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Nawietrzak podokienny NP

Opis i zastosowanie

Nawietrzaki podokienne mają zastosowanie w wentylacji budynków. Mogą być montowane pod oknem, między parapetem 
a grzejnikiem zapewniając szybkie ogrzanie dostarczonego powietrza. Istnieje możliwość regulacji ilości napływającego powietrza 
(od wewnątrz). Z zewnątrz osłonę przeciwdeszczową stanowi czerpnia ścienna wyposażona w specjalnie ukształtowaną żaluzję
oraz siatkę ochronną. 
Kanał łączący może być wyposażony w izolację akustyczną lub filtr powietrza, umieszczony w kasecie umożliwiającej łatwą 
wymianę wkładu filtracyjnego. Dzięki teleskopowej budowie kanału istnieje możliwość dopasowania go do grubości ściany. 
Rodzaj kratki wewnętrznej dobierany jest w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. 

Materiał i wykonanie

Nawietrzaki podokienne wykonane są ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo na kolor biały RAL9016. Na życzenie klienta 
możliwe jest lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL oraz wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej i aluminium. 

Wymiary

L1

H1

15

Kanał łączący czerpnię z kratką wewnętrznąCzerpnia zewnętrzna
(np. CzS-M z siatką, KSL)

Kratka wewnętrzna
(np. ST-W z ruchomymi lamelami, KPZ, KSI)

czerpnia ścienna 
CzS-M

siatka

filtr
włókninowy

krata z ruchomymi 
lamelami ST-W

przepustnica 
przeciwbieżna GP
   h

(dla H<100mm 
proponujemy 
przepustnicę 
szczelinową GS)

Czerpnia CzS-M + kanał teleskopowy + filtr + przepustnica GP + kratka ST-W

sprężyny zatrzaskowe
(montaż niewidoczny)

montaż widoczny 
na wkręty

okapnik
kanał teleskopowy

element zewnętrzny E1
element wewnętrzny E2

wymiar L1 H1
G 3

przepływ [m /h]

225x75 220 70 200-550 20-60

425x75 420 70 200-550 30-100

225x125 220 120 200-550 30-100

425x125 420 120 200-550 40-140

Nawietrzak dostosowany jest do podanych w zamówieniu 
wymiarów LxH. Wszystkie wymiary na życzenie klienta.

G



Nawietrzak podokienny NP

Warianty wykonania

Ze względu na różne wymiary, nawietrzaki podokienne mogą składać się z różnych elementów instalacji wentylacyjnej.

Element zewnętrzny Kanał wentylacyjny* Filtr** Przepustnica Kratka wewnętrzna

- czerpnia ścienna z siatką
   CzS-M
- kratka przepływowa z siatką
   KSL

- kanał wentylacyjny
  teleskopowy
- kanał wentylacyjny 
  o stałej długości

- filtr włókninowy klasy G   
(wstępnego czyszczenia)
- filtr włókninowy klasy F 
(dokładnego czyszczenia)
- filtry HEPA

- przeciwbieżna GP 
  (dla H=>100)
- szczelinowa GS 
  (dla H<100)

- kratka ST-W, ST-S
- kratka KSL
- kratka KPZ
- kratka KSI
- kratka KSO
- kratka ALWP-1

*    Kanał wentylacyjny może być wyłożony izolacją termiczną.
**  Cena filtra uzależniona jest od jego klasy oraz zamawianych ilości (na indywidualne zapytanie).

Sposób wymiany filtra

filtr
włókninowy

1. Wyjąć cały zestaw nawiewny
poprzez pociągnięcie go do wnętrza
pomieszczenia, w celu zwolnienia 
sprężyn zaciskowych.

2. Z tyłu zestawu, odkręcić osiatkowane plecy

wkładu filtracyjnego.

3. Wymiana wkładu

filtracyjnego

4. Przykręcenie pleców osiatkowanych 

w celu zabezpieczenia filtra przed wypadaniem
oraz zamontowanie całego zestawu ponownie
w kanale wentylacyjnym, poprzez wciśnięcie 
go w pasujące sprężyny zaciskowe.

wymieniony
filtr
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filtr
włókninowy

Nawietrzak podokienny NP

Warianty montażu elementu wewnętrznego

Element wewnętrzny nawietrzaka podokiennego, zawierajćy filtr włókninowy, ze względu na jego wymianę montowany jest 
na sprężyny zaciskowe. W przypadku nawietrzaka w wersji podstawowej bez filtra, możliwy jest montaż na wkręty - zarówno
elementu zewnętrznego jak i wewnętrzego nawietrzaka.

W1 W2

Montaż widoczny  na wkręty oraz
wytłoczenia w ramie kraty

Montaż niewidoczny  na sprężyny zaciskowe
w kracie oraz kanale wentylacyjnym

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

NP / 'LxH' / 'G' / 'E1' / 'RAL-E1' / 'W-E1' / 'kanał' / 'filtr' / 'E2' /  'RAL-E2' / 'M' / 'W-E2'

'LxH'
'G'
'E1'
'RAL-E1'
'W-E1'
'kanał'
'filtr'
'E2'
'RAL-E2'
'M'

'W-E2'

- wymiar kanału wentylacyjnego (szerokość x wysokość)
- grubość muru
- element zewnętrzny nawietrzaka
- kolor elementu zewnętrznego E1 z palety RAL
- wariant montażu elementu zewnętrznego (W1 / W2)
- rodzaj kanału wentylacyjnego (dopasowany / teleskopowy)
- rodzaj wkładu filtracyjnego
- element wewnętrzny nawietrzaka
- kolor elementu wewnętrznego E2 z palety RAL
- materiał:
  OC - stal ocynkowana *
  AL - aluminium
  KO - stal nierdzewna
- wariant montażu elementu wewnętrznego (W1 / W2)

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry
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