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Opis
Nawiewnik typu DQJF przeznaczony jest do swobodnego za-
wieszenia w pomieszczeniach komfortu lub przemysłowych,bez
sufitu podwieszonego, w których wymagana jest duża ilość wy-
mian powietrza. W przeciwieństwie do powszechnie stosowa-
nych nawiewników wirowych daje możliwość zmiany położenia
lamel prowadzących powietrze już po zamontowaniu nawiew-
nika. Jest to przydatne jeżeli na drodze strumienia powietrza
znajdzie się przeszkoda, lub w wybranym punkcie wystąpi uczu-
cie przeciągu.
Przestawienie lameli pozwala na zmianę kierunku wypływu po-
jedynczego strumienia powietrza od poziomego do pionowego.
Jest to ważne np. przy punktowym występowaniu źródeł ciepła,
do których należy doprowadzić strumień powietrza. Jeżeli na
drodze strumienia powietrza znajdzie się np. słup można tak
ustawić lamele aby uniknąć zderzenia. W trudnych przypadkach
należy 
wykonać badanie laboratoryjne. Dla zastosowania do wywiewu
powietrza lamele nie są montowane.

Zmienna ilość powietrza

Nawiewnik dobrze pracuje w instalacjach ze zmienną ilością powie-
trza.  Wysoka prędkość wypływu powietrza z nawiewnika gwaran-
tuje powstanie stabilnego strumienia,który nawet przy niewielkim
przepływie nie opada pionowo w dół. Minimalna i maksymalna
ilość powietrza podana jest w tabeli

Wykonanie

Wyposażenie dodatkowe

Zamocowanie

UWAGA!
Zwracamy uwagę, że czyszczenie elementów ze stali szlachetnej 
powinno odbywać się jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków czyszczących!

NW 310 400 500 600 800
Vmin (m³/h) 100 100 200 300 500
Vmax (m³/h) 500 500 1000 1500 3000

Płyta czołowa
- blacha stalowa lakierowana na kolor RAL 9010 (biały)
- blacha stalowa w innym kolorze określonym wg. palety

RAL
- stal kwasoodporna (-V2A) lakierowana na kolor "sandsiel-

ber" 
Lamele

- z tworzywa sztucznego, w kolorze zbliżonym do RAL 9005
(czarny), RAL 9006 (białe aluminium) lub RAL 9010 (bia-
ły)

- z aluminium lakierowanego na dowolny kolor RAL (bez
możliwości późniejszego przestawiania)

Wykonanie
- DQJF-R-SR -z okrągłą płytą czołową, usytuowanie lamel

na planie koła

Skrzynka przyłączna (-SK-R-60)
- z blachy stalowej ocynkowanej

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

Przepustnica (-DK1, dla położenia króćca S1, S2, S3)
- w skrzynce przyłącznej
- przepustnica z blachy stalowej ocynkowanej
- zamocowanie przepustnicy z tworzywa sztucznego

Przepustnica (-DK2, dla położenia króćca S0)
- --jak -DK1, ale ze sterowaniem za pomocą linki (za dodat-

kową opłatą)
Pomiar przypływu ilości powietrza (-VME1)

- w króćcu przyłącznym skrzynki
- zamocowanie z blachy stalowej ocynkowanej
- podłączenie z aluminium

Uszczelka gumowa (-GD1)
- w króćcu przyłącznym skrzynki
- specjalna guma

1/4 przykrycie (-AD)
- tylko w wykonaniu dla nawiewu
- z blachy stalowej ocynkowanej

Montaż widoczny (-SM)
- na bocznej płaszczyxnie skrzynki, za pomocą blachowkrę-

tów, zgodnych z DIN ISO 7049 ST3,9 x 13 (poza dostawą)
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Wykonanie i wymiary
Układ lamel

Wymiary
DQJF-R-SR ze skrzynką przyłączną (-SK-R-60) do nawiewu i wy-
wiewu
Położenie krócca-S0

Położenie króćca

Dostarczane wielkości

Położenie krócca-S1

  

                                             Szczegół Y
Szczegół X                                  Uszczelka gumowa

 

Układ lamel "A" : wszystkie lamele w położeniu 2
Układ lamel "C": bez lamel (możliwe tylko dla wywiewu)
Układ lamel "V": wszystkie lamele w położeniu 1 (tylko

grzanie)

NW øA øD H H1 ød (min)

310 410 158 250 280 410
400 500 158 250 280 500
500 600 248 300 370 600
600 700 248 300 370 700
800 900 353 350 475 900

na ze-
1.)

2.)

3.)

1.) = 3 zawieszenie
2.) = blacha perforowana FQ 46,1%
3.) = blachowkręty zgodnie z DIN ISO 7049 3,9 x 13 (poza do-

stawą)

Pozycja lamel 1 Pozycja lamel 2
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Przepustnica 

Wyposażenie dodatkowe - wymiary
Izolacja dla SK-R                       
wewnątrzną (-Ii)

DK1

DK2
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Dane techniczne
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej
DQJF 310 Nawiew DQJF 400 Nawiew

DQJF 500 Nawiew DQJF 600 Nawiew

 0% = Przepustnica ZU (zamknięta)
100% = Przepustnica AUF (otwarta)
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DQJF 800 Nawiew

Maksymalna prędkość strumienia powietrza
Ustawienie lamel "A", nawiew bez udziału sufitu
DQJF 310 DQJF 400

 0% = Przepustnica ZU (zamknięta)
100% = Przepustnica AUF (otwarta)

Dane techniczne dla wywiewu: strata ciśnienia i moc
akustyczna w dokumentacji DQJ.
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DQJF 500 DQJF 600

DQJF 800



Wirowy nawiewnik sufitowy DQJF

05/07 - 9

Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji i w katalogu. Zmiany nie upoważniają do reklamacji!

17.10.2019Stan na:

Współczynnik indukcji
Ustawienie lamel "A", nawiew bez udziału sufitu

Współczynnik redukcji różnicy temperatury
Ustawienie lamel "A", nawiew bez udziału sufitu

Legenda
VZU (m³/h) = strumień powietrza nawiewanego
VZU [l/s]       = strumień powietrza nawiewanego

vmax (m/s) = maksymalna prędkość strumienia po-
wietrza

x (m) = pozioma droga strumienia powietrza
y (m) = pionowa droga strumienia powietrza

x+y (m) = pozioma i pionowa droga strumienia 
powietrza

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

ΔTX / ΔTO )
NW (mm) = wielkość

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
ΔTO (K) = różnica temperatur pomiędzy powie-

trzem nawiewanym a temperaturą po-
mieszczenia (ΔTO = tZU - tR)

tZU (°C) = temperatura powietrza nawiewanego
tR (°C) = temperatura w pomieszczeniu
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Klucz zamówienia DQJF

Przy zamówieniu należy wypełnić wszystkie pola

Przykład
DQJF-R-SR-Z-500-SB-9010-000-PT-L9010-A-SM-A0

Nawiewnik DQJF | okrągła płyta | lamele na planie kołą | nawiew | NW500 | płyta czołowa z blachy stalowej| 
płyta lakierowana na RAL9010 | powierzchnia wypływu nie zredukowana | lamele podzielone | kolor lamel zbliżony do RAL 9010 
biały | ustawienie lamel A | montaż widoczny | bez zaślepienia
 Dane do zamówienia 

01 - Typ
DQJF = nawiewnik wirowy Typ DQJF

02 - Wykonanie
R = okrągła płyta czołowa

03 - Ułożenie lamel
SR = na planie koła

04 - Zastosowanie
Z = nawiew
A=wywiew

05 - Wielkość
310=NW 310
400=NW 400
500=NW 500
600=NW 600
625=NW 625
800=NW 800

06 – Materiał
SB = blacha stalowa (zawsze lakierowana)
SV = blacha stalowa ocynkowana
V2 = blacha kwasoodporna (V2A)

07 – Lakierowanie
0000  = nie lakierowany (tylko blacha stalowa ocynkowana)
9010 = kolor RAL biały (standard)
xxxx   = dowolny kolor RAL (zawsze 4 pozycje)
SAND = lakier "sandsielber" (tylko dla V2A)

08 _ Redukcja powierzchni wypływu

000 = powierzchnia wypływu nie zredukowana (standard)
310 = powierzchnia wypływu zredukowana 310
400 = powierzchnia wypływu zredukowana 400
500 = powierzchnia wypływu zredukowana 500
600 = powierzchnia wypływu zredukowana 600
Wybrana redukcja powierzchni musi być mniejsza od wybranej 
wielkości nominalnej

09 - Lamele
PT = lamele dzielone (od NW500, tylko dla nawiewu)
PS = lamele ciągłe (tylko dla nawiewu)
P0 = bez lamel (tylko dla wywiewu)

10 - Kolor lamel
L9005 = lamele z tworzywa sztucznego w kolorze podobnym do 
RAL 9005 (czarny)
L9006 = lamele z tworzywa sztucznego, kolor podobny do 
RAL9006
              (białe aluminium)
L9010 = lamele z tworzywa sztucznego w kolorze podobnym do 
RAL 9010 (biały)
Axxxx = lamele aluminiowe, w dowolnym kolorze z palety RAL
0000 = bez lamel (tylko dla wywiewu)

11 – Kierunek wypływu powietrza
A = wszystkie lamele w pozycji 2 (standard)
C = bez lamel (tylko dla wywiewu)
V = wszystkie lamele w pozycji 1 (tylko grzanie)

12 – Montaż
SM = montaż widoczny (standard)

13 – Zaślepienie
A0 = bez zaślepienia (standard)
AD = z zaślepieniem 1/4 (tylko nawiew)

01 02 03 04 05 06 07

Typ Wykonanie Układ lamel Zastosowanie Wielkość nominalana Materiał Lakierowanie
Przykład

DQJF- -R -SR -Z -500 -SB -9010

08 09 10 11 12 13

Zredukowana powierzchnia wypływu Lamele Kolor lamel Układ lamel Montaż Zaślepka

-000 -PT L9010 -A -SM -A0
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Klucz zamówienia SK

Przykład
SK-Q-60-Z-500-VM-SV-DK1-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Skrzynka przyłaczna | okrągła | nawiewnik DQJF | nawiew | NW500 | z widocznym montażm | blacha stalowa ocynkowana | prze-
pustnica | z uszczelką gumową | z elementaem do pomiaru strumienia powietrza | bez wykonania ROB| bez izolacji| wysokość 
skrzynki standardowa | średnica króćca standardowa | położenie króćca 1

Dane do zamówienia 

01 - Typ
SK = skrzynka przyłączna kwadratowa

02 - Wykonanie
R = dla okrągłego nawiewnika  
       
03 - Typ nawiewnika (do zamówienia osobno)
60 = przeznaczona do DQJF-... 

04 - Zastosowanie
Z = nawiew
A=wywiew

05 - Wielkość
310=NW 310
400=NW 400
500=NW 500
600=NW 600
800=NW 800

06 - Zamocowanie
SM = montaż widoczny (standard)

07 – Materiał
SV=blacha stalowa ocynkowana (Standard)
V2 = blacha kwasoodporna (V2A)

08 - Przepustnica
DK0=bez przepustnicy ( standard)
DK1 = z przepustnicą (dla położenia króćca S1, S2, S3)
DK2 = z przepustnicą i linką sterującą (dla położenia króćca S0)

09 - Uszczelka gumowa
GD0=bez uszczelki gumowej (standard)
GD1 = z uszczelką gumową

10 - Pomiar przepływu
VME0 = bez pomiaru przepływu ilości powietrza (standard)....
VME1 = z pomiarem przepływu ilości powietrza w króćcu

11 - Wykonanie ROB 
ROB0 = bez wykonania ROB (standard)

12 - Izolacja
I0 = bez izolacji (standard)
Ii = izolowana wewnątrz

13 - Wysokość skrzynki
KHS = wysokość skrzynki standardowa
xxx  = wysokość in mm (minimalna wysokość dla S1-S3 
          = średnica króćca +152 mm), dla S2 minimum 250 mm

14 - Średnica króćca
SDS = średnica króćca standardowa
xxx = średnica króćca w mm

15 - Położenie krócca
S0 = króciec od góry (standard)
S1 = 1 króciec z boku skrzynki 
S2=2 króćce pod kątem 90°
S3=2 króćce pod kątem 180°

01 02 03 04 05 06 07

Skrzynka przyłączna Wykonanie Typ nawiewnika Zastosowanie Wielkość nomi-
nalana

Zamocowanie Materiał

Przykład

SK- -R -60 -Z -500 -SM -SV

08 09 10 11 12 13 14 15

Przepustnica Uszczelka 
gumowa

Pomiar prze-
pływu

ROB-
Wykonanie

Izolacja wysokość 
skrzynki

Średnica króćca Położenie 
krócca

-DK1 -GD1 -VME1 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1
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Opis do specyfikacji
Wirowy nawiewnik sufitowy w wykonaniu okrągłym DQJF Dosto-
sowany do swobodnego zawieszenia, w klimatyzacji komfortu lub
w przemyśle, przy dużej ilości wymian i w instalacjach VAV ze
zmienną ilością powietrza (między 40 - 100%). Przeznaczony za-
równo do chłodzenia jak i ogrzewania. Zbudowany z płyty czoło-
wej, z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL
9010 (biały standard), z ruchomymi lamelami o aerodynamicz-
nym kształcie, zamocowanymi na centralnej osi obrotu, z możli-
wością przestawiania od strony pomieszczenia, rozmieszczonymi
na planie koła, wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze
RAL 9010 (biały), RAL 9005 (czarny) lub RAL 9006 (białe alumi-
nium) lub z aluminium lakierowanego w kolorze płyty czołowej
(bez możliwości późniejszego przestawienia). Lamele są fabrycz-
nie ustawiane do wzmocnionego wypływu poziomego (układ la-
mel "A"), mogą zostać przestawione po zamontowaniu aby
dopasować strumień do indywidualnych potrzeb (np. omywanie
słupa). Wolny przekrój, opór przepływu i poziom mocy akustycz-
nej nie zależą od położenia lamel. Z montażem widocznym z boku
(SM). Przepływ możliwy w granicach 100 - 3000 m³/h.
Produkt: SCHAKO Typ DQJF-R-SR-Z

Wyposażenie dodatkowe:

- dla wywiewu, bez lamel
Produkt: SCHAKO Typ DQJF-R-SR-A

- ustawienie lamel "C"; bez lamel (dla wywiewu)
- ustawienie lamel "V" - wszystkie lamele w położeniu 1 (ogrze-

wanie)
- Płyta czołowa z:

- blachy stalowej lakierowanej w kolorze RAL..
- blachy ze stali kwasoodpornej lakierowanej na kolor

"sandsielber"

- Skrzynka przyłączna (SK-R-60) z blachy stalowej ocynkowa-
nej, z wbudowaną kierownicą z blachy perforowanej, z bocz-
nym króćcem, z uchwytami do zawieszenia
- z przepustnicą (-DK1)
- z przepustnicą i linką sterującą (-DK2)
- z pomiarem przepływu ilości powietrza (-VME1)
- z uszczelką gumową (-GD1), na króćcu skrzynki.
- z izolacją termiczną

-    wewnątrz (-li)
- wysokość skrzynki niestandardowa, xxx w mm ,(wyso-

kość minimalna dla S1-S3= średnica króćca + +152mm
dla S2 nie mniej niż 250 mm)

- średnica króćca niestandardowa, xxx w mm
- położenie krócca:

-   S0= króciec od góry
S1 = 1 króciec z boku skrzynki 
S2=2 króćce pod kątem 90°
S3=2 króćce pod kątem 180°

- przykrycie 1/4 powierzchni (-AD) z blachy ocynkowanej dla
dostosowania kierunku wypływu powietrza do warunków pa-
nujących w pomieszczeniu


