
wersja 7.1.0SDB – Nawiewnik prostokątny perforowany52

Charakterystyka: 
Prostokątny stalowy nawiewnik sufitowy z perforowanym lub 
osiatkowanym panelem czołowym.

7.1.0

SDB
NAWIEWNIK PROSTOKĄTNY PERFOROWANY

Przeznaczenie
Anemostaty sufitowe SDB są przeznaczone do stosowania 
w instalacjach wentylacyjnych nisko- i średniociśnieniowych.

Wykonanie
Nawiewniki SDB są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo 
na kolor biały RAL9010. Na specjalne zamówienie możliwe jest 
lakierowanie na inny kolor RAL.

SDB-1

Rysunek 1. Panel czołowy z siatki 
cięto-ciągnionej (prześwit 65%.

SDB-2

Rysunek 2. Panel czołowy 
perforowany z okrągłych oczkami 

(prześwit 58%).

Montaż
• wkrętami poprzez otwory w ramce nawiewnika
• na niewidoczne z zewnątrz zatrzaski + ramka montażowa 

lub skrzynka rozprężna:
 ○ Ramka montażowa,
 ○ Skrzynka rozprężna.

W przypadku montażu w suficie zaleca się 
stosowanie montażu wkrętami poprzez otwory 
w ramce nawiewnika.

Dane techniczne nawiewników w tym straty 
ciśnienia, hałas, zasięgi strugi dostępne na 
stronie smay.eu w dokumencie „Charakterystyki 
przepływowe dla kratek i nawiewników”.
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Rysunek 3. Wymiary panelu czołowego SDB.
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Rysunek 4. Wymiary skrzynek rozprężnych SR do paneli SDB.

Tabela 1. Standardowe wymiary nawiewników i skrzynek SDB.

rozmiar
A E H ød C H1 H2

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

150 190 68 50 123 150 270 270

205 245 123 50 158 205 270 270

261 301 179 50 158 261 270 270

317 357 235 50 198 317 330 330

372 412 290 50 198 372 330 330

429 469 347 50 248 429 380 380

458 498 376 50 248 458 380 380

558 598 476 50 313 558 430 430

583 623 501 50 313 583 430 430

Bloki do programu REVIT,
program doboru,
dokumenty dopuszczające,
dostępne na stronie www.smay.pl.
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REGULACJA 
DYSTRYBUCJA
POWIETRZA

SL RAL

SDB  – Nawiewnik prostokątny perforowany
Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

SDB - <W> - <C> x <D> - <M> - SL <RAL> / <ADD>

Gdzie:

W rodzaj powierzchni osłonowej:*

1 - wykonanie z siatki ciągnionej (65% prześwitu)

2 - wykonanie z sita o oczkach okrągłych (58% prześwitu)

C szerokość otworu montażowego w mm

D wysokość otworu montażowego w mm

M sposób montażu:*

brak - montaż na wkręty

Z - niewidoczny zatrzask

SL wykończenie: stal lakierowana

RAL kolor wg palety RAL

Akcesoria**

GP przepustnica przeciwbieżna ze stali ocynkowanej

GSN przepustnica współbieżna ze stali nierdzewnej

RM ramka montażowa

Skrzynka rozprężna wg konfiguracji jak poniżej:

SR <I> - <H> - <K> <D> <R> - <P>

I izolacja*

brak - brak izolacji

t  - izolowana

H wysokość skrzynki rozprężnej*

K położenie króćca*

b - boczne

g - górne

D średnica króćca przyłączeniowego w mm*

R przepustnica w króćcu przyłączeniowym*

brak  - brak przepustnicy

P  - przepustnica z regulacją z zewnątrz skrzynki

Pc  - przepustnica regulowana od wewnątrz skrzynki za 
pomocą cięgna

Pd  - przepustnica regulowana od wewnątrz ze pomocą 
dźwigni

P wykonanie*

SO  - stal ocynkowana

SN - stal nierdzewna gat. 1.4301 (304 wg AISI, 0H18N9 wg 
PN)

SM - stal nierdzewna gat. 1.4301 (316L wg AISI, 0H17N14M2 
wg PN)

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne 
** więcej informacji o akcesoriach w karcie z akcesoriami

Przykład zamówienia: SDB-1-558x558-Z-SL9010/SRt-430-b313
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