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SM Press Vent
Вентилационните клапи SM Press Vent, използващи налягането, 
автоматично регулират притока на въздух, като ограничават 
прекомерната вентилация.

налични цветове
Цветове по RAL:

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

  Цветове  
 по заявка.

P Прецизно ръчно регулиране чрез 
 две секции.

P Регулатор на външния поток 
 (аеростат), разположен във  
 външната козирка

P Въздушен поток до 30м3/ч

P Естетичен, тънък дизайн

P Осигуряват здравословен въздух 

P Избор на монтаж с цел насочване 
 на въздушния поток нагоре или  
 надолу

P Избор на монтаж с цел насочване  
 на въздушния поток нагоре или  
 надолу 

P Монтаж на алуминиева дограма  
 с помощта на преходник

P Може да се използва с плоска  
 външна решетка ( при монтирани  
 ролетни щори)

P Изработени от висококачествена 
 пластмаса ABS 

P Външна козирка с мрежа против  
 насекоми
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SM Press Vent
Подходящ за всички видове дограма

Монтаж
Вентилационна клапа SM Press Vent се монтират към дограмата с помощта на винтове.  
При наличието на ролетна щора вместо стандартна козирка се използва плоска решетка GPE2A. 

Размери на отворите:

Размери
(ширина х височина х дълбочина)

Регулатор SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [mm]

Плоска решетка GPE2A (по желание):  
390 x 20 x 3 [mm]

Козирка SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
170 170

20 8–12*

* Представените технически параметри се отнасят за отвори 12 мм.

Пример за монтаж
PVC прозорец

Дървена дограма

Въздушен поток
Вентилационна клапа 10 Pa 20 Pa

SM Press Vent 25 m3/h 35 m3/h

Упътване. 
За изчисляването на необходимото количество свеж въздух се приема базово налягане 20 Pa. 

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

SM Press Vent 32 (0; 1) 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.


