
SISSEPUHKESEADE S55
Seinale paigaldatav sissepuhkeseade  
eelseadistatud teatud õhuhulga jaoks

Tehnilised andmed – S55

•	 Õhuhulk	......................Valitud,	eelseatud,
		 	 max	60	l/s(	90	Pa)
•	 Töörõhk	......................Valitav,	kuni	150	Pa
•	 Müratase	.....................Alati	alla	28	dB(A)
•	 Liitmik	(Ø)	..................100,	125,	160	mm

•	S	55	–	alati	tuuletõmbusevaba	ja	peaaegu	hääletu,		
		eelseadis	tatud	teatud	õhuhulga	jaoks	

•	Kihistuv	õhuvahetus	parandab	siseõhku

•	S55	võimaldab	kihistuvat	õhujaotusviisi	

•	Õhuvahetuse	kasutegur	kuni	60-70	%

•	S	55	toimib	suitsutõkkena	(vastab	E	7	punkti	6.1.	nõuetele)

•	 Mõõtmed	(P	x	L)		..........400	x	110	mm,	500	x	135	mm,
		 	 600	x	170	mm
•	 Pinnatöötlus	...................Alumiinium,	RAL	9010		
•. .......... ....................... .............	..ISO	9001	ja	ISO	14001

KIHISTUV	ÕHUVAHETUS
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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 õhkpadi, mis valgub ruumi mööda 
seina optimaalselt madalal kiirusel kumera visiiri külgedelt ja 
otse sellest läbi allapoole kaldu suunaga.

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

See on S 55

S 55 koosneb kahest erinevast osast; liidesekarbist ja visiiri-
raamist.

Ruumist vaadatuna koosneb liidesekarp alumiiniumist valmis-
tatud täisnurksest kinnitusraamist. Raam peidab augu seinas 
ja moodustab ka visiiri kinnituspinna. Kanal ühendatakse kar-
biga küljelt või siis alternatiivina tagant.

Uus tehnika avab tee tuule
tõmbevabadusele

Kihistuva õhuvahetuse düüsid vormivad sissepuhkeõhu õhu-
joaks. Suurest kiirusest tulenevalt kasvab õhu segunemine 
märgatavalt- seda nii ruumiõhu kui lõppseadet ümbritseva 
õhu osas. 

Alumiiniumist kinnitusraam on värvilt anodiseeritud alumii-
nium, samas kui visiir ise on kaetud värvitu lakiga. 

Projekteerimine

Õhu levimine ruumis

Eelpool nimetatud sissepuhkeõhu padi levib ruumi vastavalt 
allolevale joonisele madalal kiirusel.

Visiir

Liidesekarp

Kui allpool on statsionaarne töökoht, pööratakse visiir puhuma 
ülespoole. Sel moel pöördub õhuvool mingil määral ruumi sis-
sepoole, vältides töökohtadest tõusvat soojemat õhuvoolu. 

Tänu sellele uuele tehnikale annab Vasatherm üldgarantii 
selle kohta, et õhu kiirus jääb inimeste asukohavööndis alati 
alla 0,2 m/s, kui sissepuhkeõhk on kõige rohkem kümme (10) 
kraadi alla jahtunud.

Sellel uuel tehnikal ei ole seega traditsioonilises mõttes heite-
pikkust. S 55 seinale paigutamisel tuleb siiski arvestada järg-
miste piirangutega:

–	reas	paiknevate	hajutite	kaugus	üksteisest		
			on	külgsuunas	1200	mm

–	miinimumkaugus	vaheseinast	on	300	mm

–	miinimumkaugus	laest	on	100	mm

100	mm

1200	mm

miinimumkaugus	
1900	mm
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Õhuvahetuse efektiivsus

Kui S 11 seadistatakse selliselt, et see toimib koos loomuliku 
õhuringlusega, tõuseb õhuvahetuse kasutegur sageli üle 70 
%. See on traditsiooniliste lõppseadmete poolt saavutatava 
kasuteguriga võrreldes kahekordne väärtus. 

Kindlusta heli puudumine – vali õige 
suurus

Tabelis 1 näitavad sinised jooned maksimaalset õhuhulka kol-
mele eri suurusele. Hajuti õhuhulka ja töörõhku on võimalik 
vabalt valida kuni suurima õhuhulgani. Tabelis näidatakse ära 
ka müratasemed. 

S 44 toimetatakse kohale eelseadistatult teatava õhuhulga 
jaoks, kui õhu hulk ja töörõhk tellimise käigus avaldatakse. 
Kui avaldatakse ainult õhu hulk, tuuakse lõppseade seadista-
tuna 60 Pa töörõhu jaoks. 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	nn.	K-	väärtus
 Lkm =	lahti	olevate	düüside	arv

Mürataseme korrigeerimine heli võim
sustasemeks

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

Sisseehitatud mürasummutus

250 Hz sageduseni on S 55 oma mürasummutus kuni 18 dB 
suurem kui traditsioonilistel, liideskapslitega varustatud sisse-
puhke lõppseadmetel.

Mõõtmed-	Liitmik

Nimisuurus	 Liitmik

400 x 110 mm ............................................... Ø 100
500 x 135 mm ............................................... Ø 125
600 x 170 mm ............................................... Ø 160

Seina läbistades tehakse liidesekarbi auk vastavalt nimisuuru-
sele. Liideskarbis on nii taga- kui külgliides.

Tabel	1.
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Eelseadistatud sissepuhkeseade S 55 – a – b – c – d

a.	Suurus-	laius	x	kõrgus	............................................400	x	110,	500	x	135,	600	x	170	mm

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

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

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

Tootekoodi	näide:	S	55	–	400	x	110	mm	-	20	l/s		–	100	Pa

Eristus

Suurus	 H	 B	 D	 C	 F	 G	 ød
   

400 x 110 mm .........115 ................400 ................ 260 .................40 ................. 146 ................ 430 ................ 100

500 x 135 mm .........140 ................500 ................ 285 .................40 ................. 170 ................ 530 ................ 125

600 x 170 mm .........175 ................600 ................ 320 .................40 ................. 200 ................ 630 ................ 160

G

D

B

Ød
H

F

C

1. Liidesekarp

2. Visiir ja raam

3. Kinnitus vedru

4. Alternatiivne liides (saab vahetada tööpaigas)


