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Opis
Wirowy nawiewnik podłogowy typu BDA, przeznaczony jest do
montażu w podłogach podwójnych pomieszczeń o wysokich
zyskach ciepła, jak na przykład centra obliczeniowe. Wysoka in-
dukcja wywołana przez efekt zawirowujący zapewnia szybką
redukcję róznicy temperatury i prędkości w pobliżu podłogi. Ele-
ment zawirowujący jest tak skonstruowany, aby osiągnąć wy-
starczającą wysokość zasięgu strumienia przy chłodzeniu i
uniknąć efektu "zimnych stóp". Objętość strumienia powietrza
należy tak dobrać, aby zasięg strumienia był co najmniej tak wy-
soki jak strefa przebywania ludzi, np 1,30 m dla osób w pozycji
siedzącej. Nawiewnik zbudowany jest z płyty czołowej ze szcze-
linami wywołującymi ruch wirowy i z kosza na zanieczyszczenia,
z blachy ocynkowanej. Dno kosza można przestawiać. Pozwala
to ustawić opór i przepływ indywidualnie, dla każdego nawiew-
nika.
W jednej płycie standardowej podłogi podwójnej można zainsta-
lować do czterech nawiewników. Temperatura powietrza nawie-
wanego nie powinna być niższa od 19°C, a różnica temperatury
między nawiewem i wyciągiem nie powinna przekraczać 10 K.

Obciążenie płyty

Dane przy prostopadłym obciążeniu przez "stempel" o średnicy 
50 mm

Materiał

Wykonanie

Wyposażenie dodatkowe

Uwaga: Pierścień mocujący zamawiać osobno.

Wykonanie i wymiary
Wymiary
BDA-K / -MH / -AH

Dostarczane wielkości

NW ø150 ø200
 BDA-K 3 kN 3 kN
BDA-AH 10 kN 10 kN
BDA-MH 10 kN 10 kN

Płyta nawiewnika
- z tworzywa sztucznego
- z polerowanego mosiądzu
- z polerowanego aluminium

BDA-K1 - Płyta nawiewnika z tworzywa sztucznego w 
kolorze RAL 1019 (szary beż)

BDA-K2 - Płyta nawiewnika z tworzywa sztucznego w 
kolorze zbliżonym do RAL 7037 (stalowo-szary)

BDA-K4 - Płyta nawiewnika z tworzywa sztucznego w 
kolorze zbliżonym do RAL 8014 (sepia brązowa)

BDA-K5 - Płyta nawiewnika z tworzywa sztucznego w 
kolorze zbliżonym do RAL 9001 (kremowo-biały)

BDA-K6 - Płyta nawiewnika z tworzywa sztucznego w 
kolorze zbliżonym do RAL 9005 (głęboka czerń)

BDA-MH - Płyta nawiewnika z mosiądzu
BDA-AH - Płyta nawiewnika z aluminium

Skrzynka przyłączną (-AK BDA)
- blacha stalowa ocynkowana

- Pierścień mocujący bez kołnierza, bez mocowania pazurkami 
(-EBR1)
- z polerowanego aluminium
- z polerowanego mosiądzu

- Pierścień montażowy z kołnierzem 12mm, z mocowaniem 
pazurkami (-EBR2)
- z tworzywa sztucznego (tylko BDA-K1-6), w kolorze BDA-K,
- z polerowanego aluminium
- z polerowanego mosiądzu

- Pierścień mocujący bez kołnierza, z mocowaniem pazurkami 
(-EBR3)
- z polerowanego aluminium
- z polerowanego mosiądzu

Uszczelka gumowa (-GD) (tylko NW 200)
- specjalna guma

Kosz na zanieczyszczenia (-SFK1)
- blacha stalowa ocynkowana

Izolacja wewnątrz (-Ii)
- izolacja termiczna wewnątrz skrzynki przyłącznej

Izolacja zewnętrzna (-la)
- izolacja termiczna na zewnątrz skrzynki przyłącznej

NW øD ød1
150 149 132
200 199 178

na zewnątrz (nawiewnika)
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Wyposażenie dodatkowe - wymiary
z pierścieniem mocującym (-EBR2), z kołnierzem 12mm, z pazur-
kami mocującymi
z tworzywa sztucznego (tylko BDA-K)
z polerowanego mosiądzu
z polerowanego aluminium

*dla BDA-MH i BDA-AH min. 30 / maks. 45

Dostarczane wielkości

z pierścieniem mocującym (-EBR1), bez kołnierza, bez pazurków 
mocujących
z polerowanego mosiądzu
z polerowanego aluminium

z pierścieniem mocującym (-EBR3), bez kołnierza, z pazurkami 
mocującymi
z polerowanego mosiądzu
z polerowanego aluminium

Dostarczane wielkości

Kosz na zanieczyszczenia (-SFK1)

Dostarczane wielkości SFK1

Sposób zabudowy kosza

Uszczelka gumowa (-GD) (tylko NW 200)
Szczegół Y

NW øD
 BDA-K BDA-MH BDA-AH

øA øE øA øE øA øE
150 149 174 156 173 155 173 155
200 199 223 206 222 205 222 205

NW øD øE ød1 ød2 T1
BDA-MH

150 149
155 145 134 18

BDA-AH 155 145 134 18
BDA-MH

200 199
208 198 186 18

BDA-AH 208 198 186 18

na zewnątrz (nawiewnika)
na zewnątrz (pierścienia 

na zewnątrz (nawiewnika)
na zewnątrz (pierścienia montażowego)

na zewnątrz (nawiewnika)
na zewnątrz (pierścienia montażowego)

NW ød ød3 H H1
150 115 117 127 100
200 162 164 143 110

Dno kosza można przestawiać

bez pierścienia montażowego z pierścieniem montażowym
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Skrzynka przyłączna (-AK BDA)

Dostarczane wielkości AK BDA

Izolacja dla AK BDA
wewnątrz (-Ii)

zewnątrz (-Ia)

Zabudowa
1 nawiewnik na płycie

Rozmieszczenie nawiewników w pomieszczeniu może być do-
stosowane do wymagań. W jednej płycie standardowej podłogi
podwójnej można zastosować do 4 nawiewników, dla strefy
gdzie są zainstalowane urządzenia. Przy takim obciążeniu jednej
płyty warunki komfortu mogą nie zostać dotrzymane.

4 nawiewniki na płycie

Dobór

NW øF øKD øKd KH
150 205 180 68 154
200 255 230 123 170

Uszczelnienie poza dostawą

na
 z

e-

Strefa z zainstalowanymi 
urządzeniami = 50 m3/h na nawiewnik
Srefa przebywania ludzi = ca. 35 m3/h na nawiewnik
Temperatura powietrza 
nawiewanego ≥ 19°C
Maksymalna róznica temperatury
nawiew - wywiew = 10 K
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Dane techniczne
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej
BDA 150

BDA 200

Położenie

Położenie

Położenie III ca.40%
Położenie II ca.60%
Położenie I ca.80%
Położenie 0 100% AUF (otwarta)

Położenie dna kosza w %

Dno kosza można przestawiać
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Maksymalna prędkość strumienia powietrza
BDA 150, ΔTO = 0 (K) BDA 200, ΔTO = 0 (K)

BDA 150, ΔTO = -2 (K) BDA 200, ΔTO = -2 (K)

BDA 150, ΔTO = -4 (K) BDA 200, ΔTO = -4 (K)
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Maksymalny zasięg strumienia
BDA 150 (chłodzenie)

BDA 200 (chłodzenie)

współczynnik indukcji

współczynnik redukcji różnicy temperatury
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Legenda

Klucz zamówienia BDA

Przykład
BDA-K1-200-SFK1

Nawiewnik podłogowy BDA | Tworzywo RAL1019 | NW200 | Z 
koszem

Dane do zamówienia

01 - Typ

02 - Materiał

03 - Wielkość

04 -Kosz na zanieczyszczenia

vmax (m/s) = maksymalna prędkość strumienia powietrza
vmittel (m/s) = średnia prędkość strumienia powietrza

(vśrednia = vmax x 0,33)
y (m) = pionowy zasięg strumienia powietrza
VZU (m3/h) = ilość powietrza nawiewanego
VZU [l/s] = ilość powietrza nawiewanego
ΔTO (K) = różnica temperatur pomiędzy powietrzem

nawiewanym a temperaturą pomieszczenia
(ΔTO = tZU - tR)

tZU (°C) = temperatura powietrza nawiewanego
tR (°C) = temperatura w pomieszczeniu
vmax (m/s) = maksymalna prędkość strumienia powietrza
vmittel (m/s) = średnia prędkość strumienia powietrza

(vśrednia = vmax x 0,33)

LWA [dB(A)] = poziom mocy akustycznej w skali
Δpt (Pa) = całkowita strata ciśnienia
ρ (kg/m3) = gęstość
NW (mm) = wielkość
i (-) = współczynnik indukcji (i = VX / VZU)
TV (-) = współczynnik redukcji różnicy temperatury

(TV = ΔTX / ΔTO)
VX (m3/h) = całkowita objętość strumienia powietrza w

punkcie x
VX [l/s] = całkowita objętość strumienia powietrza w

punkcie x
ΔTX (K) = różnica temperatury w punkcie x
LWA [dB(A) = poziom mocy akustycznej w skali

01 02 03 04

Typ Materiał Wielkość Kosz na zanieczyszczenia
Przykład

BDA -K1 -200 -SFK1

BDA = wirowy nawiewnik podłogowy

AH = polerowane aluminium
MH = polerowany mosiądz
K1 = tworzywo sztuczne RAL 1019 (szary beż)
K2 = tworzywo sztuczne RAL 7037 (stalowo szary)
K4 = tworzywo RAL 8014 (sepia brązowa)
K5 = tworzywo RAL 9001 (kremowo-biały)
K6 = Tworzywo RAL 9005 (głeboka czerń)

150 = NW150
200 = NW200

SFK0 = bez kosza na zanieczyszczenia
SFK1 = z koszem na zanieczyszczenia
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Klucz zamówienia wyposażenia 
dodatkowego EBR-BDA

Przykład
EBR1-BDA-200-AH

Pierścień mocujący dla BDA | NW200 | Polerowane aluminium

Dane do zamówienia

01 - Wyposażenie dodatkowe

02 - Typ

03 - Wielkość

04 - Materiał

Nawiewniki można stosować z dowolnym pierścieniem 
mocującym.

Klucz zamówienia wyposażenie 
dodatkowego AK-BDA

Przykład
AK-BDA-200-G0-Ia

Skrzynka przyłączeniowa do nawiewnika podłogowego BDA | 
NW200 | Bez uszczelki gumowej | Izolacja zewnętrzna

Dane do zamówienia

01 - Wyposażenie dodatkowe

02 - Typ

03 - Wielkość

04 - Uszczelka gumowa

05 - Izolacja

01 02 03 04

Wyposażenie dodatkowe Typ Wielkość Materiał
Przykład

EBR1 -BDA -200 -AH

EBR1 = pierścień mocujący bez kołnierza, bez pazurków 
mocujących (materiał -AH lub -MH )

EBR2 = Pierścień montażowy z kołnierzem 12mm, z 
pazurkami mocującymi

EBR3 = Pierścień mocujący bez kołnierza, z pazurkami 
mocującymi
(materiał -AH lub -MH )

BDA = wirowy nawiewnik podłogowy

150 = NW150
200 = NW200

AH = polerowane aluminium
MH = polerowany mosiądz
K1 = tworzywo sztuczne RAL 1019 (szary beż)
K2 = tworzywo sztuczne RAL 7037 (stalowo szary)
K4 = tworzywo RAL 8014 (sepia brązowa)
K5 = tworzywo RAL 9001 (kremowo-biały)
K6 = tworzywo RAL 9005 (głeboka czerń)

01 02 03 04 05

Wyposażenie 
dodatkowe

Typu Wielkość Uszczelka gumowa Izolacja

Przykład

AK -BDA -200 -G0 -la

AK = skrzynka przyłączna

BDA = wirowy nawiewnik podłogowy

150 = NW150
200 = NW200

G0 = bez uszczelki gumowej
GD = z uszczelką gumową (-GD) (tylko NW 200)

I0 = bez izolacji
Ii = z izolacją wewnętrzną
Ia = z izolacją zewnętrzną
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Opis do specyfikacji

Podłogowy nawiewnik wirowy typu BDA, do zabudowy w po-
dwójnej podłodze, zbudowany z płyty czołowej z tworzywa
sztucznego, z promieniowo rozmieszczonymi szczelinami dla
prawoskrętnego nawiewu wirowego. Wysoka indukcja wywoła-
na przez ruch wirowy gwarantuje szybką redukcję temperatury i
prędkości w pobliżu nawiewnika.
Produkt: SCHAKO typu BDA-K

Płyta nawiewnika z tworzywa sztucznego, w kolorze: 

NW:

Wyposażenie dodatkowe:

BDA-K1 - RAL 1019 (beżowo - szary)
BDA-K2 - RAL 7037 (szary)
BDA-K4 - RAL 8014 (sepia brązowy)
BDA-K5 - RAL 9001 (kremowo-biały)
BDA-K6 - RAL 9005 (czarny)

- 150
- 200

- Płyta z mosiądzu polerowanego na połysk
Produkt: SCHAKO typu BDA-MH

- Płyta z aluminium polerowanego na połysk
Produkt: SCHAKO typu BDA-AH

- Pierścień mocujący bez kołnierza, bez mocowania pazurkami 
(-EBR1)
- z polerowanego aluminium
- z polerowanego mosiądzu

- Pierścień montażowy z kołnierzem 12mm, z mocowaniem 
pazurkami (-EBR2)
- z tworzywa sztucznego (tylko BDA-K1-6), w kolorze BDA-K,
- z polerowanego aluminium
- z polerowanego mosiądzu

- Pierścień mocujący bez kołnierza, z mocowaniem pazurkami 
(-EBR3)
- z polerowanego aluminium
- z polerowanego mosiądzu

- Kosz na zanieczyszczenia (-SFK1) z blachy stalowej ocynkowa-
nej, z przestawialnym dnem do regulacji wydatku powietrza.

- Skrzynka przyłączna (-AK-BDA) z blachy stalowej ocynkowanej.
- z uszczelką gumową (-GD, tylko NW 200) na króćcu przy-

łączeniowym
- z izolacją termiczną

- wewnątrz (-Ii)
- zewnątrz (-Ia)


