
FENKO wentylator oraz nasada 
grawitacyjna w jednym.
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FENKO wentylator oraz nasada 
grawitacyjna w jednym.
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CHARAKTERYSTYKA WENTYLATORA
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Dla potrzeb wentylacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych proponujemy nasadê wentylacyjn¹, której zadaniem jest 
zapewnienie w³aœciwych wartoœci ci¹gu grawitacyjnego w kana³ach wentylacyjnych budynków. Nasada ta montowana na 
zwieñczeniu komina wentylacyjnego mo¿e byæ dopasowana do wszystkich rodzajów kana³ów wentylacyjnych, zarówno 
tradycyjnych budowanych z ceg³y jak równie¿ przeró¿nych pustaków wentylacyjnych, kana³ów z PCV, przewodów spiro lub blachy 
ocynkowanej czy stalowej nierdzewnej.
Wentylator pracuje jako nasada grawitacyjna w momentach gdy warunki atmosferyczne na to pozwalaj¹. Konieczna do tego jest 
w³aœciwa ró¿nica temperatur oraz zewnêtrzny ruch powietrza (wiatr).
W takich przypadkach podciœnienie wywo³ane w kanale wentylacyjnym, niejednokrotnie wystarcza na uzyskanie w³aœciwego 
poziomu strumienia powietrza wentylacyjnego usuwanego z kuchni, ³azienek czy pomieszczeñ WC.
W przypadku gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalaj¹ lub istnieje koniecznoœæ zwiêkszenia ci¹gu wentylacyjnego. 
U¿ytkownik takich pomieszczeñ mo¿e w³¹czyæ mechaniczn¹ pracê wentylatora na pierwszym biegu (obroty 1000 1/min) lub w 
przypadku ekstremalnym drugim biegu (obroty 1400 1/min). Maksymalna iloœæ powietrza jak¹ 
wentylator jest w stanie wyci¹gn¹æ z pomieszczenia wynosi dla pracy mechanicznej 

3
odpowiednio 120 m /h w przypadku pierwszego biegu, 

3
oraz 180 m /h dla drugiego biegu obrotów 
roboczych silnika. Wydajnoœci te s¹ wiêksze lub 
równe typowym wentylatorom ³azienkowym 
montowanym w œcianie wewn¹trz 
pomieszczenia. Zalet¹ ich jest jednak to, ¿e 
uci¹¿liwoœæ akustyczna ich pracy wystêpuje poza 
pomieszczeniem u¿ytkowanym. Poziom ciœnienia 
akustycznego jest niski i wynosi odpowiednio
33 dB(A) oraz 41 dB(A) i nie powoduje uci¹¿liwoœci 
na zewn¹trz pomieszczenia wentylowanego.
Innowacyjn¹ rzecz¹ jest fakt zamontowania w 
wentylatorze silnika pr¹du sta³ego, którego 
praca polega na tym, ¿e zasilany jest z 
gniazdka 230 V jednofazowego, 
takiego jak eksploatujemy w 
naszych mieszkaniach. Wewn¹trz
jednak silnika nastêpuje zamiana 
pr¹du przemiennego na pr¹d sta³y.
Pozwala to uzyskaæ bardzo niski 
poziom mocy zainstalowanej 
odpowiednio   9.5 W / 6.2 W.
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Fenko na rurê PCV-160

Nasada hybrydowa Fenko,
wykonana w wariancie monta¿owym na rurê 

PCV-160, w tle równie¿ wariant dla pustaka typu Schiedel

Nasada hybrydowa Fenko, 
wykonana w wariancie monta¿owym 

na dachówkê  typu Braas. Dachówka 
wyposa¿ona jest w adapter 

poziomuj¹cy ��160 umo¿liwiaj¹cy dopasowanie 
nasady Fenko do ró¿nych k¹tów spadu dachu 

Nasada hybrydowa Fenko,
wykonana w wariancie monta¿owym
na rurê 160 mm, dopasowana do ró¿nych 
typów dachówek wraz z adapterem poziomuj¹cym
umo¿liwiaj¹cym dopasowanie siê do ró¿nych 
k¹tów pochylenia po³aci dachowej,
na zdjêciu od lewej: 
- blacha karpiówka
- p³aska po³aæ wykorzystywana przy dachówkach bitumicznych
- dachówka Tondach

Nasada hybrydowa Fenko,
wykonana w wariancie monta¿owym
na pustak wentylacyjny typu Schiedel, 
wariant wielosegmentowy z odchyleniem nieosiowym 

adapter monta¿owy

Nasada hybrydowa Fenko, wykonana w wariancie 
monta¿owym na pustak typ Schiedel w ró¿nych uk³adach 
osiowego i nieosiowego ustawienia monta¿owego,
na zdjêciu widaæ adapter montazowy, dostarczany w komplecie. 
Adapter monta¿owy na trwale osadzany jest w bloczku 
wentylacyjnym typu Schiedel a nastêpnie po nasadzeniu na 
niego nasady Fenko, monta¿  nasady nastêpuje przy pomocy 
plastikowych zacisków  monta¿owych. 
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