
  

 

JEDNOTRUBKOVÝ ODV TRÁVACÍ SYSTÉM

KONTROLOVANÉ V TRÁNÍ MÍSTNOSTÍ

Ě

Ě

PRO KOUPELNUAWC

Ventilátory k p vodu a odvodu vzduchu se zp tným získáváním odpadního tepla

SINGLE PIPE EXHAUST SYSTEM FOR BATH-ROOM AND TOILET

House Ventilation Systems supply and exhaust units with heat recovery
ří ě
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KN - JEDNOTRUBKOVÝ ODVĚTRÁVACÍ SYSTÉM
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AR 2,5 300
AR 20 300
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KN - SINGLE-PIPE RECESSED EXHAUST SYSTEM
 

 

     

 

    

  

          
         

            
     

   
            
        

      
         
              
 

    
            
    

  

   








  
               
   

 

  

     

  

   

   

        
        

      
         

   
          
     

     
       
           
 

   
          
          

      
               








      
   

Variabilní nastavitelná doba dob hu od cca 2min
až docelkov ho asu. Hodí se do každé spínací
sk ky o pr m ru 70mm.

a) ZSU pod omítku /
b) na omítku /

ě
é č

říň ů ě
Adjustable hold time from approx 2min up the
totaltime. Fits into 70mm diameter juction box.

recessed
surfaceZSA5-15-30-60-120 ---> 0min

  
  

           
       
             
   

   
  

   

       
   

 

  

    

        
   





   

 

 

  

KN UPK (BS)
mounting mask

Only remove
after mounting
is complete!

montováno vpravo = R

L = montováno vlevo

   
  
  
  

   
   



     
     

     

 



       
    

       

    
 



 

    
    
 

    
      

       
    

        
    

      

      





    
   

    
    




KN UPK (BS)
kryt

Odstranit až
po montáži!

    

   
   

  

   
   

   
  

   
 

 
  

  

    
 

   


    
 

   
  

    
 

  

  
       
      

 
  

         
         



          
           
 





 
 


 




 







 











 
 
 













      

                          Strana KN-04

KN VENTILÁTORY - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ POD OMÍTKU

KN VENTILÁTORY - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ POD OMÍTKU

 
 



 




 







 











 
 
 













      

          
            
             
  

          
         
              
      

  

Na požádání. Nen WC a koupelnyí potřeba u
Upon request, not needed in bathrooms and toilets
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Obkladačky
Tiles
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Protipožární
ochrana

Na požádání. Nen WC a koupelnyí potřeba u
Upon request, not needed in bathrooms and toilets
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KN - SINGLE-PIPE EXHAUST SYSTEM BELOW PLASTER fireprotection

KN - SINGLE-PIPE EXHAUST SYSTEM BELOW PLASTER

Počet podlaží / Storeys

2 přístroje / units
1 přístroj / unit

na podlaží / per storey

Jmenovitý průměr [mm] / Pipe diameter [mm]

Počet podlaží / Storeys

2 přístroje / units
1 přístroj / unit

na podlaží / per storey

Jmenovitý průměr [mm] / Pipe diameter [mm]

Počet podlaží / Storeys

2 přístroje / units
1 přístroj / unit

na podlaží / per storey

Jmenovitý průměr [mm] / Pipe diameter [mm]

        
       
 

       

        

        
       
 

       
        


Počet podlaží / Storeys

2 přístroje / units
1 přístroj / unit

na podlaží / per storey

Jmenovitý průměr [mm] / Pipe diameter [mm]

Počet podlaží / Storeys

2 přístroje / units
1 přístroj / unit

na podlaží / per storey

Jmenovitý průměr [mm] / Pipe diameter [mm]

Počet podlaží / Storeys

2 přístroje / units
1 přístroj / unit

na podlaží / per storey

Jmenovitý průměr [mm] / Pipe diameter [mm]
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KN VENTILÁTORY - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ NA OMÍTKU

KN - JEDNOTRUBKOVÉ CENTRÁLNÍ ODVĚTRÁNÍ
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2-stupňové / 2-steps

      

    
      
     
   

      
        
         
        

     
      

       
       

    

     

    
   

         
      
           
        

Na požádání. Nen WC a koupelnyí potřeba u
Upon request, not needed in bathrooms and toilets

Na požádání. Nen WC a koupelnyí potřeba u
Upon request, not needed in bathrooms and toilets
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SINGLE-PIPE EXHAUST SYSTEM SURFACE fire protection

SINGLE-PIPE CENTRAL VENTILATION SYSTEM

Počet podlaží / Storeys

2 přístroje / units
1 přístroj / unit

na podlaží / per storey

Jmenovitý průměr [mm] / Pipe diameter [mm]

Počet podlaží / Storeys

2 přístroje / units
1 přístroj / unit

na podlaží / per storey

Jmenovitý průměr [mm] / Pipe diameter [mm]

Počet podlaží / Storeys

2 přístroje / units
1 přístroj / unit

na podlaží / per storey

Jmenovitý průměr [mm] / Pipe diameter [mm]
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KONTROLOVANÉ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR
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REGULATED HOUSE VENTILATIONS SYSTEMS
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KONTROLOVANÉ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR

   

   
    

     A - odváděný odpadní vzduch Z - přiváděný vzduch 1 - 4(8) reg. stupně Oblast vynavení
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REGULATED HOUSE VENTILATIONS SYSTEMS

    

108 x 90 x 28108 x 90 x 28

           
  
               

         

            
          
        

           

        

         

         
          

          

                

        
        
         
         

                   
                    

         
                 
                  

      A - Exhaust air Z - Supply air 1 - 4(8) Control-steps Design range
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR

    
  

    
   

   
  

  
 

  


  
   

     
  

    
   

      
     
     
      
      
   

    
      

    
      


       
  
   
  

    
    
      

  
   
    
      

  

   


     
      
      
  

    

      
    
 
        
      


200 65

      
    
    
       
      
     
 

 
 



     
     
     
     
     

                          Strana KN-13

ACCESSORIES FOR REGULATED HOUSE VENTILATION SYSTEMS
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KONSTRUKCE A NÁKRES REGULAČNÍHO VENTILAČNÍHO SYSTÉMU
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CONSTRUCTION AND LAYOUT FOR REGULATED VENTILATION

           
  
             
    



                

              
 



   
   

Objemový proud V [m /h]3

 


DN100: v = 3m/s, max. 80m /h3 DN100: v = 4m/s, max. 110m /h
DN150: v = 3m/s, max. 130m /h DN100: v = 4m/s, max. 170m /h
DN160: v = 3m/s, max. 210m /h DN100: v = 4m/s, max. 280m /h
DN200: v = 3m/s, max. 330m /h DN100: v = 4m/s, max. 450m /h
DN250: v = 3m/s, max. 520m /h DN100: v = 4m/s, max. 700m /h
DN315: v = 3m/s, max. 840m /h DN100: v = 4m/s, max. 1100m /h

3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3
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Příp. navíc

difuzně
těsná izolace

 


