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VENTILA Y (16/14/14)
VENTILA Y (20/14/14)

   VENTILA - Y tzv. “nohavice” je prvok, ktorý slúži pre dosiahnutie vyššieho sacieho 
výkonu na jednom vetacom otvore prostredníctvom dvoch ventilačných turbín a to 
v prípade, ak potrebujeme získať dostatočný sací výkon, ale zo subjektívnych dôvodov 
nieje možné nainštalovať ventilačné turbíny s väčším priemerom a teda vyšším sacím 
výkonom, resp. nieje možné osadiť väčší, požadovaný počet ventilačných turbín. 
Ventila Y a jej komponenty sú vyrábané z robustného a pevného oceľového pozinko-
vaného plechu, pre dosiahnutie vyššej pevnosti nakoľko budú niesť dve ventilačné tur-
bíny. Spodná časť (A) je nainštalovaná na vopred pripravené potrubie, ktoré musí byť 
vhodne, vodotesne zaizolované. Na vrchné otvory (B) sa následne namontujú Ventilač-
né rotačné hlavice VENTILA VV. V prípade že sa javí samotná konštrukcia ako nestabil-
ná, je potrerebné zafixovať Y pomocou nerezovích lán k priľahlým pevným konštruk-
ciam. Je potrebné použiť dostatočné množstvo kotiev pre zaistenie bezpečného ukot-
venia.

Y 355 Y 400 Y 500

355/355 355/355 355/355

Materiál pozink pozink pozink

Rozmer otvor ( A ) mm 355 400 500

Rozmer otvory ( B ) mm 355 355 355

Rozmer ( C ) mm x x x

Rozmer ( D ) mm x x x

Rozmer ( E ) mm x x x

Hmotnosť  ( kg ) 12,71 15 15,7

Parametre VENTILA Y

   VENTILA - PK tzv. “predlžovací kus” je prvok, ktorý slúži na predlženie potrubia na 
ktoré sa bude následne montovať niektorý z komonentov VENTILA. Používa sa v prípa-
de prechodu cez strešnú resp. fasádnu konšetukciu, resp. v prípade kde je potrebné 
potrubný systém predlžiť tak, aby ventilačná turbína nebola bo inštalácii v závetrí ( výťa-
hovej šachty, atyky, komína a pod. ). Ventila PK - predlžovací kus sa vyrába z robustného 
a pevného oceľového pozinkovaného plechu. Predlžovacie kusy je možné dodať v rdĺž-
kach 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 a 3,0m. Pre dosiahnutie vyššej stability pre prípad poškodenia 
vplyvom silného bočného vetra, je nutné v prípade použitia predlžovacích kusov celú 
konštrukciu stabilizovať napínacími lanami resp. spevňujúcimi pásikmi, ktoré sa upevnia 
k pevnej konštrukcii.

  

Materiál pozink pozink pozink

Rozmer otvor ( d ) mm 355 400 500

Rozmer  ( I ) mm 250 250 250

Rozmer  ( I ) mm 500 500 500

Rozmer  ( I ) mm 1000 1000 1000

Rozmer  ( I ) mm 2000 2000 2000

Rozmer  ( I ) mm 3000 3000 3000

Hmotnosť  ( kg/bm ) 4,96 6,01 9,54

Parametre VENTILA PK 355 400 500

VENTILA PK -predlžovací kus 


