
STRAVENT KASSETT 412
Kihistuva õhuvahetuse lakke paigaldatav jahutuspalk

•	Ripplae	taha	paigaldatav	jahutuspalk	eelseadistatud	teatud	
			õhuhulga	jaoks	

•	Sobib	kontorihoonete,	koosoleku-	ja	nõupidamisruumide		
			ning	avatud	kontorite	õhuvahetuseks

•	Võimaldab	kihistuvat	õhujaotusviisi

•	Tõhus	sissepuhkeõhu	segunemine	ja	energiasäästlik		
			töötamine

•	Parandab	siseõhu	kvaliteeti	ja	vähendab	haiguspäevade	hulka	

•	Kaasatud	MagiCad	ja	CAD	projekteerimisprogrammidesse	
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KIHISTUV	ÕHUVAHETUS

Tehnilised andmed- Stravent Kassett 412

•	 Õhuhulk	................................. Valitav	15–30	l/s
•	 Sissepuhkeõhu	temperatuur	.... +	16°	C
•	 Töörõhk	................................. Valitav,	90-150	Pa
•	 Müratase	................................ Alla	28	dB(A)
•	 Liitmik	................................... Ø	125	mm

•	 Kõrgus	.................................................... 226	mm	
•	 Pikkus	x	laius	..................................1197	x	595	mm		
•	 Mõõtmed	(P	x	L)	.................... 400	x	110,	500	x	135,	
	 	 600	x	170	mm		
	• V.rvV.rv	........................................... Valge,	RAL	9010		
•. .......... ....................... .............	....... ISO	9001	ja	ISO	14001
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Kasseti tööpõhimõte
Kihistuva õhuvahetuse düüsid vormivad sissepuhkeõhu õhu-
joaks. Suurest kiirusest tulenevalt kasvab õhu segunemine 
märgatavalt- seda nii ruumiõhu kui lõppseadet ümbritseva 
õhu osas. 

Segunenud sissepuhkeõhk pürgib samal ajal moodulist välja 
vastupidisesse suunda. Vastassuunalised õhuvoolud põrkavad 
sel juhul omavahel kokku, mille tagajärjel sissepuhkeõhu 
impulss väheneb.

Õhuvoolude kokkupõrkamisest tulenevalt moodustub õhujo-
ast esipaneelis õhupadi, mis levib läbi esipaneeli ruumi opti-
maalselt madalal kiirusel allapoole kaldu suunas, ilma et see 
kinnituks lakke (coanda)- nii ei sünni tavalisi heitepikkusi.

Õhu puhumine toimub ruumis alati 
ühte suunda 

Selle põhimõtte kasutamise korral ei saa õhujoad kunagi häi-
ritud. Oluline on veel tähelepanu pöörata turvalisele kaugu-
sele kõrvalasuvatest seadmetest.

Minimaalne 
kaugus
seinast
0,6 m 

Kihistuva õhuvahetuse düüstoru  
lihtsustab

Kuna kassett 412 on hääletu, võid valida kassetile soovitud 
rõhu sissepuhkeseadmest.

Üle 80 Pa rõhu korral muu-
tuvad kassetid ruumis 
autoriteetideks ja see liht-
sustab:

• Kassetid toimetatakse 
kohale eelseadistatud õhu-
hulgaga.

• Seadeklappe ja müra-
summuteid ei vajata haru-
del ega liideskanalis.

• Ilma seadeklappide ja 
mürasummutiteta on 
elektri kasutuse efektiiv-
susnumber parem.

Stravent kassetti kuulub

1. Sissepuhkeseade, kihistuva õhuvahetuse düüstoru.

2. Jahutuspatarei vasktoru ning alumiiniumlamellid, mille töö-
võtja varustab patareiliidese õhu väljatõmbega (PU).

3. Terasplekist väliskest.

4. Puhumispind, ärakäiv võreplaat (nähtav osa ruumis), mis 
kindlustab tuuletõmbuse puudumise

→

→Min. 3 m

→

→Min. 1,8 m

Kasseti optimaalne kaugus uksesei-
nast on 600 mm. Nii paigaldatuna: 

• Õhujuga levib mööda seina põrandale laia õhupadjana 
madalal kiirusel.

• Ruumi õhk kihistub kaheks vööndiks - puhtam õhk on ini-
meste viibimistsoonis ja saastunu asub üleval lae all.

• Kihistumine tõhustab temperatuurigradienti. Nii ei ole vaja 
tervet ruumi jahutada. CFD- visualiseeringute abil saame 
tõdeda jahutuse ja õhuvahetuse energiakulu vähenemist 20-
40 %.

• Kihistumine parandab õhuvahetuse kasutegurit. Bürooruu-
mides kasutegur lausa kahekordistub. 

Kui moodul paigaldatakse seinast kaugemale kui 600 mm, siis 
kihistumine väheneb ja funktsioon hakkab muutuma segune-
vaks õhuvahetuseks ning kauguse olles 2 m on funktsioon 
juba täiesti segunev.
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Projekteerimine

Jahutusvõimsus

Alloleval skeemil on kasseti väikseim jahutusvõimsus inimtüh-
jas ruumis, kus soojuskoormused on üle 40 w/m2 järgmistel 
eeldustel, V- meetod 0,71: 

• Lõppseadme rõhk 80 – 150 Pa

• ∆t olles 5- 10 K (= ruumi temperatuuri ja vee keskmise 
temperatuuri erinevus)

• Õhuhulga korral 20 l/s

• Tabelis on näidatud ainult kassetti jahutusvõimsus. Siia 
tuleb lisada sissepuhkeõhu jahutusvõimsus.

Järgnev skeem näitab jahutuspatarei võimsust muude kui 20 
l/s sissepuhkeõhu hulkadega

Stravent Kasseti müratasemed

Mürasummutus	(dBA)	kassetis.

Mürataseme korrigeerimine heli võim-
sustasemeks

Kui graafikust saadud mürataset korrigeerida allpool oleva 
tabeli väärtusega, saadakse heli võimsustasemed eri oktaavi-
ribades.

Müratase	eri	õhuhulkade	ja	rõhutakistusega	
normaaltingimustes.

    qv	 =	√∆p	x	0,030	x	Lkm

     qv =	soovitud	õhuhulk,	dm3/s

 √∆p =	valitud/mõõdetud	töörõhk,	Pa

0,030 =	lõppseadme	n.ö.	K-	v..rtus

 Lkm =	lahti	olevate	düüside	arv

Mürasummutus

Tabelist on näha, et mooduli mürasummutus on väga tugev- 
eriti madalatel sagedustel.

Veevoolu- rõhutakistus

Sissepuhkeõhk

Kasseti sissepuhkeseade ühendatakse -125 mm kanalisse.

Õhu hulk on valitav 10 – 30 l/s.

Kui soovitud õhuhulk ja kasutusrõhk on eelnevalt avaldatud, 
toimetatakse kassett kohale eelseadistatud väärtustega.

Ainult õhu hulga avaldamise korral tuuakse lõppseade seadis-
tatuna 60 Pa rõhutakistuse jaoks. Õhu hulka on ka lihtne 
kohapeal tagantjärele muuta järgmise kalkulatsiooni-süs-
teemi abil:
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Stravent Kassett 412 – a – b – c 

a.	Õhuhulk	(tehaseseade)	............................................... Avaldatud	l/s

b.	Rõhutakistus	(tehaseseade)	....................................... Avaldatud	Pa

c.	Automaatika	................................................................ STR11

Tootekoodi näide:   
Stravent Kassett 412 – 18 l/s – 90 Pa – STR 11

Eristus

Temperatuuri juhtimine

Kassett tarnitakse kas sisemiste juhtimisseadmetega või ilma.
Kõige rohkem 6 tööseadet (STM) ühes jahutus-/ soojendus-
piirkonnas, STD toitekarbiga. Kui soovitakse rohkem töösead-
meid, maksimaalselt 15 tk, tuleb toitekarbiks valida STD 6. 
STM 1- tööseade on ilma elektrita sulguv. Patareisoojenduse 
juhtimine on lihtne ja soovitatav ühendada Vasatherm STR 11 
regulatsioonisüsteemiga.

Mõõdud

Standardina tarnitakse Kasseti sissepuhkerest vastavalt moo-
dulile 1200 x 600 mm. On võimalik tellida ka spetsiaalpikkusi 
muude moodulite jaoks. Puhumisresti alumine pind jääb 26 
mm laepinnast allapoole.


