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Dysze dalekiego zasięgu są instalowane tam, gdzie powietrze
nawiewane ma do pokonania znaczną odległość od wylotu do
strefy przebywania ludzi.

Dotyczy to sytuacji, gdy w dużych pomieszczeniach (hale,
większe sale itp.) nie jest możliwy rozdział powietrza za pomocą
nawiewników sufitowych, bądź byłoby to rozwiązanie pozbawione
sensu. W takich przypadkach instaluje się dysze dalekiego zasięgu
w skrajnych częściach hali. Przy zmiennych różnicach temperatut
między powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, strumień
nawiewny podlega odchyleniu ku górze (powietrze ciepłe) lub ku
dołowi (powietrze zimne). Ponadto strumień nawiewany może
zmieniać swój kierunek w wyniku oddziaływania czynników
zewnętrznych, jakscowe strumienie konwekcyjne lub
strumienie boczne.

Możliwe jest ręczne nastawianie kierunku strumienia nawiewanego
w prosty sposób. Ponadto można zorganizować mechaniczny ruch
wahadłowy dyszy w zakresie ±30°. W tym celu Trox oferuje elektry-
czne układy regulacji. 

Dysze dalekiego zasięgu Trox'a dzięki przemyślanemu, opływowemu
kształtowi zapewniają duży komfort akustyczny. Z tego powodu oraz
dzięki estetycznemu wyglądowi, dysze nadają się także dla pomiesz-
czeń komfortowych, jak np. sale koncertowe, teatralne, muzea itd.
Duży wachlarz wariantów wykonania, możliwość elastycznego i 
funkcjonalnego dopasowania do realiów pomieszczenia, jak również
spełnienie wysokich wymagań akustycznych umożliwiają stosowanie
dysz dalekiego zasięgu Trox'a  w  szerokim zakresie.

zimne powietrze

ciepłe powietrze



Patrz str. 11 na poprawkę związaną z kątem odchylenia

Dobór wstępny

Poniższa tabela pozwala na wstępny, zgrubny dobór wielkości 
dysz dalekiego zasięgu.
Naniesione wartości odnoszą się do poziomego pojedynczego 
strumienia izometrycznego. Prędkości na końcu strumienia, 
rzędu np. 0,25 m/s przy zasięgu strumienia równym 30 m, 
mogą na podstawie wartości doświadczalnych mieć jedynie 
teoretyczny charakter. Powodem tego jest konieczność 
uwzględnienia lokalnych czynników oddziaływujących na 
strumień. Przy zmianie różnicy temperatur między nawiewem 

a pomieszczeniem należy uwzględniać odchylenia strumieni 
w oparciu o wykres 2 (strona 9). Poziom natężenia dźwięku 
odnosi się do typów DUK-F i DUK-V. Dla innych wariantów 
wykonania należy wstawić odpowiednie współczynniki 
poprawkowe. Nie naniesiono żadnych wartości dla 
efektywnych prędkości wypływu mniejszych niż 2 m/s. 
Również nie podano wartości dla poziomu mocy akustycznej 
powyżej 55 dB(A). Gdyby zadane wartości leżały poza 
granicznymi z tabeli należy stosować procedury ze str. 8.
Na stronie www.trox.pl dostępne są programy do doboru.

Dane dla osiowego napływu powietrza, dla typów DUK-F i DUK-V



Dysze dalekiego zasięgu serii DUK, dzięki dużej ilości wariantów
wykonania nadają się do prawie wszystkich przypadków montażu. 
Wersja nieruchoma DUK-F składa się z dyszy nawiewnej z 
otworami do zamocowania.
Wersja ruchoma, nastawiana - DUK-V składa się z dyszy 
nawiewnej o kształcie kulistym, umieszczonej w obudowie, z 
pierścienia osłonowego i z okrągłego króćca przyłącznego do 
bezpośredniego podłączenia do kanału okrągłego.

Dysza nawiewna może być nastawiana ręcznie pod kątem 30 . 
Dysza może być także nastawiana za pomocą elektrycznego 
mechanizmu nastawczego. Na zamówienie może być 
dostarczony tylny element przyłączny z kołnierzem dla 
montażu w bocznej ścianie kanału prostokątnego lub też 
króciec siodłowy z kołnierzem do prostopadłego przyłączenia 
dyszy do przewodu okrągłego.

Otwór wytłaczany
dla blachowkrętu

Siłownik obrotowy

Siłownik liniowy

Siłownik liniowy
montowany wewnętrznie

Rodzaje wykonania · Wymiary

Wielkość Wielkość



Materiał

Dysza nawiewna i pierścień osłonowy są wykonane z 
aluminium. Element przyłączny i króciec siodłowy są 
wykonane z blachy ocynkowanej.

Na życzenie można zamówić powierzchnię zewnętrzną dyszy 
powleczoną lakierem proszkowym koloru białego (RAL 9010) 
lub innego z palety RAL.

Montaż

Dysze dalekiego zasięgu Trox nadają się do montażu na 
przewodach prostokątnych i okrągłych. Dla obydwu sposobów 
połączenia przewiduje się kołnierz blaszany nie przewiercony, 
który można umocować za pomocą śrub lub nitów. Przed 
złączeniem należy włożyć uszczelkę. Do bezpośrednich 
połączeń z kanałami okrągłymi lub elastycznymi przewidziano 
króciec przyłączny. Średnica króćca jest dopasowana do 
standardowych wymiarów kanałów.
(patrz tebela str. 4)

Materiał · Montaż



Dysze nieruchome typu DUK-F mogą być zamontowane na 
króćcu przyłącznym lub na ścianie przewodu.
Dysze nastawiane typu DUK-V mogą być nasunięte do głębokości 
X na króciec przyłączny i dokręcone do niego. Możliwe jest 
również mocowanie do ścianki za pomocą śrub. Dla osłonięcia 
śrub montuje się pierścień osłonowy wkręcany z mocowaniem 
bagnetowym.

Montaż

Mocowanie na budowie

dysza nieruchoma (DUK-F)
montowana na króćcu

dysza nieruchoma (DUK-F)
montowana na ścianie kanału

dysza nastawialna (DUK-V)
montowana na króćcu

dysza nastawialna (DUK-V)
montowana na ścianie

Istniejący króciec
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strata

Oznaczenia

strefa przebywania ludzi

strefa przebywania ludzi
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Dobór



Dane aerodynamiczne

Ugięcie strumienia y przy ciepłym
nawiewie jest skierowane ku górze,
a przy zimnym - ku dołowi



Dane aerodynamiczne



podłączone

Dane akustyczne



Tekst opisu
Dysze dalekiego zasięgu serii DUK, nadające się do 
osiągania dużych zasięgów przy optymalnych warunkach 
akustycznych zwłaszcza dla zastosowań komfortowych 
przy chłodzeniu i ogrzewaniu, dzięki możliwości 
nastawiania ręcznego lub przy użyciu siłowników 
elektrycznych zewnętrznych lub wewnętrznych. Istnieje 
możliwość dostosowania nawiewu do zmieniających się 
różnic temperatur poprzez zmianę kąta nastawienia o max 
30° w górę lub z dół; wykonanie z ręcznym nastawieniem 
pozwala na pełny obrót 360°.
Dysze ustawione na stałe DUK-F składają się z dyszy 
wylotowej ukształtowanej aerodynamicznie i z elementu z 
otworami do mocowania. Wykonanie nastawialne DUK-V 
składa się z dyszy wylotowej o kształcie kulistym 
umieszczonej w obudowie, z pierścienia przesłaniającego i 
okrągłego króćca przyłącznego dla bezpośredniego

podłączenia do przewodu okrągłego. Na życzenie 
dobudowany z tyłu odcinek przyłączny z kołnierzem na 
obwodzie do zamontowania poprzecznie na kanale wzgl. 
króciec siodłowy z kołnierzem do połączenia 
poprzecznego z przewodem okrągłym, króciec siodłowy 
dopasowany do średnicy kanału okrągłego.

Materiał:
Dysza wylotowa i pierścień wykonane z aluminium, 
mocowanie dyszy dwoma plastikowymi pierścieniami w 
kolorze RAL 9010, odcinek przyłączny i króciec siodłowy z 
blachy stalowej ocynkowanej.
Na życzenie powierzchnia zewnętrzna może być 
powleczona lakierem proszkowym na biało (RAL 9010 lub 
inny kolor RAL), (króciec niemalowany). 

Informacje do zamawiania

Klucz do zamawiania


