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Przepustnica szczelinowa GS

Opis i zastosowanie

Przepustnica szczelinowa GS stosowana jest do regulacji przepływu powietrza w kratkach wentylacyjnych drzwiowych 
i ściennych, montowanych w średnio i niskociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych. 
Najczęściej stosowana jest w kratkach na kanał spiro i w przypadkach gdy nie ma wystarczająco dużo miejsca na 
zamontowanie przepustnicy typu GP. Przepustnica szczelinowa może być również osadzona w ramce, pełniąc funkcję kratki 
regulującej przepływ powietrza (patrz str.2). Regulacja odbywa się od czoła kratki poprzez zmianę położenia zasuwy zamykającej 
szczeliny nawiewne.

Materiał i wykonanie

Przepustnica GS składa się z dwóch wyposażonych w regularne szczeliny płaszczyzn, przesuwających się względem siebie,
od całkowitego odsłonięcia szczelin, następnie poprzez położenie pośrednie, aż do zupełnego przesłonięcia szczelin 
(przepustnica szczelinowa nie jest szczelna). Przepustnica wykonana jest ze stali ocynkowanej. Na życzenie możliwe 
jest wykonanie z aluminium. Możliwe jest również polakierowanie przepustnicy np. na kolor czarny RAL9005 lub każdy inny 
z palety RAL. 

Wymiary

Przepustnice produkowane są na zamówienie. Wymiary przepustnic dobierane są stosownie do wielkości elementów, 
na których są montowane. Powyżej wielkości 525x425 przepustnica musi być dzielona. W przypadku przepustnicy pełniącej
funkcję kratki wymiar dostosowany jest do wielkości otworu montażowego LxH.
L - szerokość otworu montażowego
H - wysokość otworu montażowego 
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Przepustnica GS do montażu za kratką
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montaż przepustnicy GS do kratek ze stałymi lamelami



GS / 'LxH' / 'RAL' / 'M' 

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

'G'

'LxH'
'RAL'
'M'

- wariant wykonania przepustnicy:
GS - przepustnica szczelinowa do montażu za kratką *
GS/R - przepustnica szczelinowa w funkcji kratki
- wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm
- kolor przepustnicy wg palety RAL (standard brak koloru*)
- materiał: 
OC - stal ocynkowana*
AL - aluminium
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Przepustnica GS w funkcji kratki, najczęściej montowana jest w bramach garażowych lub panelu drzwiowym
w połączeniu z kratką wentylacyjną montowaną z drugiej strony panelu (np. jako jedna z maskownic kratki KWSP).
UWAGA: Przy zamówieniu przepustnicy szczelinowej montowanej w drzwiach bardzo ważne jest podanie 
głębokości panelu. 
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Sposób montażu przepustnicy w funkcji kratki
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