
Neštandartné výustky

Odsávací ventil plastový s filtrom OVPF100:

Odsávací ventil s predradeným filtrom G2 s pripojením na priemer DN100. Materiál – biely plast, filtračná vložka je prateľná. 
Prietok je možné regulovať odstránením predlisovaných krúžkov na klapke.

Regulácia prietoku
0 – Klapka uzavretá,všetky krúžky neporušené
1 – Klapka uzavretá, krúžok 1 vylomený
2 – Klapka uzavretá, krúžok 2 vylomený
3 – Klapka uzavretá, krúžok 3 vylomený
4 – Klapka uzavretá, všetky krúžky vylomené

Odsávací ventil nerezový s filtrom OVNF100:

Odsávací ventil s predradeným filtrom G3 s pripojením na priemer DN100. Súčasťou je regulovateľná klapka. Je vyhotovený z 
matného  nerezového  plechu  s  možnosťou  povrchovej  úpravy RAL 9010  (biela).  Filtračná  vložka  je  ľahko  vymeniteľná  a 
prateľná.
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Prívodná dýza PAP100:

Táto  výustka  je  určená  k  montáži  na  stenu  a  zabezpečuje  distribúciu  vzduchového  prúdu  do  určitej  vzdialenosti  od  jej 
vyústenia.  Je  vhodná  tam,  kde  nie  je  možné  priviesť  vzduchovod  s  tanierovým výustením  do  miesta  najvhodnejšieho  k 
prevetraniu  celej  miestnosti.  Je  vyhotovená  z  pozinkovaného  plechu  s  farebnou  povrchovou  úpravou  RAL9010.  Dosah 
vzduchového prúdu sa reguluje šírkou štrbiny a veľkosťou prietoku.
 

Prívodná výustka s dvomi štrbinami PVT... :

Táto  výustka  je  určená  k  montáži  na  stenu  a  zabezpečuje  distribúciu  vzduchového  prúdu  do  určitej  vzdialenosti  od  jej 
vyústenia.  Je  vhodná  tam,  kde  nie  je  možné  priviesť  vzduchovod  s  tanierovým výustením  do  miesta  najvhodnejšieho  k 
prevetraniu  celej  miestnosti.  Je  vyhotovená  z  pozinkovaného  plechu  s  farebnou  povrchovou  úpravou  RAL9010.  Dosah 
vzduchového prúdu sa reguluje vzájomným usporiadaním výtokových štrbín.

Typy:
PVT 100/D výustka na vzduchovod d = 100mm s regulačnou klapkou
PVT 125/D výustka na vzduchovod d = 125mm s regulačnou klapkou
PVT 100 výustka na vzduchovod d = 100mm bez regulačnej klapky
PVT 125 výustka na vzduchovod d = 125mm bez regulačnej klapky

Typy s regulačnou klapkou majú usporiadanie štrbín len podľa 
nastavenia AU.
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