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SYSTEM WENTYLACJI

ROZDZIELACZOWEJ

PORADNIK



CZYM JEST SYSTEM WENTYLACJI ROZDZIELACZOWEJ? 

System wentylacji rozdzielaczowej                           to kompleksowe
rozwiązania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
w skład którego wchodzą dwuwarstwowe elastyczne przewody
z możliwością zalania w strop, szeroka gama rozdzielaczy i skrzynek
rozprężnych oraz innych akcesoriów montażowych.

System charakteryzuje się łatwością i szybkością montażu. Brak
konieczności stosowania rozgałęzień, kolan i redukcji sprawia,
że system montuje się prosto i szybciej w stosunku do tradycyjnej
instalacji wentylacyjnej. System wentylacji rozdzielaczowej                          
                         charakteryzuje się mniejszymi oporami przepływu
powietrza, a rozdział powietrza do poszczególnych pomieszczeń jest bardziej równomierny. Wszystkie połączenia
systemu wykonuje się na wcisk.

Przewody wykorzystywane w systemie posiadają właściwości antybakteryjne (atest PZH), antystatyczne oraz bardzo
dobre właściwości akustyczne. Wysoka wytrzymałość mechaniczna sprawia, że z powodzeniem można je układać
w wylewkach betonowych. Charakteryzują się dużą elastycznością i można je wyginać do małych promieni.

Rozbudowany system rozdzielaczy i kształtek ocynkowanych (dostępnych również w wersjach na indywidualne
zamówienia) pozwala na budowę nawet najbardziej skomplikowanych i rozbudowanych systemów. Konstrukcje
rozdzielaczy i zastosowane rozwiązania sprawiają, że rozdział powietrza jest równomierny, a opory przepływu
niewielkie.

Dzięki temu, że system nie posiada rozgałęzień, kolan, a wszystkie połączenia wykonywane są na wcisk bez stosowania
wkrętów istnieje również możliwość łatwego i szybkiego okresowego czyszczenia instalacji.

Dlaczego warto stosować
system wentylacji
rozdzielaczowej                      ?

- System jest prosty w projektowaniu i wykonaniu.

- Łatwy i szybki montaż bez używania specjalistycznych
  narzędzi, łączenie na wcisk.

- Przewody posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną
  oraz bardzo dobre właściwości akustyczne i termiczne.

- Połączenia za pomocą uszczelek wykonanych z wysokiej
  jakości gumy gwarantują szczelność instalacji.

- Niewielka wysokość umożliwia zalanie systemu w stropie
  lub schowanie w ścianie (wysokość skrzynki tylko 82mm
  przy Dn75mm).

- Mały promień gięcia, gładka powierzchnia wewnętrzna
  przewodów gwarantuje niskie opory instalacji.
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- Przewody posiadają właściwości antystatyczne,
  antybakteryjne i antygrzybiczne.

- W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę kształtek
  dzięki, którym łatwo i szybko wykonamy nawet
  najbardziej rozbudowaną instalację.

- Na zamówienie wykonujemy również kształtki
  nietypowe.

- W ofercie posiadamy 3 średnice: Ø63 / Ø75 / Ø90

- Koszty materiałowe porównywalne do tradycyjnych
  systemów wentylacyjnych.

1. Strop          2. Izolacja np. styropian ok. 70mm           3. Przewód wentylacyjny wenteo  Ø75mm
4. Jastrych (wylewka właściwa) ok. 60mm  5. Warstwa wykończeniowa (płytki, parkiet, panele...)



Ile w domu potrzebujemy świeżego powietrza?
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ZALECENIA OGÓLNE I WYTYCZNE

Ogólne wytyczne w tym względzie mówią, że w ciągu godziny w pomieszczeniu mieszkalnym trzeba wymienić:

• tyle powietrza, ile wynosi jego kubatura (1 wymiana)

albo

• 30 m3 powietrza na każdą osobę mieszkającą w tym pomieszczeniu

[z tych dwóch wartości należy wybrać większą].

Przykład: pokój dzienny o powierzchni 20 m2 wymaga dostarczenia 50 m3/h powietrza, ale gdy jest to sypialnia
dla dwóch osób – aż 60 m3/h.

Często przyjmuje się, że wystarczająca jest wymiana powietrza wynosząca 0,5-0,8 kubatury pomieszczenia w ciągu
godziny, dzięki czemu pokój z powyższego przykładu będzie potrzebował tylko 25-40 m3/h. Jednak pamiętajmy – im
więcej wytwarzamy zanieczyszczeń, tym więcej świeżego powietrza powinniśmy doprowadzić do domu.
Zbytnie oszczędzanie na wentylacji się nie opłaca – zapłacimy za to naszym samopoczuciem lub nawet zdrowiem!

Nieco inaczej określa się ilość świeżego powietrza, które należy doprowadzić do pomieszczeń „brudnych”: kuchni,
łazienki, WC, wymagają one bowiem intensywnej wentylacji w trakcie użytkowania.

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza
usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:

• W kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej
   w kuchenkę gazową lub węglową – 70m3/h

• W kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej
   w kuchenkę elektryczną – 30m3/h w mieszkaniu do
   3 osób, 50m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób.

• W kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej
   w kuchenkę elektryczną – 50m3/h.

• W kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej
   w kuchenkę gazową obowiązkowo z mechaniczną
   wentylacją wywiewną – 70m3/h.

• W łazience (z WC lub bez) – 50m3/h.

• W wydzielonym WC – 30m3/h.

• W pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym – 15m3/h
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Zalecenia ilości powietrza przepływającego przez elementy systemu rozdzielaczowego:

ZASADY DOBORU SYSTEMU WENTYLACJI
ROZDZIELACZOWEJ W DOMACH JEDNORODZINNYCH

Przewód wentylacyjny:
Ø63mm ~ 20m3/h
Ø75mm ~ 30m3/h
Ø90mm ~ 45m3/h

Kanały o przekroju kołowym
Ø125mm ~ 100-150m3/h
Ø160mm ~ 160-250m3/h
Ø200mm ~ 260-420m3/h

Rozdzielacz kątowy
Ø125 / 5xØ75
5x30m3/h =~150m3/h

Rozdzielacz przelotowy
Ø160 / 8xØ75
8x30m3/h =~240m3/h

Skrzynka rozprężna
3xØ75/ Ø160 ~ 90m3/h

Skrzynka rozprężna
1xØ75/ Ø100 ~ 30m3/h

Skrzynka rozprężna
2xØ75/ Ø125 ~ 60m3/h

Anemostaty:
Ø100mm ~ 30m3/h
Ø125mm ~ 60m3/h
Ø160mm ~ 90m3/h

Umiejscowienie czerpni / wyrzutni

Ze względu na strony świata:
CZERPNIA: N, W
WYRZUTNIA: E, S

Wg przepisów i norm Polskich można również stosować
czerpnio-wyrzutnie zblokowane (kanał czerpni i wyrzutni
obok siebie).
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PRZYKŁAD OBLICZEŃ

Nawiew = 170m3/h:
• Salon 42x2,5=105m3 > Przyjęto 120m3/h
• Pokój 18,4x2,5=46m3 > Przyjęto 50m3/h

Wyciąg = 170m3/h:
• Łazienka 9,2x2,5=23m3 > Przyjęto 50m3/h
• Wiatrołap 6,2x2,5=15,5m3 > Przyjęto 30m3/h
• Kuchnia 22x2,5= 55m3 > Przyjęto 90m3/h

Nawiew = 170m3/h:
• Sypialnia 22x2,5=55m3 > Przyjęto 60m3/h
• Pokój 21x2,5=52,5m3 > Przyjęto 50m3/h
• Pokój 22x2,5=55m3 > Przyjęto 60m3/h

Wyciąg = 170m3/h:
• Łazienka 25x2,5=62,5m3 > Przyjęto 90m3/h
• Garderoba 6x2,5=15m3 > Przyjęto 15m3/h
• Garderoba 6x2,5=15m3 > Przyjęto 15m3/h
• Hol = 50m3/h (wymiana z bilansu)

• Anemostaty nawiewne powinny znajdować się
jak najdalej od anemostatów wyciągowych.

• Montaż najlepiej jest wykonać w miejscach
odznaczających się największymi stratami ciepła,
czyli nad oknami.

W pomieszczeniach, gdzie realizowany jest wyciąg
krotność wymiany nie wynosi 1/h tylko 2-3/h.
Jest to zgodne z wytycznymi przy projektowaniu
wentylacji mechanicznej.

Nawiew = 170m3/h+170m3/h = 340m3/h

Wyciąg = 170m3/h+170m3/h = 340m3/h

Nawiew: pokoje, sypialnie, gabinety, jadalnie.
Wyciąg: łazienki, kuchnie, wc, pralnie/suszarnie, garderoby, wiatrołapy.

Wentylacji mechanicznej nie stosujemy w: garaż, strych, piwnica, kotłownia.

Parter Piętro

Zastosowano ocynkowane
obejścia kanałów

SR+

Umiejscowienie anemostatówKrotność wymiany
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