
Akcesoria i sposób zamówienia 

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

<TYP ZAWORU  - oD  - SL RAL>

Gdzie: 
<TYP ZAWORU> - KE lub KK
<oD> - œrednica nominalna: 80, 100, 125, 160, 200
SL - wykoñczenie: stal lakierowana
<RAL> - kolor wg palety RAL *

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne

Przyk³ad zamówienia:
KK – 160 – SL9010
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NSDZ

Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ 
w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œrednio-
ciœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu 
wirowego. S¹ szczególnie zalecane do pomieszczeñ 
o wysokoœci od 3 do 12 metrów, gdzie grzanie 
i ch³odzenie jest realizowane instalacj¹ wentylacyjn¹ 
lub gdzie istotnym parametrem jest dok³adne 
ustawienie prêdkoœci koñcowej powietrza nawiewa-
nego do strefy przebywania ludzi.

Nawiewniki wirowe
ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

Nawiewnik wirowy NSDZ
z ruchomymi kierownicami ustawianymi rêcznie
lub za pomoc¹ si³ownika elektrycznego.



Wykonanie

Nawiewnik NSDZ

Nawiewniki NSDZ s¹ wyposa¿one w zintegrowany uk³ad kierownic ustawiany rêcznie lub za pomoc¹ si³ownika. 
Korpus nawiewnika wykonany jest ze stali. Ca³oœæ jest lakierowana proszkowo na kolor bia³y RAL9010. Na 
zamówienie mo¿liwe jest lakierowanie na inny kolor RAL.

Regulacja po³o¿enia kierownic

Regulacja rêczna R – regulacji dokonuje siê poprzez ustawienie zespo³u zintegrowanych ze sob¹ kierownic przy 
pomocy dŸwigni znajduj¹cej siê po zewnêtrznej stronie korpusu nawiewnika.
Regulacja si³ownikiem S – regulacji dokonuje siê przy pomocy si³ownika elektrycznego firmy Belimo 
pracuj¹cego w trybie nastawy ci¹g³ej, zasilanego napiêciem 24V AC/DC lub 230V AC.  Mo¿liwe jest ustawienie 
dowolnego po³o¿enia kierownic. 

Monta¿

Nawiewniki mo¿na montowaæ do skrzynki rozprê¿nej lub przewodu wentylacyjnego za pomoc¹ wkrêtów f5 
rozmieszczonych w podzia³ce nie wiêkszej ni¿ co 125 mm. Na zamówienie nawiewnik mo¿e byæ wyposa¿ony 
w przy³¹cze ko³nierzowe co nale¿y wyspecyfikowaæ w zamówieniu.

Sposób dystrybucji powietrza przy grzaniu lub ch³odzeniu

Dla nawiewu powietrzem ciep³ym (ogrzewanie) zaleca siê ustawienie kierownic nawiewnika pod k¹tem 
maksymalnym 75 stopni. W przypadku nawiewu powietrzem ch³odnym (ch³odzenie) zaleca siê ustawienie 
kierownic pod k¹tem minimalnym 20 stopni.               

Wymiary, powierzchnie czynne

nawiew
ogrzewanie

nawiew
ch³odzenie

Skrzynka rozprê¿na
z przy³¹czem bocznym „b”

Skrzynka rozprê¿na
z przy³¹czem górnym „g”
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[mm] [mm] [mm] 2[m ]
315 465 225 0,039
400 580 240 0,062
500 680 305 0,098
630 880 350 0,141

Wymiar  nawiewnika NSDZ

øD øD1 øDH A     eff

[mm] [mm] [mm]
315 415 311 248
400 500 396 313
500 600 496 313
630 730 626 398

Wymiary  skrzynki rozprê¿nej dla NSDZ

C Hb Hg

[mm]
300
365
365
450

[mm]
208
250
300
365

[mm]

øDn ød

Dobór NSDZ

Oznaczenia:
3V  [m /h] ca³kowity przep³yw powietrzat

A, B [m] odleg³oœci miêdzy nawiewnikami
H  [m] wysokoœæ od sufitu do strefy przebywania ludzi1

V  [m/s] prêdkoœæ powietrza na wysokoœci Hh1 1

L [m] zasiêg strumienia powietrza
V  [m/s] prêdkoœæ powietrza w odleg³oœci LL

t  [Ê] ró¿nica temperatur powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w pomieszczeniuZ

t  [Ê] ró¿nica temperatur powietrza w pomieszczeniu i temperatury powietrza nawiewanego L

w odleg³oœci L, 
gdzie: L = A/2 +H  1

lub  L = B/2 +H  1

lub L = X +H  1

p [Ðà] miejscowe starty ciœnienia
L  [dB ] poziom mocy akustycznejw (A)

V  [m/s] efektywna prêdkoœæ wyp³ywueff
2A  [m ] efektywna powierzchnia nawiewnikaeff

D

D

D
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Dobór NSDZ

Maksymalny zasiêg strumienia przy nawiewie.
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Dobór NSDZ

Rozk³ad prêdkoœci powietrza w zale¿noœci od zasiêgu strumienia w kierunku A, B (B >= 5,0).
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Dobór NSDZ

Maksymalny zasiêg strumienia przy nawiewie.
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Dobór NSDZ

Rozk³ad prêdkoœci powietrza w zale¿noœci od zasiêgu strumienia w kierunku A, B (B >= 5,0).
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Dobór NSDZ

Rozk³ad prêdkoœci powietrza w zale¿noœci od zasiêgu strumienia w kierunku H
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Dobór NSDZ

Wykres straty ciœnienia i mocy akustycznej.
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Dobór NSDZ

Rozk³ad prêdkoœci powietrza w zale¿noœci od zasiêgu strumienia w kierunku H

102 wersja 5.2.7

Dobór NSDZ

Wykres straty ciœnienia i mocy akustycznej.
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Akcesoria i sposób zamówienia NSDZ

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

NSDZ - <S  - R  - SL RAL  / ADD>
Gdzie: 
<S> - rozmiar nawiewnika: 315, 400, 500, 630
<R> - sposób regulacji kierownic: *

R – regulacja rêczna
S – regulacja si³ownikiem elektrycznym ***

SL - wykoñczenie: stal lakierowana
<RAL> - kolor wg palety RAL *
<ADD> - w tym miejscu nale¿y okreœliæ akcesoria dodatkowe jak poni¿ej:

Akcesoria **
Skrzynka rozprê¿na wg konfiguracji jak poni¿ej:
<SR><I>-<H>-<K><D><R> 
<I> - izolacja: 

brak = brak izolacji
t = izolowana

<H> - wysokoœæ skrzynki w mm *
<K> - po³o¿enie króæca: 

b = boczne
g = górne

<D> - œrednica króæca przy³¹czeniowego w mm *
<R> - przepustnica w króæcu przy³¹czeniowym: 

brak = brak przepustnicy, 
P = przepustnica z regulacj¹ z zewn¹trz skrzynki

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne
** wiêcej informacji w karcie z akcesoriami
*** dodatkowo podaæ napiêcie zasilania si³ownika 24V AC/DC lub 230V AC

Przyk³ad zamówienia:
NSDZ – 315 – S – SL9010 / SRt – 280 – b250P (24V AC/DC)

> < > < > <

104 wersja 5.2.7

SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 378 18 80     fax. +48 12 378 18 88      e-mail: info@smay.eu/ /

NTDZ

Nawiewniki NTDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ 
w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œrednio-
ciœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu 
wirowego. S¹ szczególnie zalecane do pomieszczeñ 
o wysokoœci od 3 do 12 metrów, gdzie grzanie i ch³odz-
enie jest realizowane instalacj¹ wentylacyjn¹. 
Dziêki si³ownikowi termostatycznemu NTDZ mog¹ 
zmieniaæ geometriê nawiewu w zale¿noœci od tempe-
ratury powietrza nawiewanego. W trybie ch³odzenia 
nawiewnik generuje poziomy przep³yw powietrza. 
W trybie grzania strumieñ powietrza zostaje skiero-
wany w kierunku pod³ogi. Odbywa siê to samo-czynnie 
i bez zewnêtrznego Ÿród³a zasilania lub sterowania.   

Nawiewniki wirowe
z si³ownikiem termostatycznym

Nawiewnik wirowy NTDZ
z ruchomymi kierownicami ustawianymi 
automatycznie za pomoc¹ si³ownika 
termostatycznego.
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