
SISSEPUHKESEADE S44
Ripplae taha paigaldatav tuuletõmbevaba sissepuhkeseade

Tehnilised andmed – S44

•	 Õhuhulk	......................Valitav,	eelseatud
	 	 max	63	l/s	(90	Pa)
•	 Töörõhk	......................Valitav,	kuni	150	Pa
•	 Müratase	.....................Alati	alla	25	dB(A)

•	S	44	–	alati	tuuletõmbevaba	ja	peaaegu	hääletu,		
		eelseadistatud	teatud	õhuhulga	jaoks	

•	Kihistuv	õhuvahetus	parandab	siseõhku

•	S44	Võimaldab	kihistuvat	õhujaotusviisi	

•	Õhuvahetuse	kasutegur	kuni	60-70	%

•	S	44	toimib	suitsutõkkena	(vastab	E	7	punkti	6.1.	nõuetele)
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•	 Liides	(Ø)	...................160	mm
•	 Mõõdud	(K	x	P	x	L)	....... 205	x	600	x	600	mm
•	 Pinnatöötlus	................... Alumiinium,	valge	RAL	9010		
•. .......... ....................... .............	.. ISO	9001	ja	ISO	14001

KIHISTUV	ÕHUVAHETUS
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Uus tehnika avab tee tuu-
letõmbevabadele lõppsead-
metele ilma heitepikkusteta !
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 lõppseadmest 
välja vastupidisesse suunda. Vastassuunalised õhuvoolud 
põrkavad sel juhul omavahel kokku, mille tagajärjel sissepuh-
keõhu impulss väheneb.

Õhuvoolude kokkupõrkamisest ja lõppseadme ehitusest tule-
nevalt moodustub õhujoast esipaneelis õhkpadi, mis levib läbi 
esipaneeli ruumi optimaalselt madalal kiirusel allapoole kaldu 
suunas, ilma et see kinnituks lakke (coanda)- nii ei sünni 
tavalisi heitepikkusi.

Projekteerimine
Õhu jagunemine ruumis

S 44 erineb täielikult tavalistest laehajutitest. Esipaneel juhib 
õhujoa ruumis soovitud suunda lae suhtes 20 ¼ nurga all.

Õhu voolusuunda on lihtne muuta, kuna esipaneeli on võima-
lik pöörata 90, 180 või 270 kraadi.

Bürooruumides paigutatakse S 44 vastavalt allpool olevale 
joonisele tagaseina lähedale. Õhujuga suunatakse tagaseina 
poole. Optimaalne kaugus tagaseinast on 300- 600 mm, mak-
simaalne 1200 mm. Sel moel saame tagada ruumis õhuring-
luse tõhustumise. Kui S 44 on paigaldatud lähemale kui 600 
mm tagaseinast, hakkab ruumi õhk kaheks kihiks kujunema. 
Inimeste asukohavööndis on õhk puhtam ning jahedam. Soe 
ja saastunud õhk kihistub ruumi ülaossa, inimeste asukoha-
vööndist eemale.

Kui paigaldame S 44 lõppseadme eelpoolkirjeldatud viisil, 
jääb õhu kiirus inimeste asukohavööndis alla 0,2 m/s.

1200	mm

600	mm

Laboratooriumitestid on näidanud, et uus kihistuva õhuvahe-
tuse tehnika kindlustab inimeste asukohavööndis täieliku  
tuuletõmbe puudumise. Õhukiirused jäävad inimeste asuko-
havööndis alati alla 0.2 m/s.

See on S 44

❶ Segamiskamber, mõõtmed 522 x 522 x 280 mm  

➋ Kambris on ümar kanal S11

➌ Ripplae pinnale nähtavale jääv esipaneel,
 mõõtmed 600 x 600 x 5 mm

 (∆t(max) = 10° C,  qvmax = 60 dm3/s).

Ruumides, kus asub mitmeid lõppseadmeid, suunatakse õhk 
alati samasse suunda (vaata allpool olevat joonist). Kaugus 
teiste S 44 lõppseadmete suhtes on 1200 mm (nii laius- kui 
pikkussuunas).

Kui paigutame S 44 eelpool kirjeldatud viisil, jääb õhu kiirus 
inimeste asukohavööndis alla 0,2 m/s.

(∆t(max) = 6° C,  qvmax = 60 dm3/s).



SISSEPUHKESEADE	S44

w w w . s t r a v e n t . f i 25

Lõppseadme funktsioneerimine on optimaalne, kui sissepuh-
keõhk on isotermiline ja allajahtunud. Soojendatud õhu korral 
kasutatakse lõppseadet S 11.

Õhu hulk

Õhu hulk ja töörõhk on lõppseadme ettenähtud tööpiirkonnas 
valitavad. Kui töörõhk on 80 Pa või rohkem, saab S 44 hoones 
autoriteedina toimida ja paljusid asju lihtsustada. 

S 44 toimetatakse kohale eelseadistatuna teatud õhuhulga 
jaoks kui õhu hulk ja töörõhk tellimise käigus avaldatakse. Kui 
avaldatakse ainult õhu hulk, tarnitakse lõppseade, mis toimib  
60 Pa töörõhuga. 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	rõhutakistus,	Pa
0,030 =	lõppseadme	nn.	K-	väärtus
 Lkm =	lahti	olevate	düüside	arv

Tabelist 1 on näha, et S 44 on kuni 10 dB (A) vaiksem kui 
turustatavad traditsioonilised lõppseadmed.

Nii madala mürataseme saavutamiseks tuleb lõppseade ühen-
dada kanalivõrguga vähemalt 600 mm pika sirge kanali abil. 
Kui kaar või T-detail on lähemal kui 600 mm, võib see põhjus-
tada kuni 4 dB (A) mürataseme tõusu.

Mürataseme korrigeerimine heli  
võimsustasemeks

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

Sisseehitatud mürasummutus

Kui 250 Hz sageduseni on S 44 oma mürasummutus kuni 18 
dB suurem kui traditsioonilistel, liideskapslitega varustatud 
sissepuhke lõppseadmetel.

Tabel	1.	S	44	müratase

Mürasummutus

Liides	kanalisse	160	ja	liides	200	mm

Standardliides kanalisse = Ø 160 mm.
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Eelseadistatud sissepuhkeseade S 44 – a – b – c – d

a.	Õhuhulk	............................................ Avaldatud	l/s

b.	Rõhk	.................................................. Avaldatud	Pa

c.	Muu	liitmiku	suurus	kui	..................... Ø	160	mm

d.	Pinnatöötlus	...................................... Muu	värv	kui	RAL	9010

Tootekoodi	näide:	S	44	–	50	l/s	–	100	Pa

Eristus

Mõõdud	ja	liides	kanalisse	Ø	160	mm

1. Segamiskamber

2. Rest

3. Kinnituskruvi


