Strop nawiewny
z dyszami
dla sal operacyjnych

typ FLUX

Zastosowanie
Stosuj¹c strop nawiewny FLUX uzyskuje siê w obszarze sto³u operacyjnego niejednorodny, ukierunkowany
i stabilny strumieñ powietrza nawiewanego, co pozwala na:
- odizolowaniu strefy sto³u operacyjnego przed bakteriologicznymi i gazowymi zanieczyszczeniami z jego
otoczenia;
- zmniejszenie stê¿enia i odprowadzenie zanieczyszczeñ z obszaru sto³u operacyjnego i ca³ej strefy ochronnej.
Wielkoœæ stropu nawiewnego uzale¿niona jest od strumienia powietrza nawiewanego.
Stropy nawiewne FLUX s¹ optymalnym rozwi¹zaniem dla modernizowanych sal operacyjnych, w których iloœæ
powietrza nawiewanego ustalona jest w oparciu o minimaln¹ zalecan¹ krotnoœæ wymian.
Konstrukcja
Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej jako spawana skrzynia ciœnieniowa, szczelna powietrznie, sk³adaj¹ca
siê z jednej, dwóch, trzech lub czterech czêœci. Powierzchnie g³adkie i odporne na œrodki dezynfekcyjne.
Konstrukcja wyposa¿ona w profile noœne dla rastrów powierzchni nawiewnej, jeden lub dwa króæce
doprowadzenia powietrza na bokach skrzyni ciœnieniowej jako przy³¹czenie obudów filtrów i kana³u. Na ¿yczenie
mo¿liwoœæ usytuowania króæca na górze obudowy.
Obudowa filtrów wyposa¿ona jest w szczelne ramy z elementami dociskaj¹cymi. Wymiana filtrów od strony
pomieszczenia po zdemontowaniu p³aszczyzn nawiewnych. Filtry klasy H13.
Rama filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, sklejki lub p³yty MDF.
Obudowa skrzyni wyposa¿ona w standardzie w króciec do pomiaru ró¿nicy ciœnienia oraz króæce do pomiaru
szczelnoœci osadzenia filtrów. Mo¿liwoœæ wykorzystania króæca do pomiaru ró¿nicy ciœnienia dla przeprowadzenia
testu integralnoœci.
Powierzchnia nawiewna sk³ada siê z ³atwo i szybko demontowanych, czêœciowo perforowanych p³aszczyzn ze
stali kwasoodpornej (mocowanych do profili noœnych stropu za pomoc¹ zamków obrotowych), oraz dwóch dysz
kieruj¹cych dodatkowy strumieñ powietrza w strefê sto³u operacyjnego.
Przewidziano jedno przeprowadzenie przez obudowê i powierzchniê nawiewn¹ dla statywu bezcieniowych lamp
operacyjnych.
Mo¿liwoœæ wyposa¿enia obudowy stropu w k¹townik do zamontowania sufitu uzupe³niaj¹cego.

typ FLUX

Tabela danych technicznych stropów nawiewnych FLUX
Wielkoœæ
stropu

Wydajnoœæ Wymiary stropu
powietrza1)
BxL
[mm]
[m3/h]

FLUX 1800x2400

1)

3)
4)
5)

Wymiary króæców
przy H=340mm
bxh
[mm]

Pocz¹tkowa
Ciê¿ar
strata ciœnienia2) stropu
[Pa]

[kg]

1.200

1.800 x 2.400

1.326 x 315

1.326 x 215

140 / 230

240

1.500

1.800 x 3.000

1.326 x 315

1.326 x 215 (2 szt.)

170 / 140

280

FLUX 2400x2400

3)

1.600

2.400 x 2.400

1.326 x 315

1.926 x 215

180 / 200

300

FLUX 2400x3000

3)

2.000

2.400 x 3.000

1.326 x 315

1.926 x 215 (2 szt.)

220 / 130

350

FLUX 2400x36003)

2.400

2.400 x 3.600

1.926 x 315

1.926 x 215 (2 szt.)

180 / 150

420

FLUX 3000x3000

3)

2.500

3.000 x 3.000

1.926 x 315

1.926 x 215 (2 szt.)

190 / 160

440

FLUX 3000x3600

3)

3.000

3.000 x 3.600

1.926 x 315

1.926 x 215 (2 szt.)

220 / 190

470

FLUX 3000x4200

4)

3.500

3.000 x 4.200

2.560 x 315

1.926 x 215 (2 szt.)

200 / 220

560

FLUX 3600x3600

5)

3.600

3.600 x 3.600

2.560 x 315

2.560 x 215 (2 szt.)

200 / 170

590

FLUX 3600x4200

5)

4.200

4.200 x 3.600

2.560 x 315

2.560 x 215 (2 szt.)

230 / 200

680

FLUX 1800x3000

2)

Wymiary króæca
przy H=440mm
bxh
[mm]

Wydajnoœæ powietrza przy prêdkoœci powietrza w strefie sto³u operacyjnego 0,15 m/s.
Pocz¹tkowa strata ciœnienia podana dla stropu o wysokoœci H=440 mm (pierwsza wartoœæ) i H=340 mm (druga wartoœæ).
Obudowa dostarczana w dwóch czêœciach.
Obudowa dostarczana w trzech czêœciach.
Obudowa dostarczana w czterech czêœciach.

Uwaga
Zalecana max. strata ciœnienia przy zanieczyszczonych filtrach klasy H13 wynosi 500 Pa.

L

290

typ FLUX

B
H

560x560

70

bok D

hxb

55

bok D

bok C

bxh

bok E

bok F

Schematy ideowe stropów nawiewnych FLUX

- przeprowadzenie dla statywu bezcieniowych lamp operacyjnych
- dysze
- obudowa filtrów

Klucz do oznaczania stropów nawiewnych FLUX

FLUX 1800x3000/0-0/0/0/0

przyk³adowe oznaczenie
Wyposa¿enie dodatkowe:
0 - wykonanie standardowe - bez k¹townika brzegowego
1 - dodatkowy k¹townik brzegowy do zamontowania sufitu
uzupe³niaj¹cego
Usytuowanie drugiego króæca pod³¹czenia kana³u:
0 - wykonanie standardowe - brak drugiego króæca
D - na boku ”D” stropu
E - na boku ”E” stropu
F - na boku ”F” stropu
Usytuowanie jedynego lub pierwszego króæca
pod³¹czenia kana³u:
0 - wykonanie standardowe - na boku ”C” stropu
D - na boku ”D” stropu
Iloœæ króæców pod³¹czenia kana³u:
0 - wykonanie standardowe - jeden króciec
2 - dwa króæce
Wysokoœæ stropu:
0 - wykonanie standardowe - strop o wysokoœci H=440mm
N - strop o wysokoœci H=340mm
Wielkoœæ stropu (wymiar BxL)
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