ywic melaminy)

®

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

3. T³umiki (telefonie) ha³asu

Zdolnoœæ t³umienia ha³asu podawana jest przez pro-

ducenta

oktawa w
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/3 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Kombinacja nawiewnika szczelinowego

LDK - B 12/8/3/11 LTG System clean

Sposób dzia³ania

Element nawiewny

Element wywiewny

z mo¿liwoœci¹ ustawiania strugi

powietrza, s³u¿y do wytwarzania strefy mieszania w pobli-

¿u œciany; w krótkim odstêpie od œciany powstaje strefa

wyporowa, obejmuj¹ca swoim zasiêgiem strefê przeby-

wania cz³owieka. Element nawiewny - nawiewnik szcze-

linowy wywo³uje intensywn¹ indukcjê powietrza; kierunek

nawiewu jest regulowany i z regu³y ustawiany w fabryce

(istnieje mo¿liwoœæ indywidualnego ustawienia). Dziêki

wysokiej indukcji dochodzi do szybkiego zmniejszenia

prêdkoœci nawiewanego powietrza jak te¿ do zmniejszenia

wartoœci ró¿nicy temperatur powietrza w pomieszczeniu

i powietrza nawiewanego. Kszta³t strugi i rozdzia³ powie-

trza wytwarza dodatkowo w pobli¿u œciany pewien rodzaj

kurtyny powietrznej zmniejszaj¹c tym samym zanieczy-

szczenie œciany w pobli¿u nawiewnika.

- optycznie identyczny z elementem

nawiewnym, lecz inne ustawienie walców.

Korzyœci

• Nawiew i wywiew w ramach jednego modu³u (osi)

pomieszczenia

- Usytuowanie - obok siebie

- Wspólna, optycznie jednakowa strona frontowa - jedno-

lity wygl¹d

- Elementy nawiewnika s¹ ³atwo montowane (zamoco-

wanie na zatrzask)

- Pod³¹czenia powietrza - od ty³u

• Wspólna skrzynka pod³¹czeniowa z zamontowanym roz-

dzia³em powietrza nawiewanego i wywiewanego

• D³ugoœæ nawiewnika - dowolna

- D³ugoœci standardowe 1000 mm, 1200 mm

• Estetyczny wygl¹d

- Powierzchnia epoksydowana, lakierowana lub chromo-

wana, elementy nawiewne w kolorze czarnym, bia³ym

(RAL 9010), szarym aluminium (RAL 9007) lub chro-

mowane

• Wysoka efektywnoœæ wentylacji dziêki

- wentylacji wyporowej z dobrym przep³ukaniem strefy

przebywania cz³owieka

• Stanowisko pracy a¿ do bezpoœredniej bliskoœci z nawie-

wnikiem

• Niski poziom ha³asu

• Bardzo dobre t³umienie ha³asu przenoszonego z pomie-

szczenia do pomieszczenia dziêki elementom t³umi¹cym

zabudowanym w skrzynce pod³¹czeniowej (na ¿yczenie)

• Urz¹dzenie d³awi¹ce zabudowane w skrzynce pod³¹-

czeniowej

• Brak koniecznoœci stosowania stropu podwieszonego
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/3 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Rozdzia³ powietrza

Uwidoczniony poprzez dodanie mg³y olejowej

3 osie (modu³y) po 1,3 m,

3 nawiewniki po 80 m3/h nawiew i wywiew

t = - 8 K (ch³odzenie), wys. monta¿u 2,4 m

Przyk³ad:

∆

Wykonanie

Program dostawczy

Monta¿

Opisywany nawiewnik jest jednostk¹ gotow¹ do

zamontowania i sk³ada siê z:

- estetycznie wykonanej szyny wykonanej z pro-

fili aluminiowych z osadzonymi dyszami szczelinowymi

z tworzywa sztucznego, wraz z - kierownicami

powietrza; wykonanie: wszystkie krawêdzie - g³adkie tzn.

o optymalnej aerodynamice; charakter nawiewu - o nie-

wielkich turbulencjach i niskim poziomie szumów; szyna

frontowa wykonana z aluminium, walce z tworzywa

w kolorze bia³ym lub czarnym.

- Profili œciennych typ 1 i 8 z programu LDB 12/8 LTG

System clean

- £atwy i szybki monta¿ i demonta¿ elementu nawiewno-

wywiewnego, bez koniecznoœci u¿ycia narzêdzi (na za-

trzask)

- dla nawiewu i wywiewu,

montowanej na wspólnej szynie, z optymaln¹ przegrod¹

rozdzielaj¹c¹ efektywnie nawiew od wywiewu

- wykonanie 3-szczelinowe

LDK - B 12/8/3 LTG System clean

- d³ugoœci standardowe 1000 mm... 1200 mm

- element d³awi¹cy w czêœci nawiewnej i wywiewnej

- t³umiki ha³asu (opcja)

- Wsuniêcie nawiewnika LDK - B 12/8/2 LTG System

clean w otwór w œcianie, od strony korytarza - w kie-

runku pomieszczenia. Zamocowanie za pomoc¹ 2 k¹to-

wników na œcianie korytarza.

- Monta¿ elementu nawiewno-wywiewnego od strony

pomieszczenia (na zatrzask)

frontowej

lamelami

oddzielnej skrzynki rozdzielczej

®

®

®
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/3 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Wymiary z t³umikiem ha³asu

widok z przodu (od strony pomieszczenia)

widok z góry

wywiew nawiew

przekrój A-A

d³ugoœæ L
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/3 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
bez t³umika ha³asu

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

d³awienie
zamkniête

otwarte

przep³yw

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% (el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia: NW 100

Wysoki komfort termiczny do 170 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/3 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
z t³umikiem ha³asu

z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 , ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 30% (el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia: NW 100

Wysoki komfort termiczny do 170 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

przep³yw
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/3 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
bez t³umika ha³asu

z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

przep³yw

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B:

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% (el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia: NW 100

Wysoki komfort termiczny do 170 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

20



Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/3 LTG System
clean do zabudowy w

®
œcianie z t³umikiem ha³asu

z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

przep³yw

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 , ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B:

Strata ciœnienia Nawiew ± 30% (el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia: NW 100

Wysoki komfort termiczny do 170 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/3 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Przenoszenie i t³umienie ha³asu

Przenoszenie ha³asu z pomieszczenia do pomieszczenia

poprzez kana³y wentylacyjne (telefonie) stanowi dodatko-

we Ÿród³o ha³asu, które mo¿e zmniejszyæ efekt t³umienia

ha³asu przez œcianki dzia³owe.

W normie DIN 4109 lub w uzgodnieniach z inwestorem

precyzuje siê minimalne wymagania, stawiane œciankom

dzia³owym pod wzglêdem ochrony przed ha³asem; operuje

siê tutaj pojêciem oszacowanej miary t³umienia ha³asu R' .

Miara t³umienia daje siê przeliczyæ na ró¿nicê poziomu

ciœnienia akustycznego poprzez znajomoœæ powierzchni

œciany S i tzw. ekwiwalentnej powierzchni absorpcyjnej A

pomieszczenia odbiorczego:

L = R - 10 lg (S/A)

W

∆
Przy okreœleniu ró¿nicy poziomu ciœnienia akustycznego

w kanale wentylacyjnym pomiêdzy pomieszczeniem nada-

wczym i odbiorczym obliczenia wykonaæ nale¿y dla ca³ego

pasma czêstotliwoœci (porównaj VDI 2081, str.1,2 oraz

program doboru LTG). W przypadku koniecznoœci u¿ycia

t³umików (telefonie) kierowaæ siê nale¿y wartoœciami

t³umienia, podawanymi przez producentów t³umików.

Dla nawiewników reprezentatywn¹ jest miara t³umienia

ha³asu przez nawiewnik, zgodnie z DIN ISO 7235.

Nale¿y uzgodniæ nastêpuj¹ce punkty:

1. Zbêdne s¹ t³umiki ha³asu zapobiegaj¹ce przeno-

szeniu siê ha³asu poprzez przewody z pomieszczenia do

pomieszczenia (telefonie)

2. W nawiewniku koniecznym jest zabudowanie t³umika

ha³asu

3. Konieczne s¹ dodatkowe t³umiki o d³ugoœci X

Dane konieczne do okreœlenia miary t³umienia ha³asu przez

nawiewnik:

D = D + D

D Zdolnoœæ t³umienia przez nawiewnik

D teoretyczna miara t³umienia ha³asu na koñcu

otwartego, prostego kana³u (koñcowa refleksja

kana³u) z równania B3 w DIN EN ISO 7235

t i td

i

td

pomieszczenie pog³osu, LW`1

mikrofon

mikrofon

pomieszczenie pog³osu, LW`2

Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

Okreœlenie Di

1. Brak dodatkowych t³umików

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 12/8/3 LTG

System clean , bez zabudowy elementów
®

oktawa w

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

1. T³umiki zabudowane w nawiewniku kombi LDK

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 12/8/3 LTG

System clean z kulisami œrodkowymi (materia³ t³u-

mi¹cy z ¿ywic melaminy)

®

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

3. T³umiki (telefonie) ha³asu

Zdolnoœæ t³umienia ha³asu podawana jest przez pro-

ducenta
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/4 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Kombinacja nawiewnika szczelinowego

LDK - B 12/8/4/11 LTG System clean
®

Sposób dzia³ania

Element nawiewny

Element wywiewny

z mo¿liwoœci¹ ustawiania strugi po-

wietrza, s³u¿y do wytwarzania strefy mieszania w pobli¿u

œciany; w krótkim odstêpie od œciany powstaje strefa wypo-

rowa, obejmuj¹ca swoim zasiêgiem strefê przebywania

cz³owieka. Element nawiewny - nawiewnik szczelinowy

wywo³uje intensywn¹ indukcjê powietrza; kierunek

nawiewu jest regulowany i z regu³y ustawiany w fabryce

(istnieje mo¿liwoœæ indywidualnego ustawienia). Dziêki

wysokiej indukcji dochodzi do szybkiego zmniejszenia

prêdkoœci nawiewanego powietrza jak te¿ do zmniejszenia

wartoœci ró¿nicy temperatur powietrza w pomieszczeniu i

powietrza nawiewanego. Kszta³t strugi i rozdzia³ powietrza

wytwarza dodatkowo w pobli¿u œciany pewien rodzaj kur-

tyny powietrznej zmniejszaj¹c tym samym zanieczy-

szczenie œciany w pobli¿u nawiewnika.

- optycznie identyczny z elementem

nawiewnym, lecz inne ustawienie walców.

Korzyœci

• Nawiew i wywiew w ramach jednego modu³u (osi) po-

mieszczenia

- Usytuowanie - obok siebie

- Wspólna, optycznie jednakowa strona frontowa - jedno-

lity wygl¹d

- Elementy nawiewnika s¹ ³atwo montowane (zamoco-

wanie na zatrzask)

- Pod³¹czenia powietrza - od ty³u

• Wspólna skrzynka pod³¹czeniowa z zamontowanym roz-

dzia³em powietrza nawiewanego i wywiewanego

• D³ugoœæ nawiewnika - dowolna

- D³ugoœci standardowe 1000 mm, 1200 mm

• Estetyczny wygl¹d

- Powierzchnia epoksydowana, lakierowana lub chromo-

wana, elementy nawiewne w kolorze czarnym, bia³ym

(RAL 9010), szarym aluminium (RAL 9007) lub chromo-

wane

• Wysoka efektywnoœæ wentylacji dziêki

- wentylacji wyporowej z dobrym przep³ukaniem strefy

przebywania cz³owieka

• Stanowisko pracy a¿ do bezpoœredniej bliskoœci z nawie-

wnikiem

• Niski poziom ha³asu

• Bardzo dobre t³umienie ha³asu przenoszonego z pomie-

szczenia do pomieszczenia dziêki elementom t³umi¹cym

zabudowanym w skrzynce pod³¹czeniowej (na ¿yczenie)

• Urz¹dzenie d³awi¹ce zabudowane w skrzynce pod³¹-

czeniowej

• Brak koniecznoœci stosowania stropu podwieszonego
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/4 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Rozdzia³ powietrza

Uwidoczniony poprzez dodanie mg³y olejowej

Przyk³ad: 3 osie (modu³y) po 1,3 m,

3 nawiewniki po 80 m3/h nawiew i wywiew

t = - 8 K (ch³odzenie), wys. monta¿u 2,4 m∆

Wykonanie

Opisywany nawiewnik jest jednostk¹ gotow¹ do zamonto-

wania i sk³ada siê z:

- estetycznie wykonanej szyny wykonanej z pro-

fili aluminiowych z osadzonymi dyszami szczelinowymi

z tworzywa sztucznego, wraz z lamelami - kierownicami

powietrza; wykonanie: wszystkie krawêdzie g³adkie tzn.

o optymalnej aerodynamice; charakter nawiewu - o nie-

wielkich turbulencjach i niskim poziomie szumów; szyna

frontowa wykonana z aluminium, walce z tworzywa w

kolorze bia³ym lub czarnym.

- Profili œciennych typ 1 i 8 z programu LDB 12/8 LTG

System clean

- £atwy i szybki monta¿ i demonta¿ elementu nawiewno-

wywiewnego, bez koniecznoœci u¿ycia narzêdzi (na za-

trzask)

- dla nawiewu i wywiewu,

montowanej na wspólnej szynie, z optymaln¹ przegrod¹

rozdzielaj¹c¹ efektywnie nawiew od wywiewu

frontowej

oddzielnej skrzynki rozdzielczej

®

Program dostawczy

Monta¿

- wykonanie 4-szczelinowe

LDK - B 12/8/4 LTG System clean

- d³ugoœci standardowe 1000 mm... 1200 mm

- element d³awi¹cy w czêœci nawiewnej i wywiewnej

- t³umiki ha³asu (opcja)

- Wsuniêcie nawiewnika LDK - B 12/8/2 LTG System

clean w otwór w œcianie, od strony korytarza - w kie-

runku pomieszczenia. Zamocowanie za pomoc¹ 2 k¹to-

wników na œcianie korytarza

- Monta¿ elementu nawiewno-wywiewnego od strony po-

mieszczenia (na zatrzask)

®

®
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/4 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Wymiary z t³umikiem ha³asu

widok z przodu (od strony pomieszczenia)

widok z góry

wywiew nawiew

przekrój A-A

d³ugoœæ L
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/4 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
bez t³umika ha³asu,

z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

przep³yw

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B:

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% (el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia: NW 125

Wysoki komfort termiczny do 220 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/4 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
z t³umikiem ha³asu

z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

przep³yw

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ,ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 220 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/4 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
bez t³umika ha³asu

z elementem d³awi¹cym w skrzynce/ d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

przep³yw

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B:

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% (el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia: NW 125

Wysoki komfort termiczny do 220 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/4 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®
z t³umikiem ha³asu

z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ,ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 220 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 12/8/4 LTG System
clean do zabudowy w œcianie

®

Przenoszenie i t³umienie ha³asu

Przenoszenie ha³asu z pomieszczenia do pomieszczenia po-

przez kana³y wentylacyjne (telefonie) stanowi dodatkowe

Ÿród³o ha³asu, które mo¿e zmniejszyæ efekt t³umienia

ha³asu przez œcianki dzia³owe. W normie DIN 4109 lub

w uzgodnieniach z inwestorem precyzuje siê minimalne

wymagania, stawiane œciankom dzia³owym pod wzglêdem

ochrony przed ha³asem; operuje siê tutaj pojêciem

oszacowanej miary t³umienia ha³asu R' . Miara t³umienia

daje siê przeliczyæ na ró¿nicê poziomu ciœnienia aku-

stycznego poprzez znajomoœæ powierzchni œciany S i tzw.

ekwiwalentnej powierzchni absorpcyjnej A pomieszczenia

odbiorczego:

L = R - 10 lg (S/A)

W

∆
Przy okreœleniu ró¿nicy poziomu ciœnienia akustycznego

w kanale wentylacyjnym pomiêdzy pomieszczeniem nada-

wczym i odbiorczym obliczenia wykonaæ nale¿y dla ca³ego

pasma czêstotliwoœci (porównaj VDI 2081, str.1,2 oraz

program doboru LTG). W przypadku koniecznoœci u¿ycia

t³umików (telefonie) kierowaæ siê nale¿y wartoœciami

t³umienia, podawanymi przez producentów t³umików.

Dla nawiewników reprezentatywn¹ jest miara t³umienia

ha³asu przez nawiewnik, zgodnie z DIN ISO 7235.

Nale¿y uzgodniæ nastêpuj¹ce punkty:

1. Niepotrzebne s¹ t³umiki ha³asu zapobiegaj¹ce przeno-

szeniu siê ha³asu poprzez przewody z pomieszczenia do

pomieszczenia (telefonie)

2. W nawiewniku koniecznym jest zabudowanie t³umika

ha³asu

3. Konieczne s¹ dodatkowe t³umiki o d³ugoœci X

Dane konieczne do okreœlenia miary t³umienia ha³asu przez

nawiewnik:

D = D + D

D Zdolnoœæ t³umienia przez nawiewnik

D teoretyczna miara t³umienia ha³asu na koñcu

otwartego, prostego kana³u (koñcowa refleksja

kana³u) z równania B3 w DIN EN ISO 7235

t i td

i

td

Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

pomieszczenie pog³osu, LW`1

mikrofon

pomieszczenie pog³osu, LW`2

Okreœlenie Di

Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

mikrofon

1. Brak dodatkowych t³umików

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 12/8/4 LTG

System clean , bez zabudowy elementów
®

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

1. T³umiki zabudowane w nawiewniku kombi LDK

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 12/8/4 LTG

System clean z kulisami œrodkowymi (materia³ t³u-

mi¹cy z ¿ywic melaminy)

®

oktawa w

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

oktawa w

3. T³umiki (telefonie) ha³asu

Zdolnoœæ t³umienia ha³asu podawana jest przez pro-

ducenta

30



Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/2 do zabudowy
w œcianie

Kombinacja nawiewnika szczelinowego

LDK - B 20/8/2/11

Korzyœci

• Nawiew i wywiew w ramach jednego modu³u (osi) po-

mieszczenia

- Usytuowanie - obok siebie

- Wspólna, optycznie jednakowa strona frontow- a jedno-

lity wygl¹d

- Elementy nawiewnika s¹ ³atwo montowane (zamoco-

wanie na zatrzask)

- Pod³¹czenia powietrza - od ty³u

• Wspólna skrzynka pod³¹czeniowa z zamontowanym roz-

dzia³em powietrza nawiewanego i wywiewanego

• D³ugoœæ nawiewnika - dowolna

- D³ugoœci standardowe 1000 mm, 1200 mm

• Estetyczny wygl¹d

- Powierzchnia epoksydowana, lakierowana lub chromo-

wana, elementy nawiewne w kolorze czarnym, bia³ym

(RAL 9010),szarym aluminium (RAL 9007) lub chro-

mowane

• Wysoka efektywnoœæ wentylacji dziêki

- wentylacji wyporowej z dobrym przep³ukaniem strefy

przebywania cz³owieka

• Stanowisko pracy a¿ do bezpoœredniej bliskoœci z nawie-

wnikiem

• Niski poziom ha³asu

• Bardzo dobre t³umienie ha³asu przenoszonego z pomie-

szczenia do pomieszczenia dziêki elementom t³umi¹cym

zabudowanym w skrzynce pod³¹czeniowej (na ¿yczenie)

• Urz¹dzenie d³awi¹ce zabudowane w skrzynce pod³¹-

czeniowej

• Brak koniecznoœci stosowania stropu podwieszonego

31

Element nawiewny

Element wywiewny

zapewniaj¹cy nawiew powietrza

wzd³u¿ stropu; w pewnej odleg³oœci od nawiewu dochodzi

do utworzenia strefy mieszaj¹co - wyporowej (w strefie

przebywania cz³owieka) Kierunek przep³ywu powietrza

mo¿e byæ indywidualnie nastawiany, dostawa nawiewnika

obejmuje ustawienie fabryczne, nawiewnik cechuje wysoki

stopieñ indukcji, dziêki czemu dochodzi do szybkiego

zmniejszenia prêdkoœci nawiewanego powietrza jak te¿ do

zmniejszenia wartoœci ró¿nicy temperatur powietrza

w pomieszczeniu i powietrza nawiewanego.

optycznie identyczny z elementem

nawiewnym.



Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/2
do zabudowy w œcianie

Rozdzia³ powietrza

Uwidoczniony poprzez dodanie mg³y olejowej

Przyk³ad: 3 osie (modu³y), 3 nawiewniki po 100 m3/h

nawiew i wywiew

t = - 8 K ( ch³odzenie), wys. monta¿u 2,5 m

3 nawiewniki kombi po 1000 mm

∆

Wykonanie

Opisywany nawiewnik jest jednostk¹ gotow¹ do zamonto-

wania i sk³ada siê z:

- estetycznie wykonanej szyny wykonanej z pro-

fili aluminiowych z osadzonymi dyszami szczelinowymi

z tworzywa sztucznego, wraz z - kierownicami

powietrza; wykonanie: wszystkie krawêdzie g³adkie tzn.

o optymalnej aerodynamice; charakter nawiewu - o nie-

wielkich turbulencjach i niskim poziomie szumów; szyna

frontowa wykonana z aluminium, walce z tworzywa w

kolorze bia³ym lub czarnym.

- Profili œciennych typ 1 i 8 z programu LDB 20/8

- £atwy i szybki monta¿ i demonta¿ elementu nawiewno-

wywiewnego, bez koniecznoœci u¿ycia narzêdzi (na za-

trzask)

- dla nawiewu i wywiewu,

montowanej na wspólnej szynie, z optymaln¹ przegrod¹

rozdzielaj¹c¹ efektywnie nawiew od wywiewu.

frontowej

lamelami

oddzielnej skrzynki rozdzielczej

Program dostawczy

Monta¿

- wykonanie 2-szczelinowe LDK - B 20/8/2

- d³ugoœci standardowe 1000 mm... 1200 mm

- element d³awi¹cy w czêœci nawiewnej i wywiewnej

- t³umiki ha³asu (opcja)

- Wsuniêcie nawiewnika LDK - B 20/8/2 w otwór w œcia-

nie, od strony korytarza - w kierunku pomieszczenia.

Zamocowanie za pomoc¹ 2 k¹towników na œcianie kory-

tarza

- Monta¿ elementu nawiewno-wywiewnego od strony po-

mieszczenia (na zatrzask)
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/2
do zabudowy w œcianie

Wymiary z t³umikiem ha³asu

widok z przodu (od strony pomieszczenia)

widok z góry

wywiew nawiew

przekrój A-A
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/2 do zabudowy
w œcianie bez t³umika ha³asu,
z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

przep³yw

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 100

Wysoki komfort termiczny do 190 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte
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Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/2 do
zabudowy w œcianie ,z t³umikiem ha³asu
z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 , ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 15% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 100

Wysoki komfort termiczny do 190 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/2 do zabudowy
w œcianie ,bez t³umika ha³asu

z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci
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ie

n
ia
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a
)

st
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ta
ci
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ie
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ia
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)

przep³yw

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 25% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 190 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/2 do zabudowy
w œcianie z t³umikiem ha³asu,
z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

przep³yw

st
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œn
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(P
a
)

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 , ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Nawiew ± 30% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 100

Wysoki komfort termiczny do 190 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/2 do zabudowy
w œcianie
Przenoszenie i t³umienie ha³asu

Przenoszenie ha³asu z pomieszczenia do pomieszczenia

poprzez kana³y wentylacyjne (telefonie) stanowi dodat-

kowe Ÿród³o ha³asu, które mo¿e zmniejszyæ efekt t³umienia

ha³asu przez œcianki dzia³owe. W normie DIN 4109 lub

w uzgodnieniach z inwestorem precyzuje siê minimalne

wymagania, stawiane œciankom dzia³owym pod wzglêdem

ochrony przed ha³asem; operuje siê tutaj pojêciem

oszacowanej miary t³umienia ha³asu R' . Miara t³umienia

daje siê przeliczyæ na ró¿nicê poziomu ciœnienia aku-

stycznego poprzez znajomoœæ powierzchni œciany S i tzw.

ekwiwalentnej powierzchni absorpcyjnej A pomieszczenia

odbiorczego:

L = R - 10 lg (S/A)

W

∆
Przy okreœleniu ró¿nicy poziomu ciœnienia akustycznego

w kanale wentylacyjnym pomiêdzy pomieszczeniem nada-

wczym i odbiorczym obliczenia wykonaæ nale¿y dla ca³ego

pasma czêstotliwoœci (porównaj VDI 2081, str.1,2 oraz

program doboru LTG). W przypadku koniecznoœci u¿ycia

t³umików (telefonie) kierowaæ siê nale¿y wartoœciami

t³umienia, podawanymi przez producentów t³umików.

Dla nawiewników reprezentatywn¹ jest miara t³umienia

ha³asu przez nawiewnik, zgodnie z DIN ISO 7235.

Nale¿y uzgodniæ nastêpuj¹ce punkty:

1. Niepotrzebne s¹ t³umiki ha³asu zapobiegaj¹ce przeno-

szeniu siê ha³asu poprzez przewody z pomieszczenia do

pomieszczenia (telefonie)

2. W nawiewniku koniecznym jest zabudowanie t³umika

ha³asu

3. Konieczne s¹ dodatkowe t³umiki o d³ugoœci X

Dane konieczne do okreœlenia miary t³umienia ha³asu przez

nawiewnik:

D = D + D

D Zdolnoœæ t³umienia przez nawiewnik

D teoretyczna miara t³umienia ha³asu na koñcu

otwartego, prostego kana³u (koñcowa refleksja

kana³u) z równania B3 w DIN EN ISO 7235

t i td

i

td

Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

pomieszczenie pog³osu, LW`1

mikrofon

pomieszczenie pog³osu, LW`2

Okreœlenie Di

Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

mikrofon

7. Brak dodatkowych t³umików

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 20/8/2

bez zabudowy elementów

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

8. T³umiki zabudowane w nawiewniku kombi LDK

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 20/8/2

z kulisami œrodkowymi (materia³ t³umi¹cy z ¿ywic me-

laminy)

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

3. T³umiki (telefonie) ha³asu

Zdolnoœæ t³umienia ha³asu podawana jest przez pro-

ducenta
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/3 do zabudowy
w œcianie

Kombinacja nawiewnika szczelinowego

LDK - B 20/8/3/11

Sposób dzia³ania

Element nawiewny z mo¿liwoœci¹ ustawiania strugi

powietrza, s³u¿y do wytwarzania strefy mieszania w pobli-

¿u œciany; w krótkim odstêpie od œciany powstaje strefa

wyporowa, obejmuj¹ca swoim zasiêgiem strefê przeby-

wania cz³owieka. Element nawiewny - nawiewnik szcze-

linowy wywo³uje intensywn¹ indukcjê powietrza; kierunek

nawiewu jest regulowany i z regu³y ustawiany w fabryce

(istnieje mo¿liwoœæ indywidualnego ustawienia). Dziêki

wysokiej indukcji dochodzi do szybkiego zmniejszenia

prêdkoœci nawiewanego powietrza jak te¿ do zmniejszenia

wartoœci ró¿nicy temperatur powietrza w pomieszczeniu

i powietrza nawiewanego. Kszta³t strugi i rozdzia³ powie-

trza wytwarza dodatkowo w pobli¿u œciany pewien rodzaj

kurtyny powietrznej zmniejszaj¹c tym samym zanieczy-

szczenie œciany w pobli¿u nawiewnika.

- optycznie identyczny z elementem

nawiewnym, lecz inne ustawienie walców.

Element wywiewny

Korzyœci

• Nawiew i wywiew w ramach jednego modu³u (osi) po-

mieszczenia

- Usytuowanie - obok siebie

- Wspólna, optycznie jednakowa strona frontowa - jedno-

lity wygl¹d

- Elementy nawiewnika s¹ ³atwo montowane (zamoco-

wanie na zatrzask)

- Pod³¹czenia powietrza - od ty³u

• Wspólna skrzynka pod³¹czeniowa z zamontowanym roz-

dzia³em powietrza nawiewanego i wywiewanego

• D³ugoœæ nawiewnika - dowolna

- D³ugoœci standardowe 1000 mm, 1200 mm

• Estetyczny wygl¹d

- Powierzchnia epoksydowana, lakierowana lub chromo-

wana, elementy nawiewne w kolorze czarnym, bia³ym

(RAL 9010), szarym aluminium (RAL 9007) lub chro-

mowane

• Wysoka efektywnoœæ wentylacji dziêki

- wentylacji wyporowej z dobrym przep³ukaniem strefy

przebywania cz³owieka

• Stanowisko pracy a¿ do bezpoœredniej bliskoœci z nawie-

wnikiem

• Niski poziom ha³asu

• Bardzo dobre t³umienie ha³asu przenoszonego z pomie-

szczenia do pomieszczenia dziêki elementom t³umi¹cym

zabudowanym w skrzynce pod³¹czeniowej (na ¿yczenie)

• Urz¹dzenie d³awi¹ce zabudowane w skrzynce pod³¹-

czeniowej

• Brak koniecznoœci stosowania stropu podwieszonego

39



Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/3
do zabudowy w œcianie

Rozdzia³ powietrza

Uwidoczniony poprzez dodanie mg³y olejowej

Przyk³ad: 3 osie (modu³y),

3 nawiewniki po 100 m3/h nawiew i wywiew

t = - 8 K (ch³odzenie), wys. monta¿u 2,5 m

3 nawiewniki kombi po 1200 mm

∆

Wykonanie

Opisywany nawiewnik jest jednostk¹ gotow¹ do za-

montowania i sk³ada siê z:

- estetycznie wykonanej szyny wykonanej z pro-

fili aluminiowych z osadzonymi dyszami szczelinowymi

z tworzywa sztucznego, wraz z - kierownicami

powietrza; wykonanie: wszystkie krawêdzie - g³adkie

tzn. o optymalnej aerodynamice; charakter nawiewu -

o niewielkich turbulencjach i niskim poziomie szumów;

szyna frontowa wykonana z aluminium, walce z two-

rzywa w kolorze bia³ym lub czarnym.

- Profili œciennych typ 1 i 8 z programu LDB 20/8

- £atwy i szybki monta¿ i demonta¿ elementu nawiewno-

wywiewnego, bez koniecznoœci u¿ycia narzêdzi (na za-

trzask)

- dla nawiewu i wywiew,

montowanej na wspólnej szynie, z optymaln¹ przegrod¹

rozdzielaj¹c¹ efektywnie nawiew od wywiewu

frontowej

lamelami

oddzielnej skrzynki rozdzielczej

Program dostawczy

Monta¿

- wykonanie 3-szczelinowe LDK - B 20/8/3

- d³ugoœci standardowe 1000 mm... 1200 mm

- element d³awi¹cy w czêœci nawiewnej i wywiewnej

- t³umiki ha³asu (opcja)

- Wsuniêcie nawiewnika LDK - B 20/8/3 w otwór w

œcianie, od strony korytarza - w kierunku pomieszczenia.

Zamocowanie za pomoc¹ 2 k¹towników na œcianie kory-

tarza

- Monta¿ elementu nawiewno-wywiewnego od strony po-

mieszczenia na zatrzask)

40



Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/3
do zabudowy w œcianie

Wymiary z t³umikiem ha³asu

widok z przodu (od strony pomieszczenia)

widok z góry

wywiew nawiew

przekrój A-A

d³ugoœæ L
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/3 do
zabudowy w œcianie bez t³umika ha³asu,

z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 900 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 190 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

przep³yw

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/3 do
zabudowy w œcianie ,z t³umikiem ha³asu
z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

przep³yw

st
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ci
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ia

(P
a
)

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 , ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 190 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/3 do zabudowy
w œcianie ,bez t³umika ha³asu
z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 15% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 190 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

przep³yw

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

st
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zamkniête

otwarte
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/3 do zabudowy
w œcianie ,z t³umikiem ha³asu

z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci
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ie

n
ia

(P
a
)

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie
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ia

(P
a
)

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ,ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 190 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte
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Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

pomieszczenie pog³osu, LW`1

mikrofon

pomieszczenie pog³osu, LW`2

Okreœlenie Di

Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

mikrofon

Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/3 do zabudowy
w œcianie
Przenoszenie i t³umienie ha³asu

Przenoszenie ha³asu z pomieszczenia do pomieszczenia

poprzez kana³y wentylacyjne (telefonie) stanowi dodatko-

we Ÿród³o ha³asu, które mo¿e zmniejszyæ efekt t³umienia

ha³asu przez œcianki dzia³owe.

W normie DIN 4109 lub w uzgodnieniach z inwestorem

precyzuje siê minimalne wymagania, stawiane œciankom

dzia³owym pod wzglêdem ochrony przed ha³asem; operuje

siê tutaj pojêciem oszacowanej miary t³umienia ha³asu R' .

Miara t³umienia daje siê przeliczyæ na ró¿nicê poziomu

ciœnienia akustycznego poprzez znajomoœæ powierzchni

œciany S i tzw. ekwiwalentnej powierzchni absorpcyjnej A

pomieszczenia odbiorczego:

L = R - 10 lg (S/A)

W

∆
Przy okreœleniu ró¿nicy poziomu ciœnienia akustycznego

w kanale wentylacyjnym pomiêdzy pomieszczeniem nada-

wczym i odbiorczym obliczenia wykonaæ nale¿y dla ca³ego

pasma czêstotliwoœci (porównaj VDI 2081, str.1,2 oraz

program doboru LTG). W przypadku koniecznoœci u¿ycia

t³umików (telefonie) kierowaæ siê nale¿y wartoœciami

t³umienia, podawanymi przez producentów t³umików. Dla

nawiewników reprezentatywn¹ jest miara t³umienia ha³asu

przez nawiewnik, zgodnie z DIN ISO 7235.

Nale¿y uzgodniæ nastêpuj¹ce punkty :

1. Niepotrzebne s¹ t³umiki ha³asu zapobiegaj¹ce przeno-

szeniu siê ha³asu poprzez przewody z pomieszczenia do

pomieszczenia (telefonie)

2. W nawiewniku koniecznym jest zabudowanie t³umika

ha³asu

3. Konieczne s¹ dodatkowe t³umiki o d³ugoœci X

Dane konieczne do okreœlenia miary t³umienia ha³asu przez

nawiewnik:

D = D + D

D Zdolnoœæ t³umienia przez nawiewnik

D teoretyczna miara t³umienia ha³asu na koñcu

otwartego, prostego kana³u (koñcowa refleksja

kana³u) z równania B3 w DIN EN ISO 7235

t i td

i

td

1. Brak dodatkowych t³umików

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 20/8/3

bez zabudowy elementów

oktawa w

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

1. T³umiki zabudowane w nawiewniku kombi LDK

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 20/8/3

z kulisami œrodkowymi (materia³ t³umi¹cy z ¿ywic

melaminy)

oktawa w

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

3. T³umiki (telefonie) ha³asu

Zdolnoœæ t³umienia ha³asu podawana jest przez pro-

ducenta

46



Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/4 do zabudowy
w œcianie

Kombinacja nawiewnika szczelinowego

LDK - B 20/8/4/11

Sposób dzia³ania

Element nawiewny

Element wywiewny

z mo¿liwoœci¹ ustawiania strugi po-

wietrza, s³u¿y do wytwarzania strefy mieszania w pobli¿u

œciany; w krótkim odstêpie od œciany powstaje strefa wypo-

rowa, obejmuj¹ca swoim zasiêgiem strefê przebywania

cz³owieka. Element nawiewny - nawiewnik szczelinowy

wywo³uje intensywn¹ indukcjê powietrza; kierunek

nawiewu jest regulowany i z regu³y ustawiany w fabryce

(istnieje mo¿liwoœæ indywidualnego ustawienia). Dziêki

wysokiej indukcji dochodzi do szybkiego zmniejszenia

prêdkoœci nawiewanego powietrza jak te¿ do zmniejszenia

wartoœci ró¿nicy temperatur powietrza w pomieszczeniu

i powietrza nawiewanego. Kszta³t strugi i rozdzia³

powietrza wytwarza dodatkowo w pobli¿u œciany pewien

rodzaj kurtyny powietrznej zmniejszaj¹c tym samym zanie-

czyszczenie œciany w pobli¿u nawiewnika.

- optycznie identyczny z elementem

nawiewnym, lecz inne ustawienie walców.

Korzyœci

• Nawiew i wywiew w ramach jednego modu³u (osi)

pomieszczenia

- Usytuowanie - obok siebie

- Wspólna, optycznie jednakowa strona frontowa jednolity

wygl¹d

- Elementy nawiewnika s¹ ³atwo montowane (zamoco-

wanie na zatrzask)

- Pod³¹czenia powietrza - od ty³u

• Wspólna skrzynka pod³¹czeniowa z zamontowanym roz-

dzia³em powietrza nawiewanego i wywiewanego

• D³ugoœæ nawiewnika - dowolna

- D³ugoœci standardowe 1000 mm , 1200 mm

• Estetyczny wygl¹d

- Powierzchnia epoksydowana, lakierowana lub chromo-

wana, elementy nawiewne w kolorze czarnym, bia³ym

(RAL 9010),szarym aluminium (RAL 9007) lub chro-

mowane

• Wysoka efektywnoœæ wentylacji dziêki

- wentylacji wyporowej z dobrym przep³ukaniem strefy

przebywania cz³owieka

• Stanowisko pracy a¿ do bezpoœredniej bliskoœci z na-

wiewnikiem

• Niski poziom ha³asu

• Bardzo dobre t³umienie ha³asu przenoszonego z pomie-

szczenia do pomieszczenia dziêki elementom t³umi¹cym

zabudowanym w skrzynce pod³¹czeniowej (na ¿yczenie)

• Urz¹dzenie d³awi¹ce zabudowane w skrzynce pod³¹-

czeniowej

• Brak koniecznoœci stosowania stropu podwieszonego
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/4
do zabudowy w œcianie

Rozdzia³ powietrza

Uwidoczniony poprzez dodanie mg³y olejowej

Przyk³ad: 3 osie (modu³y),

3 nawiewniki po 120 m3/h nawiew i wywiew

t = - 8 K (ch³odzenie), wys. monta¿u 2,5 m

3 nawiewniki kombi po 1200 mm

∆

Wykonanie

Opisywany nawiewnik jest jednostk¹ gotow¹ do za-

montowania i sk³ada siê z:

- estetycznie wykonanej szyny wykonanej z pro-

fili aluminiowych z osadzonymi dyszami szczelinowymi

z tworzywa sztucznego, wraz z lamelami - kierownicami

powietrza; wykonanie: wszystkie krawêdzie - g³adkie tzn.

o optymalnej aerodynamice; charakter nawiewu - o nie-

wielkich turbulencjach i niskim poziomie szumów; szyna

frontowa wykonana z aluminium, walce z tworzywa

w kolorze bia³ym lub czarnym.

- Profili œciennych typ 1 i 8 z programu LDB 20/8

- £atwy i szybki monta¿ i demonta¿ elementu nawiewno-

wywiewnego, bez koniecznoœci u¿ycia narzêdzi (na za-

trzask)

- dla nawiewu i wywiewu,

montowanej na wspólnej szynie, z optymaln¹ przegrod¹

rozdzielaj¹c¹ efektywnie nawiew od wywiewu

frontowej

oddzielnej skrzynki rozdzielczej

Program dostawczy

Monta¿

- wykonanie 4-szczelinowe LDK - B 20/8/4

- d³ugoœci standardowe 1000 mm... 1200 mm

- element d³awi¹cy w czêœci nawiewnej i wywiewnej

- t³umiki ha³asu (opcja)

- Wsuniêcie nawiewnika LDK - B 20/8/3 w otwór w œcia-

nie, od strony korytarza - w kierunku pomieszczenia.

Zamocowanie za pomoc¹ 2 k¹towników na œcianie kory-

tarza

- Monta¿ elementu nawiewno-wywiewnego od strony po-

mieszczenia (na zatrzask)

48



Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/4
do zabudowy w œcianie
Wymiary z t³umikiem ha³asu

widok z przodu (od strony pomieszczenia)

widok z góry

wywiew nawiew

przekrój A-A

d³ugoœæ L
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LD
,

K-B 20/8/4 do
zabudowy w œcianie bez t³umika ha³asu
z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 30% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 200 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

przep³yw

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/4 do zabudowy
w œcianie z t³umikiem ha³asu,
z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1000 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 , ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 20% (el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia: NW 125

Wysoki komfort termiczny do 200 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw

przep³yw

Pozycja klapy d³awi¹cej

Króciec pod³¹czeniowy

Klapa d³¹wi¹ca

Szczelina demontowalna

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

d³awienie
zamkniête

otwarte

Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/4 do zabudowy
w œcianie bez t³umika ha³asu,
z elementem d³awi¹cym w skrzynce, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 35% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 200 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ L
,

DK-B 20/8/4 do zabudowy
w œcianie z t³umikiem ha³asu
z elementem d³awi¹cym w króæcu, d³ugoœæ szczeliny 1200 mm

Wykres doboru. Poziom mocy akustycznej LWA

Wykres doboru. Straty ciœnienia p

Straty ciœnienia: Wywiew Straty ciœnienia: Nawiew

przep³yw przep³yw

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Pozycja klapy d³awi¹cej

T³umik ha³asu

Króciec pod³.

Klapa d³awi¹ca

st
ra

ta
ci

œn
ie

n
ia

(P
a
)

Powy¿sze wykresy - dla rodzaju pod³aczenia (A)

(pod³. proste) lub kolana 90 ,ew.g³adki w¹¿

aluminiowy R/D > 1(B)

Rodzaj pod³¹czenia B :

Strata ciœnienia Nawiew ± 35% ( el.d³awi¹cy otwarty)

Dane akustyczne ± 3dB,

Nawiew = Wywiew

Akustyka i straty ciœnienia dla pod³aczenia : NW 125

Wysoki komfort termiczny do 200 m3/hm i -8 K

ró¿nicy temperatur: nawiew - pomieszczenie

0

Program doboru udostêpniany jest przez LTG AG
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Kombinacja nawiewnika szczelinowego typ LDK-B 20/8/4 do zabudowy
w œcianie
Przenoszenie i t³umienie ha³asu

Przenoszenie ha³asu z pomieszczenia do pomieszczenia

poprzez kana³y wentylacyjne (telefonie) stanowi dodat-

kowe Ÿród³o ha³asu, które mo¿e zmniejszyæ efekt t³umienia

ha³asu przez œcianki dzia³owe.

W normie DIN 4109 lub w uzgodnieniach z inwestorem

precyzuje siê minimalne wymagania, stawiane œciankom

dzia³owym pod wzglêdem ochrony przed ha³asem; operuje

siê tutaj pojêciem oszacowanej miary t³umienia ha³asu R' .

Miara t³umienia daje siê przeliczyæ na ró¿nicê poziomu

ciœnienia akustycznego poprzez znajomoœæ powierzchni

œciany S i tzw. ekwiwalentnej powierzchni absorpcyjnej A

pomieszczenia odbiorczego:

L = R 10 lg (S/A)

W

∆
Przy okreœleniu ró¿nicy poziomu ciœnienia akustycznego

w kanale wentylacyjnym pomiêdzy pomieszczeniem na-

dawczym i odbiorczym obliczenia wykonaæ nale¿y dla

ca³ego pasma czêstotliwoœci (porównaj VDI 2081, str.1,2

oraz program doboru LTG). W przypadku koniecznoœci

u¿ycia t³umików (telefonie) kierowaæ siê nale¿y warto-

œciami t³umienia, podawanymi przez producentów t³u-

mików.

Dla nawiewników reprezentatywn¹ jest miara t³umienia

ha³asu przez nawiewnik, zgodnie z DIN ISO 7235.

Nale¿y uzgodniæ nastêpuj¹ce punkty :

1. Niepotrzebne s¹ t³umiki ha³asu zapobiegaj¹ce przeno-

szeniu siê ha³asu poprzez przewody z pomieszczenia do

pomieszczenia (telefonie)

2. W nawiewniku koniecznym jest zabudowanie t³umika

ha³asu

3. Konieczne s¹ dodatkowe t³umiki o d³ugoœci X

Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

pomieszczenie pog³osu, LW`1

mikrofon

pomieszczenie pog³osu, LW`2

Okreœlenie Di

Ÿród³o ha³asu
w szerokim paœmie

mikrofon

Dane konieczne do okreœlenia miary t³umienia ha³asu przez

nawiewnik:

D = D + D

D Zdolnoœæ t³umienia przez nawiewnik

D teoretyczna miara t³umienia ha³asu na koñcu

otwartego, prostego kana³u (koñcowa refleksja

kana³u) z równania B3 w DIN EN ISO 7235

t i td

i

td

3. Brak dodatkowych t³umików

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 20/8/4

bez zabudowy elementów

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

4. T³umiki zabudowane w nawiewniku kombi LDK

Miara t³umienia ha³asu przez LDK - B 20/8/4

z kulisami œrodkowymi (materia³ t³umi¹cy z ¿ywic

melaminy)

oktawa w

oktawa w

Wartoœci te odnosz¹ siê do pod³¹czenia powietrza NW

100 i d³ugoœci standardowych 1000 mm i 1200 mm

3. T³umiki (telefonie) ha³asu

Zdolnoœæ t³umienia ha³asu podawana jest przez pro-

ducenta

54


