
DÜÜSTORU S11
Seinale paigaldatav sissepuhkeõhuseade eelseadistatud teatud 

õhuhulga jaoks
Tehnilised andmed – S11

•	 Õhuhulk	......................Valitav	kuni	157	l/	s
•	 Töörõhk	......................Valitav	kuni	150	Pa
•	 Müratase	.....................Alati	alla	26	dB	(A)
•	 Liides	(Ø)	...................125,	160,	200	ja	250	mm

•	S	11	sobib	koolide,	bürooruumide,	hallide	ja	spordisaalide	ning		
		äripindade	õhuvahetuseks.

•	Kihistuv	õhuvahetus	parandab	siseõhku.

•	S11	võimaldab	kihistuvat	õhujaotusviisi

•	S	11-125	toimib	suitsutõkkena	(vastab		E	7	punkti	6.1.	nõuetele)
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•	 Pikkus		.......................600	–	2500	mm
•	 Pinnatöötlus	................Roostevaba	teras,	
			galvaniseeritud	plekk,	üle	värvitud	
•. ..............................................	..ISO	9001	ja	ISO	14001

KIHISTUV	ÕHUVAHETUS
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Uus tehnika avab tee tuule
tõmbe puudumisele ja pare
male siseõhule
Voolutehniliselt optimeeritud düüsid tekitavad vaikse õhujoa. 
Õhujoa tugev lähteimpulss „veab“ suure hulga ruumiõhku 
endaga kaasa (ejektor – põhimõte).

Sissepuhkeseade, milles kasutatakse tugevat lähteimpulssi 
omavat õhujuga, liigutab ruumi õhku tõhusalt, mis parandab 
õhuvahetuse efektiivsust. Teiste sõnadega tuulutatakse ruum 
paremini läbi.

Kui võrrelda nüüdisaegseid õhujaotustehnikaid, saavutatakse 
parim õhuvahetuse  kasutegur ja kõige puhtam ruumiõhk ini-
meste asukohavööndis kihistuva õhujaotusviisi abil. Nii 
toimub, kui juhtida S 11 hajutusseadme abil suurt lähtekiirust 
omav õhujuga vastu seina (horisontaalne paigaldus) või ruumi 
nurka (püstiasend). Sellisel juhul levib sissepuhkeõhk mööda 
seina madala ja eelnevalt planeeritud kiirusega ühtlaselt 
terves ruumis.

Laboratooriumitestid on näidanud, et uus kihistuva õhuvahe-
tuse tehnika tagab inimeste asukohas täieliku tuuletõmbuse 
puudumise. Õhu kiirused on inimeste asukohavööndis kogu 
aeg alla 0,2 m/s, hoolimata sellest, et sissepuhkeõhk jahuta-
takse väärtuseni + 10 i C või soojendatakse väärtuseni +35 i 
C (kui õhu hulk on maksimaalselt 146 l/s per lõppseade).

See on S 11

S 11 koosneb kolmest eri osast: silindertorust, lõppkorgist ja 
kahest seinatoendist (FA-toend).

Materjalid: roostevaba teras või ülevärvitud RAL 9010

Läbimõõt = lõppseadme suurus

Ø 125 =  600 mm pikk
Ø 160 =  900 mm pikk
Ø 200 = 1250 mm pikk
Ø 250 = 2500 mm pikk

Silindrisse on tehtud düüsid 
ainult ühet suunda. Silindrit 
saab seega vabalt pöörata 
ja puhumissuunda 360 i 
muuta. 

Projekteerimine

Kihistuva õhuvahetuse õhujuga opti
meerib õhuvahetuse

Voolutehniliselt optimeeritud düüsid loovad tasase õhujoa. 
Iga düüs „veab“ 7-kordse hulga ruumiõhku endaga kaasa 
(ejektor- põhimõte). Sisepuhkeseade, milles kasutatakse 
tugevat lähteimpulssi omavat õhujuga, liigutab ruumi õhku 
tõhusalt ringi. See parandab õhuvahetuse kasutegurit. Teiste 
sõnadega tuuldub ruum paremini õhuvahetuse efektiivsust  

kuni kahekordseks muutes. Tugevalt õhku segav düüsijuga 
tõhustab ka soojuse ülekandumist sekundaarsest õhust jahu-
tatud sissepuhkeõhku ja nii soojeneb sissepuhkeõhk kiiresti.

Seega aktiveerib õhujuga ruumiõhku ja muutub ruumis auto-
riteediks. Sellest tulenevalt võimaldab sissepuhkeõhu segu-
nemine ruumi õhu selget kihistumist.

Kihistuva õhuvahetuse õhujuga 
muudab õhuvahetuse tõhususe ja 
siseõhu kvaliteedi optimaalseks

Kui lasta kihistuva õhuvahetuse õhuvool, mis on kogu ruumi 
õhus autoriteet, levida ruumi mööda seina, püüab õhuvoog 
ruumi õhu kaheks osaks kihistada. Madalam kiht koosneb 
puhtast, jahedast õhust ja kõrgem, soojem õhukiht sisaldab 
rohkem saastet. Paigaldades S 11 püsti ruumi nurka või 
horisontaalselt laenurka, kihistub ruumi õhk eelpool mainitud 
viisil. Selle tagajärjel väheneb õhusaaste partiklite kontsent-
ratsioon inimeste asukohavööndis poole võrra traditsioonilise 
õhku segava õhuvahetusega võrreldes. 

S 11 autoriteetsus võimaldab efektiivsemat ruumi õhu kihis-
tumist kui tavaline madalal kiirusel toimiv lõppseade. Õhuva-
hetuse kasutegur tõuseb seega tavalisest kõrgemale, sageli 
lausa 70-80 %-ni. Traditsioonilise õhku segava õhuvahetuse 
kasutegur on ainult 30-40 %. 

Kihistuva õhuvahetuse õhujuga tagab 
alati tuuletõmbuse puudumise

Paigutades S 11 püsti inimeste asukohavööndisse ruumi nurka 
vähemalt 200 mm kõrgusele põrandast ja juhtides õhuvoo 
vastu nurka, on ruumi õhu kiirus inimeste asukohas kogu aeg 
alla 0,17 m / s. Sissepuhkeõhk võib olla jahutatud lausa väär-
tuseni +10° C.

Paigutades S 11 horisontaalselt ruumi laenurka (minimaalselt 
110 mm seinast eemale) ja juhtides õhujoa vastu seina, jääb 
ruumiõhu kiirus inimese asukohavööndis alla 0, 2 m/ s. 

S 11- lõppseadmetes saab õhujoa suunda 360 i muuta, kui 
mõnes ruumi osas ilmneb näiteks mööbli paigutusest tulene-
vat tuuletõmbust. Seega on täielik tuuletõmbuse puudumine 
kergesti saavutatav. Sel moel ei häiri sissepuhkeõhk ruumi 
soojusallikatest tulenevat loomulikku õhuringlust.
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S 11 ja õhu soojendamine 

Tänu õhujoa suurele segunemisele saab sissepuhkeõhku 
jahutada kuni väärtuseni + 10 i C või soojendada samal põhi-
mõttel väärtuseni + 35 i C ilma termilise ebamugavuseta.

Vali sobiv suurus

Ülalolevas tabelis näitavad sisemised jooned maksimaalset 
õhu hulka neljale erinevale suurusele. Õhuhulk ja töörõhk on 
vabalt valitavad 150 Pa-ni. Tabelis näidatakse ära ka mürta-
semed.

Graafiku	müratasemed	eeldavad,	et	lõppseade	on	ühen-

datud	 vähemalt	 (3-6)*	 läbimõõdu	 pikkuse	 sirge	 kanali-

osaga.

S 11 toimetatakse kohale eelseadistatud teatud õhuhulga 
jaoks kui õhu hulk ja töörõhk tellimise käigus avaldatakse. Kui 
avaldatakse ainult õhu hulk, tuuakse lõppseade 60 Pa töörõ-
huga. Õhu hulki on ka lihtne kohapeal tagantjärele muuta 
järgmise kalkulatsiooniskeemi abil:

    qv	 =	√∆p	x	0,030	x	Lkm

     qv =	soovitud	õhuhulk,	dm3/s

 √∆p =	valitud/mõõdetud	töörõhk,	Pa
0,030 =	lõppseadme	n.	ö.	K-	väärtus
 Lkm =	lahti	olevate	düüside	arv

Mürasummutus

Tabelist on näha, et S 11 on 8- 15 dB (A) võrra vaiksem kui 
turul olevad liidesekapsliga varustatud sissepuhke lõppse-

admed. 

Mürataseme korrigeerimine heli võim
sustasemeks

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

Sissehitatud mürasummutus

Kuni 250 Hz sageduseni on S 11 sisemine mürasummutus 
kuni18 dB suurem kui traditsioonilistel liidesekapsliga varus-
tatud sissepuhke lõppseadmetel.
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Eelseadistatud sissepuhkeõhuseade S 11 – a – b – c – d

a.	Suurus	............................. Diameetri	nimisuurus	125,	160,	200	tai	250	(315,	400,	500)

b.	Õhuhulk	.......................... Avaldatud	l/s

c.	Rõhk	................................ Avaldatud	Pa

d.	Pinnatöötlus	.................... R	=	roostevaba	teras,	G	=galvaniseeritud	või	RAL	9010

Tootekoodi	näide:	S	11	–	160	-	60	l/s	–	100	Pa	-	R

Eristus


