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GDZIE SIÊ STOSUJE?
W pomieszczeniach z wentylacj¹ grawitacyjn¹ i mechaniczn¹

dla zapewnienia prawid³owej wymiany powietrza

Nawiewniki VENTAIR II TR – okna PVC, monta¿ na

przylgach

Nawiewniki VENTAIR II – okna drewniane, drewniano-

-aluminiowe; PVC (monta¿ w nadpro¿u oœcie¿nicy, skrzydle,

poszerzeniu)

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
n automatycznie regulowana (ró¿nica ciœnieñ) sta³a wydaj-

noœæ nawiewników niezale¿na od warunków zewnêtrznych

n zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniu

n istotne ograniczenie strat ciep³a

n szczelnoœæ na przenikanie wody opadowej przy otwartym

nawiewniku

n mo¿liwoœæ monta¿u w oknach ju¿ zamontowanych

CHARAKTERYSTYKA
NAWIEWNIKI VENTAIR II TR

Materia³: aluminium, ABS

Regulacja:

n automatyczna – w zale¿noœci od ró¿nicy ciœnieñ wewn¹trz

i na zewn¹trz pomieszczenia (nie wymaga zasilania)

n regulator rêczny (p³ynna regulacja)

Monta¿: przylgi skrzyd³a i oœcie¿nicy

Przep³yw nominalny [m3/h]: 25 (∆p 10 Pa)

Wspó³czynnik izolacyjnoœci akustycznej D
new

[dB]:

n 41 nawiewnik zamkniêty (infiltracja 5 m3/h)

n 38 nawiewnik otwarty

Szczelnoœæ na przenikanie wody opadowej [Pa]:

250 (w pozycji otwartej)

Kolory standardowe: bia³y (RAL 9016), br¹z (RAL 8017),

pow³oka anodowana (oliwka C33), zakoñczenia czarne lub bia³e

NAWIEWNIKI VENTAIR II

Materia³: aluminium, ABS

Regulacja:

n automatyczna – w zale¿noœci od ró¿nicy ciœnieñ wewn¹trz

i na zewn¹trz pomieszczenia (nie wymaga zasilania)

n regulator rêczny (p³ynna regulacja)

Monta¿: profil skrzyd³a lub oœcie¿nicy

Przep³yw nominalny [m3/h]: 25 (∆p 10 Pa)

Wspó³czynnik izolacyjnoœci akustycznej D
new

[dB]:

n 36 nawiewnik zamkniêty (infiltracja 5 m3/h)

n 34 nawiewnik otwarty

Szczelnoœæ na przenikanie wody opadowej [Pa]:

250 (w pozycji otwartej)

Kolory standardowe: bia³y (RAL 9016), br¹z (RAL 8017), pow³oka

anodowana (oliwka C33), zakoñczenia czarne lub bia³e

Wyposa¿enie dodatkowe: przed³u¿acz sznurkowy do rêcznej

obs³ugi nawiewnika, kana³ przelotowy do monta¿u w oknach

aluminiowych i PVC

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 2 lata

Dystrybucja: przez sieæ dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-

4595/2002, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0745/01/2005

Us³ugi: doradztwo techniczne, monta¿, serwis

BREVIS

ul. Majówny 43C, 30-220 Kraków

tel./faks 012 425 31 64, 012 623 80 11
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Nawiewniki VENTAIR

OKNA,  DDRZWI,  BBRAMY
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