
Влагорегулируемите клапи BHY 4000 автоматично регулират 
притока на свеж въздух в зависимост от нивото на влагата  
в помещението. Допълнително има възможност за ръчно  
затваряне.

BHY 4000

налични цветове

 Бял

 RAL 8003

 

 RAL 8017

 

Цветове по RAL:

Можете да поръчате комплекта в смесени цветове, 
например козирка- златен дъб, вътрешно тяло - бяло.

P Енергоспестяващо решение за 
 микровентилация на жилищни 
 и обществени сгради като  
 училища, болници и др.

P Прилага се при всички видове 
 вентилационни системи

P Датчик за влага, който регулира  
 притока на въздух в зависимост от  
 нуждите на помещението

P Възможност за ръчно затваряне

P Външна козирка с мрежа против  
 насекоми

P Осигурява здравословен въздух 
 (сертификат от Държавното  
 учреждение по хигиена)

P Ефективност при всякакви 
 монтажни условия

P Монтаж на плоска решетка при 
 наличие на външна щора

P Изработен от висококачествени 
 материали: 
 ● корпус на клапата - ABS 
 ● външна козирка - алуминий 
 ● датчик за влага – полиамидни 
 ленти (работи без захранване)

повече информация

 Цветове  
 по заявка.

  RAL 7016
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BHY 4000
Подходящ за всички видове дограми

Монтаж
Влагорегулируемите прозоречни клапи BHY 4000 се монтират към дограмата  
с помощта на винтове. От външната страна се монтира външна козирка SM1000 4000 
или ако има външна щора – плоска козирка GPE2A.

Размер на прорезите:

Размери
(ширина х височина х дълбочина)

Устройство с датчик BHY 4000: 410 x 27 x 48 [mm]

Външна козирка SM1000 4000: 450 x 16 x 19 [mm]

Плоска външна козирка GPE2A: 390 x 20 x 3 [mm]

Въздушен поток
Количеството на вкарвания въздух зависи от нивото на влажност в помещението. 

Датчикът, вграден в BHY 4000, отваря клапата при относителна влажност над 42%, като при 75%  
е максимално отворена. Има възможност за принудително затваряне. 
Дебит: 10 Pa = 6–30 m3/h; 20 Pa = 8–43 m3/h.

Упътване. 
За изчисляването на необходимото количество свеж въздух се приема базово налягане 20 Pa..
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Зависимост на въздушния поток от влагатата при @10 Pa.
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* Представените технически параметри се отнасят за отвори 12 мм.

Примерен монтаж
PCV прозорец

Дървен прозорец

SM1000
4000

BHY 4000

BHY 4000

Шумоизолация
Вентилационна клапа Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2*

BHY 4000 31 (0; 2) dB 33 dB

* Dn,e,A2: коефициент на потискане на шума, който е доминиран от ниските тонове напр. градско движение,
музика от заведения, железопътно движение с ниска скорост, реактивни самолети в далечината.
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