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VDI 6022

 Urz dzenia do sufitów
pod wieszanych 
 Typ DID614 

1

Aktywne belki ch odz ce do grzania i ch odzenia, z 2- lub 4-rurowym wymiennikiem  
ciep a do monta u w ró nych systemach sufitowych

Zalecane do monta u w pomieszczeniach o wysoko ci do 4.20 m
Du a moc ch odz ca i grzewcza przy ma ym strumieniu obj to ci powietrza  
pierwotnego i niskim poziomie mocy akustycznej
Wysoki poziom komfortu zapewniony dzi ki ma ym pr dko ciom
w strefie  przebywania ludzi
Pi  wariantów dysz, w tym podwójne, przestawiane,
w celu optymalizacji  indukcji powietrza odpowiednio do potrzeb
Odchylana kratka powietrza indukowanego, mocowana na magnesy,  
perforowana, z otworami zmniejszaj cymi si  w kierunku kraw dzi

Opcjonalne wyposa enie i akcesoria
Elementy regulacyjne
Przestawiane kierownice do regulacji kierunku nawiewu
Lakierowanie proszkowe na kolor z palety RAL CLASSIC lub NCS

 DID614   1.1  –

 Perforacja z otworami  
zmniejszaj cymi si
w  kierunku kraw dzi

X Xtestregistrierung

 K  2  –  1.1  – 1

Aktywne belki ch odz ce, o czterostronnym nawiewie,  
z poziomym wymiennikiem ciep a, do monta u
w sufi tach modu owych o wymiarach 600 lub 625 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Informacje ogólne  DID614 

1
Typ 
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 K  2  –  1.1  – 2
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Informacje ogólne  DID614 

1
Zastosowanie
– Aktywne belki ch odz ce typu DID614
 do  monta u w ró nych systemach sufitowych,
 do  pomieszcze  o wysoko ci do 4.20 m
– Szczególnie zalecane do sufitów
 modu owych  o wielko ci 600 lub 625
– Wymiennik ciep a systemu 2- lub 4- rurowego  

zapewnia wysoki poziom komfortu przy ma ych  
strumieniach obj to ci powietrza pierwotnego

– Woda zastosowana jako medium odbieraj ce
obci enia cieplne zapewnia wysok
efektywno  energetyczn

– Przestawiane kierownice umo liwiaj ce r czne
ustawienie kierunku nawiewu powietrza (opcja)

– Podwójne, przestawiane dysze umo liwiaj ce
nawiew du ych strumieni obj to ci powietrza  
(opcja)

Konstrukcja
– Lakierowane proszkowo RAL 9010, bia y,  

stopie  po ysku 50 %
– Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL,  

stopie  po ysku 70 %
– Lakierowane proszkowo na RAL 9006,
 bia e  aluminium, stopie  po ysku 30 %

Wielko ci nominalne
– 600, 1200 mm

Wyposa enie
– Przestawiane kierownice powietrza

Elementy uzupe niaj ce
– W yki przy czeniowe
– Elementy regulacyjne: panel obs ugowy 
 z  regulatorem i zintegrowanym czujnikiem  

temperatury w pomieszczeniu,
 zawory  regulacyjne, si owniki zaworów,
 z czki do  pod czenia zaworów

Cechy charakterystyczne
– Nawiew czterostronny
– Poziomy wymiennik ciep a
 systemu 2- lub 4- rurowego
– Pod czenie wody: króciec bosy
 rurki  miedzianej Ø12 mm lub gwint zewn trzny 

G½" z p ask  uszczelk  lub z nakr tk
 G½" i  p ask  uszczelk
– Kratka powietrza indukowanego, perforowana,  

z otworami zmniejszaj cymi
 si  w kierunku  kraw dzi
– Podwójne, przestawiane dysze,
 do du ych  strumieni obj to ci powietrza 

nawiewanego  (opcja)

Cechy konstrukcyjne
– Króciec przy czny dopasowany do po cze
 z  kana ami okr g ymi zgodnymi z wymogami  

norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
– Odchylana kratka powietrza indukowanego,  

mocowana na magnesy,
 zabezpieczona  ci gnami
– P yta z wyt oczonymi dyszami
– Cztery uchwyty monta owe do zawieszenia  

(monta  po stronie Klienta)
– Pi  wariantów dysz w celu optymalizacji  

indukcji powietrza odpowiednio do potrzeb

Materia y
– Obudowa, króciec, p yta z dyszami 
 i kratka  powietrza indukowanego
 wykonane z blachy  stalowej ocynkowanej
– Wymiennik ciep a wykonany
 z rur miedzianych  z aluminiowymi lamelami
– Powierzchnie zewn trzne lakierowane  

proszkowo na kolor bia y (RAL 9010)
 lub  dowolny kolor zgodnie z palet  RAL
– Kierownice powietrza wykonane
 z niepalnego  polipropylenu, UL 94, (V0)

Monta  i uruchomienie
– Zalecane do monta u w pomieszczeniach
 o  wysoko ci do 4.20 m
– Monta  zlicowany z sufitem
– Boczne pod czenie kró ca
 powietrza  pierwotnego
– D ugo ci 593, 598, 618, 623 (jeden modu ),
 lub  1193, 1198, 1243, i 1248 mm
 (dwa modu y),  oraz szeroko ci 593, 598, 618,
 i 623 mm, do  monta u we wszystkich typach 

sufitów,  szczególnie sufitów modu owych
 600 lub 625
– Monta  aktywnych belek ch odz cych,  

wykonanie niezb dnych pod cze ,
 dostawa  zawiesi, po cze  i innych materia ów

uszczelniaj cych po stronie Klienta
– Aktywne belki ch odz ce wyposa one
 s  w  4 uchwyty monta owe
 (monta  po stronie  Klienta)
– Przy cza zasilania i powrótu wymiennika  

ciep a umieszczone s  na krótszym boku

Zabudowa w suficie z teownikami
lub w suficie  pe nym
– Aby unikn  nadmiernego obci enia sufitu
 podwieszonego do  monta u nale y u y

fabrycznych uchwytów  monta owych

Konserwacja
– Ze wzgl du na brak cz ci
 mechanicznych  urz dzenie
 praktycznie nie wymaga  konserwacji
– Wymiennik ciep a mo e by  czyszczony 
 przy  u yciu odkurzacza przemys owego
– VDI 6022 Cz  1 Wymagania higieniczne  

central i systemów wentylacyjnych

 K  2  –  1.1  – 3

Opis

 DID614/593×593/LE 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Informacje ogólne  DID614 

1

 K  2  –  1.1  – 4

Dane techniczne D ugo  nominalna 600, 1200 mm

D ugo 593, 598, 618, 623 mm (jeden modu ),
lub 1193, 1198, 1243,  1248 mm (dwa modu y)

Wysoko 230/245 mm
Szeroko 593, 518, 618, 623 mm
Króciec powietrza pierwotnego, rednica 123/158 mm
Strumie  obj to ci powietrza pierwotnego 13 – 85 l/s lub 47 – 306 m³/h
Moc ch odz ca Do 2170 W
Moc grzewcza Do 2990 W
Maksymalne ci nienie robocze po stronie wody 6 bar
Maksymalna temperatura robocza 75 °C

Zabudowa w suficie z widocznymi teownikami  

593 / 618

 DID
 P yta sufitowa

Zabudowa w suficie z ukrytymi teownikami 

598 / 623 

 DID
 P yta sufitowa

Zabudowa w suficie z profilem zaciskowym 

598 / 623

 DID
 P yta sufitowa

Zabudowa w suficie gipsowo kartonowym 

598 / 623

 DID
 P yta gipsowo kartonowa
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Informacje ogólne  DID614 

1

Zasada dzia ania
Aktywne belki ch odz ce doprowadzaj
centralnie  uzdatnione powietrze pierwotne
do  pomieszczenia oraz wykorzystuj  wodny  
wymiennik ciep a do celów ogrzewania
lub  ch odzenia.
Powietrze pierwotne dostarczane
jest do komory  mieszania belki poprzez dysze.
W wyniku wytwarzanego podci nienia powietrze  
wtórne indukowane jest przez kratk  powietrza  
indukowanego i przep ywa przez
wymiennik  ciep a.
W wymienniku ciep a powietrze wtórne
jest  podgrzewane lub ch odzone,
nast pnie w  komorze miesza
si  z powietrzem pierwotnym
i  wprowadzane jest do pomieszczenia
szczelinami  nawiewnymi. 

Funkcja 

 K  2  –  1.1  – 5

Schemat nawiewnika indukcyjnego DID614 

 Uchwyty monta owe
 Króciec powietrza pierwotnego
 Obudowa
 P yta z dyszami
 Kierownice powietrza (opcjonalnie)

 Pod czenie obiegu wodnego
 Os ona (opcjonalnie)
 Wymiennik ciep a
 Rama czo owa
 Kratka powietrza indukowanego
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 K  2  –  1.1  – 6

Zasada dzia ania – DID614 

 Powietrze pierwotne (powietrze klimatyzowane)
 Nawiew powietrza

 Powietrze indukowane z pomieszczenia
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Wyposa enie  DID614 

1
Kierownice powietrza
W przypadku zapotrzebowania na bardzo
du   moc ch odz c  w pomieszczeniu o ma ej
powierzchni, zastosowanie belki ch odz cej
z  regulowanym poziomym kierunkiem nawiewu  
pozwala na uzyskanie akceptowalnej pr dko ci
przep ywu powietrza w strefie przebywania ludzi.  
Strumie  powietrza z ka dej belki jest rozdzielany
 i nawiewany z dostosowaniem kierunku nawiewu  
do geometrii pomieszczenia. W przypadku zmiany  
w sposobie u ytkowania pomieszczenia kierunek  
nawiewu powietrza mo e by  skorygowany  
odpowiednio do aktualnych uwarunkowa .
– Mo liwe jest przestawianie ca ej grupy  kierownic
 (po czonych w zespó  ta m cz c )
– Bardzo precyzyjna regulacja kierunku
 nawiewu  mo liwa jest po przeci ciu
 ta my cz cej  zespó  kierownic
– Ustawienie zespo u kierownic nast puje

poprzez jednoczesne, obur czne przesuni cie
zewn trznych elementów kierownic

– Maksymalne mo liwe ustawienie k ta  kierownic 
zarówno w prawo jak i w lewo

 wynosi  45°, ze skokiem co 15°
– Belki dostarczane s  z fabrycznie ustawionym  

prostopad ym kierunkiem nawiewu
Zmiana kierunku nawiewu powietrza mo e
mie   wp yw na parametry pracy urz dzenia.
Dane  techniczne uwzgl dniono w programie 
doboru  Easy Product Finder. 

 K  2  –  1.1  – 7

Opis

Nawiew uko ny Nawiew rozproszony 

Kierownice powietrza 

 Blokada
 Kierownica
 Ta ma cz ca
 Po czenie

Nawiew prostopad y
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Kod zamówieniowy  DID614 

1

 K  2  –  1.1  – 8

DID614

  DID614 – D2 – 2 – HE – R – A1  /  593 × 593 –      P1 – RAL 9016  /  LE  /  VS  /  KV – 0,63  /  HV – 0,4  /  R  

 Typ
DID614 Aktywne belki ch odz ce

 Wariant wykonania
 Bez oznacze : perforowana p yta
 czo owa  z okr g ymi otworami, z os on
D2 Perforowana p yta czo owa z okr g ymi

otworami, bez os ony

 Wymiennik ciep a
2 2-rurowy
4 4-rurowy

 Warianty dysz
HE Wysoka sprawno
S1 Standard, ma e
S2 Standard, du e
HP Wysoka wydajno
DA Dysze podwójne (ustawienie fabryczne:  

wszystkie dysze otwarte)

 Uk ad pod czenia wody
R Z prawej strony
L Z lewej strony

 Pod czenie wodne
(bez elementów  regulacyjnych)
 Bez oznacze : króciec bosy, Ø12 mm
A1 Z gwintem zewn trznym
 G½" i p ask   uszczelk
A2 Z nakr tk  G½" i p ask  uszczelk

 Wymiary [mm]
L × B, wielko  nominalna 600 × 600
593 × 593
598 × 598
L × B, wielko  nominalna 625 × 625
618 × 618
623 × 623
L × B, wielko  nominalna 1200 × 600
1193 × 593
1198 × 598
L × B, wielko  nominalna 1250 × 625
1243 × 618
1248 × 623

 Króciec powietrza pierwotnego
123 123 mm
158 158 mm

 Powierzchnia zewn trzna
 Bez oznacze :
 lakierowane proszkowo  RAL 9010
P1 Lakierowane proszkowo,
 wyspecyfikowa   kolor RAL CLASSIC

 Stopie  po ysku
 RAL 9010 50 %
 RAL 9006 30 %
 Inne kolory RAL 70 %

 Przestawiane kierownice powietrza
 Bez oznacze : bez kierownic powietrza
LE Z kierownicami powietrza

 Zawory i si owniki
 Bez oznacze :
 bez elementów  regulacyjnych
VS Z elementami regulacyjnymi

 Zawór regulacyjny wody ch odz cej
 Bez oznacze : brak
KV Zawór regulacyjny wody
 ch odz cej z  si ownikiem

 Warto  kVS – zawór wody ch odz cej
0,25
0,40
0,63
1,00

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
 Bez oznacze : brak
HV Zawór regulacyjny wody grzewczej
 z  si ownikiem

 Warto  kVS – zawór wody grzewczej
0,25
0,40
0,63
1,00

 Z czki do pod czenia zaworów
 Bez oznacze : brak
R Ze z czkami do pod czenia zaworów

Kod zamówieniowy 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Szybki dobór  DID614 

1

 K  2  –  1.1  – 9

Warto ci odniesienia Parametr Ch odzenie Ogrzewanie 
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C (izotermiczny)
tWV 16 °C 50 °C

W 110 l/h 50 l/h

Szybki dobór

L

Powietrze pierwotne Ch odzenie Ogrzewanie 

Pr m³/h
pt LWA

System 2-rurowy i 4-rurowy System 4-rurowy 

tot WK tW pW WH = tot tW pW

l/s Pa dB(A) W K kPa W K kPa 

600 × 600/
625 × 625

HE
13 47 90 24 524 368 2,9 1,2 375 6,5 0,1
16 58 136 30 612 419 3,3 1,2 412 7,1 0,1
19 68 191 35 688 459 3,6 1,2 443 7,6 0,1

S1
16 58 50 21 536 343 2,7 1,2 358 6,2 0,1
24 86 113 33 737 448 3,5 1,2 433 7,5 0,1
31 112 189 41 883 509 4 1,2 479 8,3 0,1

S2
20 72 34 21 564 323 2,5 1,2 351 6,1 0,1
34 122 97 36 881 472 3,7 1,2 451 7,8 0,1
48 173 194 46 1136 558 4,4 1,2 513 8,9 0,1

HP
31 112 36 26 728 355 2,8 1,2 378 6,5 0,1
45 162 77 38 998 456 3,6 1,2 444 7,7 0,1
60 216 137 47 1251 528 4,1 1,2 493 8,5 0,1

DA
23 83 33 18 591 314 2,5 1,2 351 6,1 0,1
40 144 99 35 946 464 3,6 1,2 453 7,8 0,1
56 202 195 46 1221 546 4,3 1,2 512 8,8 0,1

DS
13 47 92 27 522 366 2,9 1,2 379 6,5 0,1
16 58 139 33 611 419 3,3 1,2 419 7,2 0,1
19 68 197 38 690 461 3,6 1,2 451 7,8 0,1

DB
16 58 32 17 491 298 2,3 1,2 331 5,7 0,1
28 101 99 33 792 455 3,6 1,2 445 7,7 0,1
39 140 192 43 1008 538 4,2 1,2 508 8,8 0,1

1200 × 600/
1250 × 625

HE
21 76 93 26 822 569 4,5 2,9 579 10 0,1
25 90 132 31 937 636 5 2,9 636 11 0,1
30 108 189 37 1062 701 5,5 2,9 692 12 0,1

S1
26 94 56 24 829 518 4,1 2,9 551 9,5 0,1
37 133 115 35 1134 689 5,4 2,9 674 11,6 0,1
48 173 194 43 1373 795 6,2 2,9 756 13,1 0,1

S2
34 122 41 24 951 542 4,3 2,9 570 9,9 0,1
54 194 104 38 1407 757 5,9 2,9 728 12,6 0,1
74 266 196 48 1770 879 6,9 2,9 825 14,3 0,1

HP
51 184 46 33 1204 589 4,6 2,9 602 10,4 0,1
65 234 75 41 1475 691 5,4 2,9 678 11,7 0,1
80 288 114 47 1735 771 6,1 2,9 739 12,8 0,1

DA
39 140 40 24 940 470 3,7 2,9 536 9,3 0,1
60 216 95 37 1399 676 5,3 2,9 670 11,6 0,1
85 306 190 48 1839 815 6,4 2,9 769 13,3 0,1

DS
21 76 82 27 812 559 4,4 2,9 548 10,1 0,1
27 97 135 34 991 666 5,2 2,9 658 11,4 0,1
32 115 190 39 1117 732 5,7 2,9 705 12,2 0,1

DB
26 94 34 21 739 426 3,3 2,9 501 8,6 0,1
45 162 101 36 1224 682 5,4 2,9 686 11,8 0,1
63 227 198 45 1570 811 6,4 2,9 375 6,5 0,1

 Wariant dysz  Poziom mocy akustycznej
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 K  2  –  1.1  – 10

Wymiary 

Wymiary [mm]
Wielko  nominalna L B L1 G

600 × 600

593 593 522 47,5
598 598 522 47,5
618 618 522 47,5
623 623 522 47,5

1200 × 600

1193 593 1122 47,5
1198 598 1122 47,5
1243 618 1147 35
1248 623 1147 35

Wymiary [mm]
D H A

123 230 125
158 245 143

Ci ar [kg]
Wielko  nominalna kg/sztuka Pojemno  wody (maksymalna)

600 × 600 16 2
1200 × 600 30 3

Ró nice szeroko ci mog  by  pomini te

DID614

L1

42,5 42,5 G

H

557 47

L

D

A8

12

B59
5

A

A

B

B
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Tekst do specyfikacji  DID614 

 1
 Aktywne belki ch odz ce typu DID614,
o du ej  mocy cieplnej, o czterostronnym
nawiewie, do  systemów powietrzno wodnych.
Przeznaczone do monta u zlicowanego
z  powierzchni  sufitu, zalecane do pomieszcze
o  wysoko ci do 4.20 m.
Urz dzenie zbudowane jest z obudowy
z  uchwytami do monta u, kró ca przy cznego,  
niepalnych dysz i poziomego wymiennika ciep a.
Pi  opcjonalnych wariantów dysz umo liwia
optymalizacj  indukcji powietrza zgodnie
z  zapotrzebowaniem.

Cechy charakterystyczne
– Nawiew czterostronny
– Poziomy wymiennik ciep a

systemu 2- lub 4- rurowego
– Pod czenie wody: króciec bosy rurki

miedzianej Ø12 mm lub gwint zewn trzny
G½" z p ask  uszczelk  lub z nakr tk
G½" i  p ask  uszczelk

– Kratka powietrza indukowanego,
perforowana,  z otworami zmniejszaj cymi
si  w kierunku  kraw dzi

– Podwójne, przestawiane dysze,
do du ych  strumieni obj to ci
powietrza nawiewanego  (opcja)

 Materia y
– Obudowa, króciec, p yta z dyszami

i kratka  powietrza indukowanego
wykonane z blachy  stalowej ocynkowanej

– Wymiennik ciep a wykonany
z rur miedzianych  z aluminiowymi lamelami

– Powierzchnie zewn trzne lakierowane
proszkowo na kolor bia y (RAL 9010)
lub  dowolny kolor zgodnie z palet  RAL

– Kierownice powietrza wykonane z niepalnego
polipropylenu, UL 94, (V0)

Konstrukcja
– Lakierowane proszkowo RAL 9010, bia y,

stopie  po ysku 50 %
– Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL,

stopie  po ysku 70 %
– Lakierowane proszkowo na RAL 9006,
 bia e  aluminium, stopie  po ysku 30 %

Dane techniczne
– D ugo  nominalna: 600, 1200 mm
– D ugo : 593, 598, 618, 623 mm

(jeden  modu ), lub 1193, 1198, 1243, 1248 mm
(dwa  modu y)

– Wysoko : 230/245 mm
– Szeroko : 593, 518, 618, 623 mm
– Króciec powietrza pierwotnego, rednica:

123/ 158 mm
– Strumie  obj to ci powietrza pierwotnego:

13 – 85 l/s lub 47 – 306 m³/h
– Moc ch odz ca: do 2170 W
– Moc grzewcza: do 2990 W
– Maksymalne ci nienie robocze: 6 barów
– Maksymalna temperatura robocza: 75 °C

 Opis 

 Tekst ten dotyczy
podstawowego wariantu
wykonania urz dzenia.  
Tekst dla innych  wariantów
wykonania mo e by
wygenerowany
w programie 
Easy  Product Finder. 
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 Urz dzenia do sufitów podwieszanych 
 Tekst do specyfikacji  DID614 

 1  Typ
DID614 Aktywne belki ch odz ce

 Wariant wykonania
 Bez oznacze : perforowana p yta
  czo owa z okr g ymi otworami, z os on

 Wymiennik ciep a

 Warianty dysz

 Uk ad pod czenia wody

 Pod czenie wodne
(bez elementów  regulacyjnych)
 Bez oznacze : króciec bosy, Ø12 mm

 Wymiary [mm]
L × B, wielko  nominalna 600 × 600

L × B, wielko  nominalna 625 × 625

L × B, wielko  nominalna 1200 × 600

L × B, wielko  nominalna 1250 × 625

 Króciec powietrza pierwotnego

D2 Perforowana p yta czo owa
 z okr g ymi  otworami, bez os ony

2 2-rurowy
4 4-rurowy

HE Wysoka sprawno
S1 Standard, ma e
S2 Standard, du e
HP Wysoka wydajno
DA Dysze podwójne (ustawienie fabryczne:  

wszystkie dysze otwarte)

R Z prawej strony
L Z lewej strony

A1 Z gwintem zewn trznym
G½" i p ask   uszczelk

A2 Z nakr tk  G½" i p ask  uszczelk

593 × 593
598 × 598

618 × 618
623 × 623

1193 × 593
1198 × 598

1243 × 618
1248 × 623

123 123 mm
158 158 mm

 Powierzchnia zewn trzna
 Bez oznacze :

lakierowane proszkowo  RAL 9010

 Stopie  po ysku
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Inne kolory RAL 70 %

 Przestawiane kierownice powietrza
 Bez oznacze : bez kierownic powietrza

 Zawory i si owniki
 Bez oznacze :

bez elementów  regulacyjnych

 Zawór regulacyjny wody ch odz cej
 Bez oznacze : brak

 Warto  kVS – zawór wody ch odz cej

 Zawór regulacyjny wody grzewczej
 Bez oznacze : brak

 Warto  kVS – zawór wody grzewczej

 Z czki do pod czenia zaworów
 Bez oznacze : brak

P1 Lakierowane proszkowo,  
wyspecyfikowa  kolor RAL CLASSIC

LE Z kierownicami powietrza

VS Z elementami regulacyjnymi

KV Zawór regulacyjny wody
 ch odz cej z  si ownikiem

0,25
0,40
0,63
1,00

HV Zawór regulacyjny wody
grzewczej z  si ownikiem

0,25
0,40
0,63
1,00

R Ze z czkami do pod czenia zaworów

 K  2  –  1.1  – 12

 Kod zamówieniowy 

 09/2016  –  DE/pl 
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Certyfikat EUROVENT

09/2016 – DE/pl

Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje
i  oznaczenia

9.1 –

X Xtestregistrierung

K2 – 9.1 – 1

Chilled Beams
No. 09.12.432

9

Wybór urz dze
G ówne wymiary
Oznaczenia
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

Wybór urz dze
Systemy powietrzno-wodne

Pasywne belki
ch od z ce

Sufitowe nawiewniki
induk cyjne

Podokienne nawiewniki
induk cyjne

Pod ogowe nawiewniki 
induk cyjne

Rodzaj  pomieszczenia

Biuro,  administracja

Hotel

Szko a,  uniwersytet

Lotnisko,  dworzec  kolejowy

Hole, korytarze

Miejsce monta u

Zlicowane z  sufitem

Swobodnie  podwieszona

ciana  wewn trzna

ciana  zewn trzna/ fasada

Rozdzia   powietrza

Wentylacja  mieszaj ca

Przep yw  wyporowy z  indukcj

Przep yw  wyporowy

Podstawowe  funkcje

Ogrzewanie

Ch odzenie

Wentylacja

Wywiew  powietrza

Mo liwe

Mo liwe pod pewnymi warunkami

Niemo liwe
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

Wybór urz dze
Sufitowe nawiewniki indukcyjne (aktywne belki ch odz ce)

DID312 DID300B DID632 DID600B-L DID604 DID-R DID-E

Szczegó y  monta u

Sufit modu owy  300 mm  300 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm 600 i 625  mm 

Sufit z teowników

Sufit pe ny

Wn ki sufitowe
Swobodnie  
podwieszona

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

z zewn trzn
ramk

Wymiennik ciep a

2-rurowy

4-rurowy

Tacka  kondensatu
Mo liwe

Niemo liwe

Wybór urz dze

Nawiewniki indukcyjne 
 (aktywne belki ch odz ce)

Pasywne belki  
ch odz ce

Podokienne  
nawiewniki
indukcy jne

Podokienne  
nawiewniki 
indukcy jne

Pod ogowe 
nawiew niki 
indukcyjne

DID-SB IDH PKV QLI IDB BID

Szczegó y  monta u

Swobodnie  
podwieszona
Monta cienny  
lub na pod odze
Monta
pod ogowy
Wymiennik ciep a
2-rurowy
4-rurowy

Tacka  kondensatu

Mo liwe

Niemo liwe
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

LN [mm]
D ugo  nominalna

LN [mm]
D ugo  nominalna

LWA [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej

tPr [ ]
Temperatura powietrza pierwotnego

tWV [ ]
Temperatura wody - ch odzenie/grzanie

tR [ ]
Temperatura w pomieszczeniu

tAN [ ]
Temperatura powietrza indukowanego

QPr [W]
Moc cieplna powietrza pierwotnego

Qtot [W]
Ca kowita moc cieplna

QW [W]
Moc cieplna obiegu wodnego - 
ch odzenie/ grzanie

Pr [l/s]
Strumie  obj to ci powietrza pierwotnego 

Pr [m³/h]
Strumie  obj to ci powietrza pierwotnego 

W [l/h]
Strumie  obj to ci wody - ch odzenie/grzanie

 [l/h]
Strumie  obj to ci powietrza

tW [K]
Ró nica temperatury pomi dzy wod  zasilaj c
i  powrotn

pW [kPa]
Strata ci nienia po stronie wody

pt [Pa]
Strata ci nienia po stronie powietrza

tPr = tPr - tR [K]
Ró nica pomi dzy temperatur  powietrza  
pierwotnego i temperatur  powietrza
w  pomieszczeniu

tRWV = tWV - tR [K]
Ró nica pomi dzy temperatur  wody zasilaj cej
i  temperatur  powietrza w pomieszczeniu

tWm-Ref [K]
Ró nica pomi dzy redni  temperatur
wody i  temperatur  odniesienia

G ówne wymiary

Oznaczenia
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Easy Product Finder
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

W katalogu urz dze  znajduj  si  tabele
do  doboru systemów powietrzno-wodnych.
Mo na z  nich okre li  poziomy mocy akustycznej, 
moce  cieplne, ró nice temperatury i strumienie 
obj to ci  powietrza dla wszystkich wielko ci
nominalnych.  Dodatkowo umieszczono tabele 
zawieraj ce  warto ci odniesienia temperatury
w  pomieszczeniu i temperatury wody zasilaj cej,
dla  których wykonano obliczenia. Dobór urz dze
dla  innych parametrów mo e by  szybko
i precyzyjnie  przeprowadzony w programie
Easy Product  Finder.

Dobór urz dze
z kata logu

Program Easy
Product  Finder 
umo liwia  dobór 
urz dze   zgodnie
z  indywidualnymi  
wymaganiami
projektów.

Program Easy Product  
Finder dost pny
jest  na stronie 
internetowej  firmy.

Zasada indukcji
W celu zapewnienia w a ciwej jako ci powietrza
w  pomieszczeniu aktywne belki ch odz ce
doprowadzaj  centralnie uzdatnione powietrze  
pierwotne oraz wykorzystuj  wodny wymiennik  
ciep a do celów ogrzewania lub ch odzenia.  
Powietrze pierwotne dostarczane jest do komory  
mieszania belki poprzez dysze. W wyniku tego  
przep ywu poprzez kratk  wlotow  z
pomieszczenia indukowane jest powietrze wtórne,  
które przep ywaj c przez wymiennik ciep a
wp ywa do komory mieszania.

Konwekcja
W pasywnych belkach ch odz cych ciep o
odprowadzane jest z pomieszczenia i w  
wymienniku ciep a przekazywane do wody.
Ponad  90 % ciep a odprowadzane jest na drodze  
konwekcji. Powietrze z pomieszczenia unosi si
do góry i przep ywaj c przez wymiennik ciep a
och adza si . Zwi ksza si  jego g sto
i w  konsekwencji opada. Powietrze op ywa 
pasywn   belk  ch odzac  pionowo w dó .
Zjawisko to  wzmacnia przep yw i efekt ch odzenia.
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Schemat wentylacji mieszaj cej
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Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

Wentylacja mieszaj ca
Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia
z  pr dko ci  pomi dzy 2 i 5 m/s. Strumie
powietrza nawiewanego miesza si  z powietrzem  
w pomieszczeniu przewietrzaj c ca  przestrze .

Systemy wentylacji mieszaj cej zapewniaj
jednolity rozk ad temperatury i jako ci powietrza
w  pomieszczeniu. Du a pocz tkowa pr dko
powietrza powoduje wysoki stopie  indukcji
i  szybki spadek pr dko ci strumienia.

Typ wentylacji

Przep yw wyporowy
Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia
w  pobli u pod ogi, z pr dko ci  pomi dzy
0,15 i 0,20 m/s; w rezultacie warstwa wie ego
powietrza utrzymywana jest nad ca
powierzchni  pod ogi. Pr dy konwekcyjne  
powstaj ce wokó  osób i innych róde  ciep a
powoduj  wznoszenie wie ego powietrza,  

tworz c komfortowe warunki w strefie  
przebywania ludzi. Wentylacj  wyporow
charakteryzuj  ma e pr dko ci przep ywu
powietrza i niska turbulencja. Jako  powietrza
w  strefie przebywania ludzi jest bardzo wysoka.  
Wywiew powietrza powinien by  usytuowany
w  pobli u sufitu.
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Schemat wentylacji wyporowej z indukcj

Wymiennik ciep a systemu 2-rurowego
Systemy powietrzno-wodne z 2-rurowym  
wymiennikiem ciep a mog  by  stosowane
do  ch odzenia lub grzania. Mo liwo  zmiany 
trybu  pracy pozwala na zastosowanie tego 
samego  obiegu wodnego urz dzenia
do ch odzenia w  lecie i ogrzewania w zimie.

Wymiennik ciep a systemu 4-rurowego
Systemy powietrzno-wodne z 4-rurowym  
wymiennikiem ciep a mog  by  stosowane
do  ch odzenia i grzania. W zale no ci od pory 
roku,  zw aszcza wiosn  i jesieni , mo e istnie
konieczno  ogrzewania biur w godzinach  
porannych i ch odzenia w godzinach  
popo udniowych.

Wymiennik ciep a systemu 2-rurowego

Wymiennik ciep a systemu 

Systemy powietrzno-wodne
Podstawowe informacje i oznaczenia

Przep yw wyporowy z indukcj
Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia
w pobli u ciany zewn trznej ze redni
pr dko ci  pomi dzy a 1,5 m/s.
Na skutek indukcji pr dko  powietrza 
nawiewanego w trybie ch odzenia gwa townie

spada, powietrze wype nia  pomieszczenie nad 
ca  powierzchni  pod ogi.  Pr dy konwekcyjne 
powstaj ce wokó  osób i  innych róde  ciep a
powoduj  wznoszenie  wie ego powietrza, 
tworz c komfortowe warunki  w strefie 
przebywania ludzi.

Wymienniki ciep a
Maksymalne ci nienie robocze po stronie
wody  dla wszystkich wymienników ciep a
wynosi 6 bar. Maksymalna temperatura
wody zasilaj cej (obieg  grzania) dla wszystkich 
wymienników ciep a  wynosi 75 °C; je eli
stosowane s  w yki  elastyczne, temperatura
nie powinna przekracza   55 °C.

Urz dzenia przeznaczone do stosowania  przy 
innych ci nieniach i temperaturach dost pne
 s  na yczenie. Aby unikn  spadku temperatury 
poni ej punktu  rosy, minimalna temperatura wody 
zasilaj cej  (obieg ch odzenia) powinna wynosi
16 °C. W  przypadku stosowania urz dze  z tack
skroplin  temperatura wody zasilaj cej mo e by
zredukowana do 15 °C.
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