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Uk³ady nawil¿ania powietrza
Wymagania i rozwi¹zania

O D Z Y S K    E N E R G I I    C I E P L N E J



Nawil¿acze z obiegiem wody

Rozproszenie mikroorganizmów w powietrzu zale¿y od uk³adu 
nawil¿ania.

Nawil¿acze ze z³o¿em zraszanym
Woda natryskiwana jest na porowat¹ powierzchniê, omywan¹ 
przez powietrze do nawil¿enia. Odparowanie odbywa siê na 
rozwiniêtej wilgotnej powierzchni. Woda, która nie 
odparowa³a, sp³ywa do zbiornika i powraca do obiegu.

Zalety: niekonieczne przygotowanie wody
niska cena urz¹dzenia

Wady: osadzanie siê kamienia na z³o¿u
wysokie ryzyko zaka¿enia
niemo¿noœæ regulacji

Nawil¿acze z tarcz¹ wiruj¹c¹

Woda natryskiwana jest na szybko wiruj¹c¹ tarczê i, dziêki 
sile odœrodkowej, rozbijana na mg³ê. 

Zalety: mo¿liwoœæ stosowania w instalacjach 
przewoŸnych

Wady: osadzanie siê kamienia na tarczy
zagro¿enie zaka¿eniem

Uk³ady nawil¿ania powietrza

Sta³a wilgotnoœæ jest niezbêdna w wielu procesach produkcyjnych.
Regulacja wilgotnoœci powietrza poprawia tak¿e jakoœæ powietrza 
w pomieszczeniach i zwiêksza komfort.

Wadliwie zaprojektowane lub niew³aœciwie serwisowane 
nawil¿anie jest czêsto przyczyn¹ chorób. Bakterie lub toksyny 
mog¹ dostaæ siê do pomieszczeñ ze ska¿onego nawil¿acza. To 
bywa Ÿród³em zachorowañ, np. na chorobê legionistów. Problem 
ten powstaje g³ównie w uk³adach ze zbiornikiem, gdzie woda 
recyrkuluje. Stwarza to idealne warunki dla rozwoju bakterii i 
zarazków.

Mo¿na ustrzec siê wielu problemów, wybieraj¹c w³aœciwy proces 
nawil¿ania powietrza.

Wstêp

Nawil¿acze natryskowe  
(oczyszczacze powietrza)

Rozpryskiwanie wody w komorze nawil¿ania. Z wzglêdnie 
du¿ych kropelek wody, niewielka czêœæ odparowuje. Woda, 
która nie odparowa³a, powraca do dysz.

Zalety: niekonieczne przygotowanie wody

Wady: mo¿liwoœæ zaka¿enia wody w obiegu
koniecznoœæ intensywnego pompowania
ograniczone mo¿liwoœci regulacji



Nawil¿acz parowy
Woda jest gotowana w cylindrycznym zbiorniku. Czêsto 
stosowane s¹ uk³ady z elektrodami, gdzie do podgrzewania 
wykorzystuje siê przewodnoœæ elektryczn¹ wody. Gor¹ca para 
prowadzona jest rurk¹ do kana³u wentylacji, gdzie lanca 
parowa rozprowadza j¹ w powietrzu.

Zalety: higieniczny, jeœli unikaæ 
kondensacji

Wady: powstawanie kamienia w bojlerze
niemo¿noœæ u¿ycia w ch³odzeniu
wyparnym 
wysoka cena

Nawil¿acz ultradŸwiêkowy
Membrana, pobudzona do drgañ wysokiej czêstotliwoœci, 
przenosi wibracje na wodê do odparowania. Z dok³adnie 
rozbitych kropelek wody tworzy siê mg³a.

Zalety: dok³adne rozbicie cieczy
mo¿liwoœæ stosowania w 
instalacjach przewoŸnych

Wady: wysoka cena
wielkoœæ ograniczona
konstrukcyjnie

Nawil¿acze bez obiegu wody

Nawil¿acz Klingenburga
Na wlocie do komory formowane s¹ wiry a w ich œrodek 
rozpylana jest woda. W zawirowaniu w przestrzeni komory 
odparowuj¹ niemal wszystkie kropelki mg³y.

Zalety: higieniczny - bez obiegu wody i bez
elementów gromadz¹cych wodê

Wady: koniecznoœæ przygotowania wody
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