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Czerpnia ścienna CzS-M

Opis i zastosowanie

Czerpnia wentylacyjna prostokątna stosowana w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych jako zakończenie 
czerpnych przewodów i otworów wentylacyjnych w ścianach budynków lub bezpośrednio na kanałach.
Specjalny kształt żaluzji/lameli zabezpiecza otwór czerpny przed opadami atmosferycznymi. W standardzie stosowana jest siatka 
ochronna, zabezpieczająca przed dostępem ptaków, gryzoni i większych zanieczyszczeń (np. liście) do wnętrza instalacji. 
Rozstaw lamel w CzS-M wynosi 40mm, dzięki czemu w tych czerpniach mieści się więcej lamel, niż w przypadku standardowej 
czerpni CzS-A (rozstaw 55mm), co znacznie poprawia parametry techniczne i wizualne.

Materiał i wykonanie

Rama czerpni wykonana jest ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (standard RAL9006).
Lamele wykonane są ze stali ocynkowanej profilowanej, lakierowane metodą proszkową na dowolny kolor z palety RAL 
(standard RAL9006). Bezpośrednio za żaluzją czerpni znajduje się siatka ze stali cięto-ciągnionej (standard N16). Na życzenie 
klienta możliwe jest wykonanie specjalne czerpni z aluminium oraz ze stali nierdzewnej.
CzS-M standardowo produkowane są w wymiarach z H do 350 mm. Dla większych wymiarów polecamy CzS-A. 
Powyżej szerokości L=500 czerpnia jest dzielona. Szerokość ramy: 25mm.

Wymiary

Czerpnie ścienne produkowane są na zamówienie. Wymiar czerpni wg życzenia klienta.
L - szerokość otworu montażowego
H - wysokość otworu montażowego
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Sposoby montażu

Montaż widoczny za pomocą
wkrętów i otworów montażowych
w ramce czerpni.

W1 W3

Montaż niewidoczny za pomocą
wkrętów oraz zamków montażowych
w ramce RM.

śruba 
montażowa

Czerpnia ścienna CzS-M

Wariant wykonania - dzielenie 

W przypadku gdy szerokość czerpni (długość lameli) przekracza 500mm, czerpnia jest dzielona 
- rama w całości + dzielona żaluzja czerpni

rama 50mm dzielenie czerpni

żaluzja czerpni

zamek montażowy
- w standardzie montaż 

czerpni odbywa się od strony
kanału/pomieszczenia
(opcja do uzgodnienia)

ramka montażowa
- zabezpiecza warstwę
docieplenia na wszystkich 
czterech ścianach otworu 
montażowego

W2

Montaż niewidoczny za pomocą
wkrętów oraz wąsów montażowych
- rozwiązanie zalecane w przypadku
swobodnego dostępu od strony 
pomieszczenia.

warstwa 
docieplenia

długość wąsów 
dostosowana 
do grubości ściany

warstwa 
docieplenia

„wąsy” montażowe
- ilość uzależniona
od gabarytów czerpni



Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

CzS-M/ 'LxH' / 'RAL' / 'M' / 'W' 

'LxH'
'RAL'
'M'

'W'

- wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm
- kolor czerpni wg palety RAL (standard RAL9006*)
- materiał: 
OC - stal ocynkowana*
AL - aluminium 
KO - stal nierdzewna (gat. 1.4301 lub 1.4404)
- wariant montażu:
W1 - montaż widoczny na wkręty poprzez otwory w ramce czołowej czerpni*
W2 - montaż niewidoczny za pomocą wkrętów oraz wąsów montażowych
W3 - montaż niewidoczny za pomocą wkrętów oraz dodatkowej ramki montażowej

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry
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