
SCHEMAT

OPTIMA KRYSZTAŁ
Centrala OPTIMA KRYSZTAŁ (higieniczna), została 
zaprojektowana i przeznaczona do obiektów, w których 
występują wymagania dotyczące „pomieszczeń czystych”, tj. 
szpitali, laboratoriów, zakładów produkcji zaawansowanych 
technologii, obiektów przemysłu farmaceutycznego, przemysłu 
spożywczego i innych…

Urządzenia te, cechują się dopracowanymi rozwiązaniami 
projektowymi, gwarantującymi w obszarze nawiewnym ultra czyste 
powietrze, pozbawione wszelkiego rodzaju pyłów i kurzu, substancji 
wonnych, grzybów, pleśni czy mikroorganizmów.

Funkcje Typoszereg Typ odzysku

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie
Nawilżanie
Osuszanie

Wydajność:
1 000 ÷ 65 000 m3/h
(0,27 ÷ 18,05 m3/s)*

11 rodzajów wielkości – z możliwością indywidualnej, 

Centrale nawiewne, wywiewne,
nawiewno – wywiewne, bezkanałowe, centrale typu 

Rooftop

Wymiennik krzyżowy
Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

Wymiennik obrotowy
Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym

Rurka ciepła
Pompa ciepła/Agregat chłodniczy

Komora mieszania
Kombinacja wymienionych typów odzysku

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Konstrukcja i uszczelnienie OPTIMA KRYSZTAŁ są przystosowane do 

pracy w zmiennych warunkach (klimatycznych, szkodliwych) oraz w 
stanie podwyższonego ciśnienia.

Materiały zastosowane w centrali są odporne na powszechnie 
stosowane środki dezynfekcyjne.

* Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

OPTIMA KRYSZTAŁ

STROP LAMINARNY
Strop nawiewu laminarnego (SLM), to specjalne, podwieszane – wielkości stropów, zapewnia stabilny, laminarny napływ powietrza 

do sali operacyjnej na poziomie 0,15 do 0,3 m/s.

Całość konstrukcji wykonana jest z blachy nierdzewnej (304), w tym 
wylotowe, perforowane „kasetony” (przesłony), widoczne od strony 
sali operacyjnej.

Szacunkowe opory początkowe przepływu powietrza [Pa] (+/-10%), 

prędkości przepływu powietrza przez moduł SLM. 

W przypadku wzrostu oporów ponad 80% wartości podanych na 
wykresie, zalecana jest ich wymiana.

[Pa]

[m/s]

Oferta dla szpitali i pomieszczeń 
o wysokich wymaganiach higienicznych

Ogrzewanie Chłodzenie Nawilżanie OsuszanieWentylacja

-  OPTIMA Kryształ

-  Higieniczna kratka    
   wyciągowa

-  Higieniczna kratka    
   wyciągowa

-  SLM

-  Aparat  
   recyrkulacyjny

-  Aparat  
   recyrkulacyjny

-  Anemostat wywiewny   
   (bez filtra)

-  Nawiewnik  
   z filtrem HEPA

-  Anemostat wywiewny   
   (bez filtra)

-  Nawiewnik  
   z filtrem HEPA

WYKRES OPORÓW PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ MODUŁ SLM
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Województwo pomorskie
gdansk@climagold.com 

Województwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com 

Województwo kujawsko – pomorskie
bydgoszcz@climagold.com 

Województwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Województwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Województwo łódzkie
lodz@climagold.com

Województwo opolskie 
opole@climagold.com 

Województwo śląskie
katowice@climagold.com

Województwo warmińsko – mazurskie
olsztyn@climagold.com

Województwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Województwo mazowieckie
warszawa@climagold.com

Województwo lubelskie
lublin@climagold.com

Województwo świętokrzyskie
kielce@climagold.com

Województwo podkarpackie
rzeszow@climagold.com

Województwo małopolskie
krakow@climagold.com

Województwo dolnośląskie
wroclaw@climagold.com 

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE TECHNICZNO-HANDLOWI
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Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:

800x800

650x650

600x600

500x500

400x400

0              200            400           600            800           1000          1200          1400         1600         1800

Nominalny wydatek powietrza anemostatu
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM WYKRES STRAT CIŚNIENIA NA NAWIEWNIKACH NH Z FILTREM HEPA13

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM

climagold.com       OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH climagold.com        OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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[m3/h]

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM



Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:

800x800

650x650

600x600

500x500

400x400
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Nominalny wydatek powietrza anemostatu
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM WYKRES STRAT CIŚNIENIA NA NAWIEWNIKACH NH Z FILTREM HEPA13

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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500x500

400x400
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM

climagold.com       OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH climagold.com        OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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Nominalny wydatek powietrza anemostatu
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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[m3/h]

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM



Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM WYKRES STRAT CIŚNIENIA NA NAWIEWNIKACH NH Z FILTREM HEPA13

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM

climagold.com       OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH climagold.com        OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:

800x800

650x650

600x600

500x500

400x400
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Nominalny wydatek powietrza anemostatu
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM



Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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650x650

600x600

500x500

400x400
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM WYKRES STRAT CIŚNIENIA NA NAWIEWNIKACH NH Z FILTREM HEPA13

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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400x400
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM

climagold.com       OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH climagold.com        OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
• 

zaprojektowane z myślą o rozprowadzaniu powietrza w systemach 
wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
higieniczności, takich jak: szpitale, laboratoria bądź inne obiekty o 
wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.

Domyślnie, nawiewniki PEP, PEO przeznaczone są do nawiewu 
poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320

NH2 500 445 B+70mm B+205mm
405x405x80 300 530

405x405x150 370 590

NH3 600 545 B+70mm B+205mm
505x505x80 300 840

505x505x150 370 910

NH4 650 575 B+70mm B+205mm
535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600

* maksymalne opory przepływu powietrza: 275 Pa

Istnieje możliwość wykonania niestandardowego nawiewnika 
NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
pamiętać, aby dobierać nawiewniki na odpowiedni zakres, przedział 
wydatku powietrza [m3/h]:
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NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA

NAWIEWNIKI Z FILTREM HEPA STANDARDOWE WIELKOŚCI NAWIEWNIKA NH

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TYPOSZEREGU NAWIEWNIKÓW SLM

Typ wielkości 
nawiewnika

Układ 
funkcjonalny 

i wymiary 
gabarytowe

Wydajność 
powietrza 

[m3/h]

Całkowity opór 
powietrza [Pa] Masa [kg] Prędkość 

strugi 
laminarnej 

[m/s]

SLM-2/3 1340 - 3000 120/75 140/180 4 x (610x610)
2 x (610x305)

0,15 – 0,30

SLM-3/3 2150 - 4780 100/70 141/182 8 x (610x610)

SLM-2/4 1870 - 4180 120/75 199/255 6 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-3/4 2960 - 6570 100/70 274/350 11 x (610 x 610)

SLM-4/4 4040 - 9000 120/75 353/450 14 x (610 x 610)
2 x (610 x 305)

SLM-4/5 5140 – 11 380 120/75 353/450 19 x (610 x 610)

SLM-5/5 6470 – 14 380 120/75 442/563 24 x (610 x 610)

1.        Położenie lampy operacyjnej.
2. Podany opór przepływu dla H 13 w stanie czystym, przy 

3. Zdolność tłumienia hałasu przez nawiewnik: 10 - 15 dB (A).

Uwagi:

STROP LAMINARNY APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC
Aparat Recyrkulacyjny - OPTIMA REC, to nowoczesny produkt, 
zapewniający środowisku powietrznemu obiektu, odpowiednie 
parametry, kładąc główny nacisk na czystość powietrza 
nawiewanego. 

Cechą charakterystyczną Aparatu Recyrkulacyjnego jest zwarta 
konstrukcja, wykonana z elementów, zapewniających podwyższoną 
klasę higieniczności.

Dodatkowym atutem OPTIMA REC jest możliwość współpracy ze 
stropem laminarnym (SLM).

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Urządzenie wsparte jest kompaktową automatyką, zapewniającą 
odpowiedni tryb pracy i sterowania.

Aparat jest łatwy w myciu, a do poszczególnych sekcji funkcyjnych jest 
bezproblemowy dostęp.

OPTIMA REC, dzięki swoim niewielkim gabarytom, może zostać 
umieszczony wewnątrz sali operacyjnej, bądź w pomieszczeniu 
przyległym.

Przeznaczenie Funkcje Typoszereg

Obsługa sal 
operacyjnych oraz 
innych obiektów 

medycznych, w których 
występują wymagania 

dotyczące „pomieszczeń 
czystych”

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie

Wydajność:
1000 m3/h 
i 2000 m3/h

Standardowo, urządzenie wykonane jest:

• 
• obudowa wewnątrz i na zewnątrz z blachy 304
• sekcja tłumika, obudowa kulis + ramki z blachy 304
• 
• sztucery podłączeniowe z blachy 304
• przepona wentylacyjna z blachy 304
• rama 80 mm z blachy 304
• podłoga - koperta z odpływem w podłodze z blachy 304 
• klamki/zawiasy z tworzywa
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wentylacji i klimatyzacji, dla obiektów o podwyższonych standardach 
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wysokich wymaganiach czystości powietrza.

Wykonanie nawiewników NH standardowo przewidziane jest w 
poniższych wariantach:
• PEP: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem 
prostokątnym;
• PEO: nawiewnik z perforowaną blachą z podłączeniem okrągłym;
• ANP: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
prostokątnym;
• ANO: nawiewnik z anemostatem wirowym z podłączeniem 
okrągłym.
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poziomego lub przy podłodze, natomiast ANP, ANO do nawiewu 

Wszystkie nawiewniki standardowo wykonane są z: 
• obudowa z blachy ocynkowanej (nie malowanej);
• panel perforowany z blachy ocynkowanej (nie malowany);
• anemostat wirowy stalowy z łopatkami plastikowymi (stal 
RAL9010);
• króćce podłączeniowe z ocynku, z częścią materiałową elastyczną.

Możliwe są także wykonania specjalne nawiewników z blachy 
powlekanej (RAL do wyboru), bądź z blachy nierdzewnej 304 (tylko 
wersje PEP oraz PEO).

[Pa]

Rodzaj i 
wielkość 

nawiewnika 
NH

Wymiary A 
[mm]

Wymiary B 
[mm]

Wymiary C 
[mm]

Wymiary C’ 
[mm]

Filtry wymiary 
[mm]

Wysokość H 
[mm]

Max. wydatek 
powietrza* 

[m3/h]

NH1 400 345 B+70mm B+205mm
305x305x80 300 270

305x305x150 370 320
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535x535x80 300 950

535x535x150 370 1000

NH5 800 745 B+70mm B+205mm
705x705x80 300 1400

705x705x150 370 1600
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NH, pod konkretny projekt oraz wymagania. Wszystkie wytyczne 
wykonania oraz uwagi, muszą zostać podane, jako dodatkowe 
informacje przy podaniu oznaczenia nawiewnika.

W przypadku zastosowania anemostatów wirowych, należy 
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SCHEMAT

OPTIMA KRYSZTAŁ
Centrala OPTIMA KRYSZTAŁ (higieniczna), została 
zaprojektowana i przeznaczona do obiektów, w których 
występują wymagania dotyczące „pomieszczeń czystych”, tj. 
szpitali, laboratoriów, zakładów produkcji zaawansowanych 
technologii, obiektów przemysłu farmaceutycznego, przemysłu 
spożywczego i innych…

Urządzenia te, cechują się dopracowanymi rozwiązaniami 
projektowymi, gwarantującymi w obszarze nawiewnym ultra czyste 
powietrze, pozbawione wszelkiego rodzaju pyłów i kurzu, substancji 
wonnych, grzybów, pleśni czy mikroorganizmów.

Funkcje Typoszereg Typ odzysku

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie
Nawilżanie
Osuszanie

Wydajność:
1 000 ÷ 65 000 m3/h
(0,27 ÷ 18,05 m3/s)*

11 rodzajów wielkości – z możliwością indywidualnej, 

Centrale nawiewne, wywiewne,
nawiewno – wywiewne, bezkanałowe, centrale typu 

Rooftop

Wymiennik krzyżowy
Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

Wymiennik obrotowy
Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym

Rurka ciepła
Pompa ciepła/Agregat chłodniczy

Komora mieszania
Kombinacja wymienionych typów odzysku

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Konstrukcja i uszczelnienie OPTIMA KRYSZTAŁ są przystosowane do 

pracy w zmiennych warunkach (klimatycznych, szkodliwych) oraz w 
stanie podwyższonego ciśnienia.

Materiały zastosowane w centrali są odporne na powszechnie 
stosowane środki dezynfekcyjne.

* Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

OPTIMA KRYSZTAŁ

STROP LAMINARNY
Strop nawiewu laminarnego (SLM), to specjalne, podwieszane – wielkości stropów, zapewnia stabilny, laminarny napływ powietrza 

do sali operacyjnej na poziomie 0,15 do 0,3 m/s.

Całość konstrukcji wykonana jest z blachy nierdzewnej (304), w tym 
wylotowe, perforowane „kasetony” (przesłony), widoczne od strony 
sali operacyjnej.

Szacunkowe opory początkowe przepływu powietrza [Pa] (+/-10%), 

prędkości przepływu powietrza przez moduł SLM. 

W przypadku wzrostu oporów ponad 80% wartości podanych na 
wykresie, zalecana jest ich wymiana.

[Pa]

[m/s]

Oferta dla szpitali i pomieszczeń 
o wysokich wymaganiach higienicznych

Ogrzewanie Chłodzenie Nawilżanie OsuszanieWentylacja

-  OPTIMA Kryształ

-  Higieniczna kratka    
   wyciągowa

-  Higieniczna kratka    
   wyciągowa

-  SLM

-  Aparat  
   recyrkulacyjny

-  Aparat  
   recyrkulacyjny

-  Anemostat wywiewny   
   (bez filtra)

-  Nawiewnik  
   z filtrem HEPA

-  Anemostat wywiewny   
   (bez filtra)

-  Nawiewnik  
   z filtrem HEPA

WYKRES OPORÓW PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ MODUŁ SLM
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zaprojektowana i przeznaczona do obiektów, w których 
występują wymagania dotyczące „pomieszczeń czystych”, tj. 
szpitali, laboratoriów, zakładów produkcji zaawansowanych 
technologii, obiektów przemysłu farmaceutycznego, przemysłu 
spożywczego i innych…

Urządzenia te, cechują się dopracowanymi rozwiązaniami 
projektowymi, gwarantującymi w obszarze nawiewnym ultra czyste 
powietrze, pozbawione wszelkiego rodzaju pyłów i kurzu, substancji 
wonnych, grzybów, pleśni czy mikroorganizmów.
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1 000 ÷ 65 000 m3/h
(0,27 ÷ 18,05 m3/s)*

11 rodzajów wielkości – z możliwością indywidualnej, 

Centrale nawiewne, wywiewne,
nawiewno – wywiewne, bezkanałowe, centrale typu 

Rooftop

Wymiennik krzyżowy
Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

Wymiennik obrotowy
Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym

Rurka ciepła
Pompa ciepła/Agregat chłodniczy

Komora mieszania
Kombinacja wymienionych typów odzysku

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Konstrukcja i uszczelnienie OPTIMA KRYSZTAŁ są przystosowane do 

pracy w zmiennych warunkach (klimatycznych, szkodliwych) oraz w 
stanie podwyższonego ciśnienia.

Materiały zastosowane w centrali są odporne na powszechnie 
stosowane środki dezynfekcyjne.

* Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

OPTIMA KRYSZTAŁ

STROP LAMINARNY
Strop nawiewu laminarnego (SLM), to specjalne, podwieszane – wielkości stropów, zapewnia stabilny, laminarny napływ powietrza 

do sali operacyjnej na poziomie 0,15 do 0,3 m/s.

Całość konstrukcji wykonana jest z blachy nierdzewnej (304), w tym 
wylotowe, perforowane „kasetony” (przesłony), widoczne od strony 
sali operacyjnej.

Szacunkowe opory początkowe przepływu powietrza [Pa] (+/-10%), 

prędkości przepływu powietrza przez moduł SLM. 

W przypadku wzrostu oporów ponad 80% wartości podanych na 
wykresie, zalecana jest ich wymiana.

[Pa]

[m/s]

Oferta dla szpitali i pomieszczeń 
o wysokich wymaganiach higienicznych

Ogrzewanie Chłodzenie Nawilżanie OsuszanieWentylacja
climagold.com       OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH

Województwo pomorskie
gdansk@climagold.com 

Województwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com 

Województwo kujawsko – pomorskie
bydgoszcz@climagold.com 

Województwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Województwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Województwo łódzkie
lodz@climagold.com

Województwo opolskie 
opole@climagold.com 

Województwo śląskie
katowice@climagold.com

Województwo warmińsko – mazurskie
olsztyn@climagold.com

Województwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Województwo mazowieckie
warszawa@climagold.com

Województwo lubelskie
lublin@climagold.com

Województwo świętokrzyskie
kielce@climagold.com

Województwo podkarpackie
rzeszow@climagold.com

Województwo małopolskie
krakow@climagold.com

Województwo dolnośląskie
wroclaw@climagold.com 

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE TECHNICZNO-HANDLOWI

climagold.com
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SCHEMAT

OPTIMA KRYSZTAŁ
Centrala OPTIMA KRYSZTAŁ (higieniczna), została 
zaprojektowana i przeznaczona do obiektów, w których 
występują wymagania dotyczące „pomieszczeń czystych”, tj. 
szpitali, laboratoriów, zakładów produkcji zaawansowanych 
technologii, obiektów przemysłu farmaceutycznego, przemysłu 
spożywczego i innych…

Urządzenia te, cechują się dopracowanymi rozwiązaniami 
projektowymi, gwarantującymi w obszarze nawiewnym ultra czyste 
powietrze, pozbawione wszelkiego rodzaju pyłów i kurzu, substancji 
wonnych, grzybów, pleśni czy mikroorganizmów.

Funkcje Typoszereg Typ odzysku

Wentylacja
Ogrzewanie
Chłodzenie
Nawilżanie
Osuszanie

Wydajność:
1 000 ÷ 65 000 m3/h
(0,27 ÷ 18,05 m3/s)*

11 rodzajów wielkości – z możliwością indywidualnej, 

Centrale nawiewne, wywiewne,
nawiewno – wywiewne, bezkanałowe, centrale typu 

Rooftop

Wymiennik krzyżowy
Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

Wymiennik obrotowy
Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym

Rurka ciepła
Pompa ciepła/Agregat chłodniczy

Komora mieszania
Kombinacja wymienionych typów odzysku

funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych 
wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu 
wentylacyjno - klimatyzacyjnego.

Konstrukcja i uszczelnienie OPTIMA KRYSZTAŁ są przystosowane do 

pracy w zmiennych warunkach (klimatycznych, szkodliwych) oraz w 
stanie podwyższonego ciśnienia.

Materiały zastosowane w centrali są odporne na powszechnie 
stosowane środki dezynfekcyjne.

* Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

OPTIMA KRYSZTAŁ

STROP LAMINARNY
Strop nawiewu laminarnego (SLM), to specjalne, podwieszane – wielkości stropów, zapewnia stabilny, laminarny napływ powietrza 

do sali operacyjnej na poziomie 0,15 do 0,3 m/s.

Całość konstrukcji wykonana jest z blachy nierdzewnej (304), w tym 
wylotowe, perforowane „kasetony” (przesłony), widoczne od strony 
sali operacyjnej.

Szacunkowe opory początkowe przepływu powietrza [Pa] (+/-10%), 

prędkości przepływu powietrza przez moduł SLM. 

W przypadku wzrostu oporów ponad 80% wartości podanych na 
wykresie, zalecana jest ich wymiana.

[Pa]

[m/s]

Oferta dla szpitali i pomieszczeń 
o wysokich wymaganiach higienicznych

Ogrzewanie Chłodzenie Nawilżanie OsuszanieWentylacja

-  OPTIMA Kryształ

-  Higieniczna kratka    
   wyciągowa

-  Higieniczna kratka    
   wyciągowa

-  SLM

-  Aparat  
   recyrkulacyjny

-  Aparat  
   recyrkulacyjny

-  Anemostat wywiewny   
   (bez filtra)

-  Nawiewnik  
   z filtrem HEPA

-  Anemostat wywiewny   
   (bez filtra)

-  Nawiewnik  
   z filtrem HEPA

WYKRES OPORÓW PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ MODUŁ SLM
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Materiały zastosowane w centrali są odporne na powszechnie 
stosowane środki dezynfekcyjne.

* Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.
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STROP LAMINARNY
Strop nawiewu laminarnego (SLM), to specjalne, podwieszane – wielkości stropów, zapewnia stabilny, laminarny napływ powietrza 

do sali operacyjnej na poziomie 0,15 do 0,3 m/s.
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Ogrzewanie Chłodzenie Nawilżanie OsuszanieWentylacja
climagold.com       OFERTA DLA SZPITALI I POMIESZCZEŃ O WYSOKICH WYMAGANIACH HIGIENICZNYCH

Województwo pomorskie
gdansk@climagold.com 

Województwo zachodniopomorskie
szczecin@climagold.com 

Województwo kujawsko – pomorskie
bydgoszcz@climagold.com 

Województwo wielkopolskie
poznan@climagold.com

Województwo lubuskie
zielonagora@climagold.com

Województwo łódzkie
lodz@climagold.com

Województwo opolskie 
opole@climagold.com 

Województwo śląskie
katowice@climagold.com

Województwo warmińsko – mazurskie
olsztyn@climagold.com

Województwo podlaskie
bialystok@climagold.com

Województwo mazowieckie
warszawa@climagold.com

Województwo lubelskie
lublin@climagold.com

Województwo świętokrzyskie
kielce@climagold.com

Województwo podkarpackie
rzeszow@climagold.com

Województwo małopolskie
krakow@climagold.com

Województwo dolnośląskie
wroclaw@climagold.com 

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE TECHNICZNO-HANDLOWI

climagold.com

Clima Gold Sp. z o.o.  |  ul. Dolna 23  |  84-230 Rumia  |  NIP 588-22-14-851
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