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firma wENTEX to polski producent przewodów wentylacyjnych 

z blachy ocynkowanej. Nasze działania opieramy na 30 letnim 

doświadczeniu w branży. Dzięki zdobytemu przez ten okres 

doświadczeniu i nabytym umiejętnościom przedsiębiorstwo jest 

w stanie oferować  wysokojakościowe produkty przy zachowaniu 

szybkiej realizacji zamówień. za sprawą specjalistów i młodej, 

dynamicznej kadry firma gwarantuje profesjonalne wykonanie 

zadania. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Dbamy 

nawet o najmniejszy detal przy produkcji przewodów wentylacyjnych. 

Realizowaliśmy już systemy wentylacyjne dla hal produkcyjnych i 

budynków użyteczności publicznej – od basenów po galerie handlowe 

i nie boimy się nowych wyzwań. Bogaty park maszynowy i dokładna 

praca pracowników są składowymi, dzięki którym możemy oferować 

produkty najwyższej jakości.  wybierając wENTEX otrzymujesz 

gwarancję wysokiej jakości produktu i szybkiej realizacji zamówienia. 

To są nasze mocne strony, o których nie boimy się mówić głośno.

Firma WENTEX
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Chcemy wykorzystać wspólnie wypracowane doświadczenia i wiedzę do 

tego, aby jak najlepiej sprostać każdemu projektowi. Pragniemy tworzyć 

bezpieczne przestrzenie i zdrowy klimat w pomieszczeniach, gdzie 

zastosowane są systemy wentylacyjne wENTEX. Naszym celem jest dążenie 

do realizacji ambicji i oczekiwań każdego klienta, poprzez skuteczne 

rozwiązywanie problemów, dopasowanie do każdych warunków i oferowanie 

produktów na najwyższym poziomie. 

Misją wENTEX jest produkowanie elementów wentylacji przy zachowaniu 

krótkiego terminu realizacji. za każdym razem dążymy do efektywnej 

komunikacji z klientem, aby proces od kontaktu z kontrahentem do finalnego 

zamówienia był jak najkrótszy, a realizacja jak najszybsza. Produkujemy 

elementy wentylacji dogodne w montażu, których cena pozwoli zaoszczędzić 

środki przeznaczone na inwestycję. inwestujemy w coraz to bardziej 

rozbudowany park maszyn, urządzeń i oprogramowania, dzięki którym 

jesteśmy w stanie zapewnić elastyczne podejście do każdego projektu. 

wENTEX oferuje wysokiej jakości przewody wentylacyjne ze stali 

ocynkowanej. w swojej ofercie posiada także bogaty asortyment 

akcesoriów, takich jak: czerpnie, wyrzutnie, przepustnice, podstawy 

dachowe, cokoły, wywietrzaki, skrzynki rozprężne i inne. Bez 

problemu zaoferujemy kompleksowe instalacje wentylacyjne. 

Naszym celem jest zadowolenie klienta, dlatego do każdego 

projektu podchodzimy indywidualnie w oparciu o wytyczne ze strony 

zleceniodawcy i doradztwo naszych fachowców. Nie ma dwóch takich 

samych zleceń. Każda instalacja wymaga dokładnego zaplanowania, 

a od jakości jej wykonania zależy późniejsze funkcjonowanie 

wentylacji. 

miSJa

OFErTa
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CzERPNIa WYRzUTNIa ŚCIENNa PROSTOKąTNa

OPIS TEChNICzNY:
 
Czerpnia/wyrzutnia ścienna prostokątna jest stosowana jako 
zakończenie przewodów wentylacyjnych w ścianach. jest 
zabezpieczona od zewnętrzej strony przed opadami
atmosferycznymi, przez lotki, oraz siatkę chroniącą przed 
owadami i zanieczyszczeniami od wewnątrz.

SPOSóB zamóWIENIa

DYFUzOR

OPIS TEChNICzNY:
 
Redukcja symetryczna kwadrat-koło stosowana jest do zmiany 
przekroju przewodu wentylacyjnego z prostokątnego na okrągły  
i odwrotnie. Możliwe jest wykonanie symetryczne i asymetryczne. 
wykonywana jest standardowo z blachy ocynkowanej  
i zakończona z jednej strony ramką, a z drugiej nyplem oraz 
usztywniona poprzez poprzeczne falowanie blachy.

SPOSóB zamóWIENIa

KaNał PROSTOKąTNY

OPIS TEChNICzNY:
 
Kanał wentylacyjny prostokątny to podstawowy element ciągu 
wentylacyjnego o przekroju prostokątnym. wykonany standardowo  
z blachy ocynkowanej. jest usztywniony poprzez poprzeczne 
falowanie blachy. Na zakończeniach posiada ramki z profila K20  
lub K30. Typowe długości kanałów to w zależności od przekroju 1250 
lub 2000mm.Powyżej 1000 stosujemy ramki P30 i wzmacniamy 
poprzeczkami usztywniającymi.

SPOSóB zamóWIENIa

Oznaczenie wyrobu CSP

szerokość a 250

wysokość b 250

oznaczenie wyrobu DP

wysokość (mm) A

szerokość (mm) B

średnica (mm) D

długość (mm) L

odbicie (mm) F

odbicie (mm) E

12

Nazwa Rysunek techniczny

Dyfuzor

Przykładowe
przesunięcia

D

L

A x B

E

L

D

B

F

D

A

B

E

F

Ø250

125

25

500

30
0

30
0

500

F=
25

E=0

30
0

500
F=0

E=0

30
0

500

30
0

500

Ø250
Ø250

Ø250 Ø250

F=
25

E=250 E=250

F=
50

Ø250 Ø250

30
0

F=
 -1

25

E=125
500

30
0

500

F=
 -1

25

E= -125

7

Nazwa Rysunek techniczny

Kanał prostokątny

Łuk symetryczny

Łuk redukcyjny

L A

B

A x B F

E
A

 x
 B

α

B

Standard
F,E =100mm

α

A x B F

C
 x

 B

B

E

Standard
F,E =100mm
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Nazwa Rysunek techniczny

Kanał prostokątny

Łuk symetryczny

Łuk redukcyjny

L A

B

A x B F

E
A

 x
 B

α

B

Standard
F,E =100mm

α

A x B F

C
 x

 B

B

E

Standard
F,E =100mm

oznaczenie wyrobu KP

wysokość (mm) A

szerokość (mm) B

długość (mm) l
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KRóCIEC ElaSTYCzNY PROSTOKąTNY

OPIS TEChNICzNY:
 
łącznik elastyczny prostokątny. Służy do eliminowania wibracji 
i hałasu przenoszonych w systemach wentylacyjnych. Króciec 
amortyzujący wykonywany jest standardowo
z przytwierdzonymi ramkami z profila K20 lub K30.

SPOSóB zamóWIENIa

łUK PROSTOKąTNY

OPIS TEChNICzNY:
 
Kolano prostokątne redukcyjne wykonane jest standardowo  
z blachy ocynkowanej i zakończone ramkami z profila K20 lub 
K30 umożliwiającymi łatwe i szybkie łączenie ich
z innymi elementami wentylacji. jest usztywnione poprzez 
poprzeczne falowanie blachy oraz kierownice montowane 
wewnątrz. Typowe kolano ma 90 lub 45 stopni. Możliwe jest
jednak wykonanie go w dowolnym wymiarze i kącie skrętu. łączy 
ono funkcje kolana i redukcji.

SPOSóB zamóWIENIa

łUK SYmETRYCzNY

OPIS TEChNICzNY:
 
Kolano prostokątne redukcyjne wykonane jest standardowo z 
blachy ocynkowanej i zakończone ramkami z profila K20 lub K30 
umożliwiającymi łatwe i szybkie łączenie ich z innymi elementami 
wentylacji. jest usztywnione poprzez poprzeczne falowanie blachy 
oraz kierownice montowane wewnątrz. Typowe kolano ma 90 lub 45 
stopni. w wersji o boku powyżej 400 stosujemy kierownice mającą 
na celu zmniejszenie oporów powietrza w kolanie.

SPOSóB zamóWIENIa

Oznaczenie wyrobu KEP

szerokość a 250

wysokość b 250

oznaczenie wyrobu LP

wysokość (mm) A

szerokość (mm) B

wysokość 2 (mm) C

kąt α7

Nazwa Rysunek techniczny

Kanał prostokątny

Łuk symetryczny

Łuk redukcyjny

L A

B

A x B F

E
A

 x
 B

α

B

Standard
F,E =100mm

α

A x B F

C
 x

 B

B

E

Standard
F,E =100mm
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Nazwa Rysunek techniczny

Kanał prostokątny

Łuk symetryczny

Łuk redukcyjny

L A

B

A x B F

E
A

 x
 B

α

B

Standard
F,E =100mm

α

A x B F

C
 x

 B

B

E

Standard
F,E =100mm

oznaczenie wyrobu LPS

wysokość A

szerokość B

kąt α
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Nazwa Rysunek techniczny

Kanał prostokątny

Łuk symetryczny

Łuk redukcyjny

L A

B

A x B F

E
A

 x
 B

α

B

Standard
F,E =100mm

α

A x B F

C
 x

 B

B

E

Standard
F,E =100mm
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Nazwa Rysunek techniczny

Kanał prostokątny

Łuk symetryczny

Łuk redukcyjny

L A

B

A x B F

E
A

 x
 B

α

B

Standard
F,E =100mm

α

A x B F

C
 x

 B

B

E

Standard
F,E =100mm
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ODSaDzKa PROSTOKąTNa

OPIS TEChNICzNY:
 
Odsadzka prostokątna wykorzystywana jest do ominięcia 
przeszkody na drodze przewodu wentylacyjnego lub w przypadku 
krzyżowania się ich. wykonywana standardowo z blachy
ocynkowanej, zakończona ramkami z profila K20 lub K30. jest 
usztywniona poprzez poprzeczne falowanie blachy.      

SPOSóB zamóWIENIa

PRzEPUSTNICa JEDNOPłaSzCzYzNOWa PROSTOKąTNa

OPIS TEChNICzNY:
 
Przepustnica prostokątna jednopłaszczyznowa standardowo 
wykonana jest z blachy ocynkowanej. Stosowana do regulacji lub 
zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych. 
Po obu stronach zakończona jest ramkami z profila K20 lub 
K30. Może być sterowana za pomocą ręcznego mechanizmu lub 
siłownika elektrycznego.

SPOSóB zamóWIENIa

PRzEPUSTNICa WIElOPłaSzCzYzNOWa PROSTOKąTNa

OPIS TEChNICzNY:
 
Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa standardowo 
wykonana jest z blachy ocynkowanej oraz aluminiowych piór. 
Mechanizm oborotwy składa się z plastikowych kół
zębatych, krótkich i długich osi oraz łożysk. Stosowana do regulacji 
lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych. 
Po obu stronach zakończona jest ramkami z profila K20 lub 
K30. Może być sterowana za pomocą ręcznego mechanizmu lub 
siłownika elektrycznego.

SPOSóB zamóWIENIa

9

Nazwa Rysunek techniczny

Odsadzka symetryczna

Odsadzka asymetryczna

A
 x

 B

A
 x

 B

L

E

B

E
C

 x
 B

B

A
 x

 B

L

9

Nazwa Rysunek techniczny

Odsadzka symetryczna

Odsadzka asymetryczna

A
 x

 B

A
 x

 B

L

E

B

E
C

 x
 B

B

A
 x

 B

L

Oznaczenie wyrobu ODP

wysokość (mm) A

szerokość (mm) B

odbicie (mm) E

długość (mm) L

Oznaczenie wyrobu PJP

szerokość a 250

wysokość b 250

długość l 160

Oznaczenie wyrobu PWP

szerokość a 250

wysokość b 250
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REDUKCJa aSYmETRYCzNa PROSTOKąTNa

OPIS TEChNICzNY:
 
Redukcja asymetryczna stosowana jest do połączenia 
dwóch przewodów prosotkątnych o różnych wymiarach, nie 
znajdujących się na wprost siebie. wykonywana jest
standardowowo z blachy ocynkowanej i zakończona ramkami 
z profila K20 lub K30 oraz usztywniona poprzez poprzeczne 
falowanie blachy.

SPOSóB zamóWIENIa

REDUKCJa SYmETRYCzNa PROSTOKąTNa

OPIS TEChNICzNY:
 
Redukcja symetryczna stosowana jest do połączenia dwóch 
przewodów prosotkątnych o różnych wymiarach, znajdujących 
się dokładnie na wprost siebie. wykonywana jest
standardowowo z blachy ocynkowanej i zakończona ramkami 
z profila K20 lub K30 oraz usztywniona poprzez poprzeczne 
falowanie blachy.

SPOSóB zamóWIENIa

SIaTKa W RamCE WENTYlaCYJNEJ

OPIS TEChNICzNY:
 
Przeznaczone są do instalowania w otworach nawiewnych lub wywiewnych 
przewodów wentylacyjnych

SPOSóB zamóWIENIa

10

Nazwa Rysunek techniczny

Redukcja

Przykładowe
przesunięcia

C x D D

A x B

L L

B

FE

C

D

A

B

E

F

300

20
0

500

30
0

F=
10

0

E=0

500

30
0

20
0

300

E=0

F=0

500

30
0

F=
10

0

300

20
0

E=200

30
0

500

300

20
0

E= -100

F=
 -1

00

oznaczenie wyrobu RSA
wysokość (mm) A
szerokość (mm) B
wysokość 2 (mm) C
szerokość 2 (mm) D
długość (mm) L
odbicie (mm) E
odbicie 2 (mm) F
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Nazwa Rysunek techniczny

Redukcja

Przykładowe
przesunięcia

C x D D

A x B

L L

B

FE

C

D

A

B

E

F

300

20
0

500

30
0

F=
10

0

E=0

500

30
0

20
0

300

E=0

F=0

500

30
0

F=
10

0

300

20
0

E=200

30
0

500

300

20
0

E= -100

F=
 -1

00

oznaczenie wyrobu RSP
wysokość (mm) A
szerokość (mm) B
wysokość 2 (mm) C
szerokość 2 (mm) D
długość (mm) L

Oznaczenie wyrobu SRW

szerokość a 250

wysokość b 250
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SKRzYNKa ROzPRĘŻNa

OPIS TEChNICzNY:
 
Skrzynki rozprężne wykonywane są standardowo z blachy 
ocynkowanej. Produkowane w wymiarach odpowiednich pod 
przyłączenie typowych anemostatów stosowanych
w wentylacji. Możliwe jest zastosowanie przyłącza górnego 
lub bocznego z przepustnicą lub bez niej. Skrzynki mogą być 
izolowane matą kauczukową i posiadać specjalną belkę
montażową.

SPOSóB zamóWIENIa

TłUmIK hałaSU PROSTOKąTNY

OPIS TEChNICzNY:
 
Tłumik kulisowy prostokątny montowany jest w instalacjach 
wentylacyjnych w celu tłumienia hałasu. Powstaje on poprzez 
zamontowanie w prostokątnym kanale specjalnych
kulisów tłumiących zbudowanych z blachy ocynkowanej i wełny 
pokrytej welonem z włókna szklanego.

SPOSóB zamóWIENIa

TRóJNIK z ODEJŚCIEm PROSTOKąTNYm

OPIS TEChNICzNY:
 
Trójnik prostokątny umożliwia podłączenie do ciągu odgałęzienia 
prowadzonego podkątem prostym. wykonywany jest standardowo  
z blachy ocynkowanej i zakończony ramkami z profilu K20 lub K30 
oraz usztywniony poprzez poprzeczne falowanie blachy.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu SKR

wymiar A (mm) 196

wymiar B (mm) 196

średnica d1 (mm) 123

wysokość H (mm) 200

AK-2

100

Skrzynka rozprężna kwadratowa AK-2

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do przyłączenia nawiewników i anemostatów kwadratowych w instalacjach wentylacyjnych. 
Skrzynki rozprężne stosuje się w celu osiągnięcia stabilnego przepływu powietrza do nawiewników.

Wykonanie standardowe:
- siatka perforowana do rgulacji przepływu powietrza
- przyłączenie boczne
- centralnie zamocowany trawers do przykręcenia nawiewnika
- zabezpieczenie masą uszczelniającą
- uchwyty montażowe

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie przepustnicy z blachy pełnej
- przyłączenie górne
- wykonanie w wersji z izolacją
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez zamawiającego.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
wymiar A (mm)
wymiar B (mm)
średnica d1 (mm)
wysokość H (mm)

AK-2  196  196  123  200

A
(mm)

B
(mm)

średnica d1
(mm)

H
(mm)

Typ

AK2-200 196 196 123 200
AK2-300 270 270 158 200
AK2-350 314 314 198 250
AK2-400 374 374 198 250
AK2-450 422 422 198 275
AK2-500 468 468 222 275
AK2-600 568 568 248 300
AK2-625 590 590 248 300
AK2-825 795 795 313 400

Oznaczenie wyrobu THP

szerokość (mm) A

wysokość (mm) B

długość (mm) L

11

Nazwa Rysunek techniczny

Trójnik z odejściem
prostokątnym

Trójnik z odejściem
prostokątnym

Trójnik z odejściem
prostokątnym

C
 x

 B

A x B

D x B

E
1

F1

E
2

F2

B

CL L

C
 x

 B

A x B

D x B

E
1

F1

E
2

F2

B

C

R=150

R=150

L L

A x B

L

D x B

C x B

E

G
F

α

Standard 
F,E,F2,E2 = 100mm
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Nazwa Rysunek techniczny

Trójnik z odejściem
prostokątnym

Trójnik z odejściem
prostokątnym

Trójnik z odejściem
prostokątnym

C
 x

 B

A x B

D x B

E
1

F1

E
2

F2

B

CL L

C
 x

 B

A x B

D x B

E
1

F1

E
2

F2

B

C

R=150

R=150

L L

A x B

L

D x B

C x B

E

G

F

α

Standard 
F,E,F2,E2 = 100mm

Oznaczenie wyrobu TPR

wysokość przelotu (mm) A

szerokość przelotu (mm) B

szerokość odejścia (mm) C

długość L
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TRóJNIK 30°, 45°, 60°, 90°

OPIS TEChNICzNY:
 
Trójnik wentylacyjny siodłowy z blachy ocynkowanej. Składa się  
z tłoczonego siodła i rury przelotowej, łączonych za pomocą 
przetłoczeń. Trójnik łączony jest z rurą poprzez wsunięcie
go w nią. w celu osiągniecia większej szczelnośći układu stosuje 
się trójniki z zintegrowanymi uszczelkami. zwykle produkowane 
o kątach odejścia 90 stopni.

SPOSóB zamóWIENIa

TRóJNIK Y (TRóJNIK ORłOWY)

OPIS TEChNICzNY:
 
Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych.

SPOSóB zamóWIENIa

zaŚlEPKa

OPIS TEChNICzNY:
 
zaślepka okrągła z blachy ocynkowanej. Stosowana zwykle jako 
standardowe zaślepienie przewodu wentylacyjnego. wykonwana 
w wymiarze nyplowym lub mufowym. w celu osiągniecia większej 
szczelnośći układu stosuje się zaślepki z zintegrowanymi
uszczelkami.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu TR

kąt β 900

średnica d1 (mm) 250

średnica d2 (mm) 160

oznaczenie wyrobu TY

kąt β 45

średnica d1 (mm) 250

średnica d2 (mm) 200

oznaczenie wyrobu ZO

średnica d1 (mm) 315

D

45

Zaślepka D

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- zaślepka wsuwana w kanał
- do średnicy dn= 315mm zaślepka tłoczona jako jeden element
- od średnicy dn= 355mm zaślepka formowana ręcznie

Wykonanie niestandardowe:
- możliwość montażu uchwytu mocowanego przez zgrzew punktowy
- możliwość wykonania jako zaślepka do kształtki

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

D      315

d 1

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

waga A
(kg)
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KOlaNO TłOCzONE 90°, 60°, 45°, 30°, 15°

OPIS TEChNICzNY:
 
Kolano wentylacyjne tłoczone z blachy ocynkowanej. Składa się 
z dwóch tłoczonych elementów łączonych za pomocą zgrzewu 
liniowego. wykonywane typowo o promieniu równym średnicy 
kolana. łączone jest z rurą poprzez wsunięcie w nią elementu. 
w celu osiągniecia większej szczelności układu stosuje się 
kolana z zintegrowanymi uszczelkami. zwykle produkowane  
o kątach skrętu 90, 60, 45, 30 lub 15 stopni.

SPOSóB zamóWIENIa

KOlaNO WYlOTOWE

OPIS TEChNICzNY:
 
Kolano wyrzutowe okrągłę wykonane segmentowo do wywiewnych 
instalacji wentylacji mechanicznej. zakończone jest siatką 
zabezpieczającą. zastosowanie kąta 135 st. zapewnia ochronę 
instalacji przed opadami. Standardowo wykonane z blachy 
ocynkowanej łączone za pomocą połączenia mufowego lub 
kołnierza.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu KT

średnica D (mm) 200

kąt α 90

KOlaNO SEgmENTOWE 90°, 60°, 45°, 30°, 15°

OPIS TEChNICzNY:
 
Kolano wentylacyjne segmentowe z blachy ocynkowanej. Składa 
się standardowo z trzech lub czterech elementów łączonych ze 
sobą za pomocą zamka blacharskiego. wykonywane typowo o 
promieniu równym średnicy kolana. łączone jest z rurą poprzez 
wsunięcie w nią elementu. w celu osiągniecia większej szczelnośći 
układu stosuje się kolana z zintegrowanymi uszczelkami. zwykle 
produkowane o kątach skrętu 90, 60, 45, 30 lub 15 stopni.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu KS

kąt β (°) 90

średnica d1 (mm) 160

oznaczenie wyrobu KWP

średnica (mm) D 250

kąt α 135
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KRóCIEC ElaSTYCzNY OKRągłY

OPIS TEChNICzNY:
 
łącznik elastyczny okrągły. Służy do eliminowania wibracji i 
hałasu przenoszonych w systemach wentylacyjnych. Króciec 
amortyzujący wykonywany jest standardowo
w wymiarze nyplowym.

SPOSóB zamóWIENIa

NaSaDKa SIODłOWa FORmOWaNa RĘCzNIE

OPIS TEChNICzNY:
 
Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych, montaż na przewodzie okrągłym.

SPOSóB zamóWIENIa

NaSaDKa SIODłOWa TłOCzONa

OPIS TEChNICzNY:
 
Siodło tłoczone wykonywane jest standardowo z blachy 
ocynkowanej. Stosowane jako najprostszy sposób zastąpienia 
trójnika poprzez odgałęzienie wcięte w rurę spiro.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu KYO

średnica d1 315

KEO

44

Króciec elastyczny okrągły KEO

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowane w celu wyeliminowania 
drgań i niepożądanych efektów akustycznych. Taśma wykonana z elastycznego tworzywa (polyester), 
obrzeże z blachy stalowej ocynkowanej.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- zakończenie typu nypel

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie typu mufa 
- mozliwe wykonanie z materiału ognioodpornego

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

KEO    315

oznaczenie wyrobu PS-2

kąt β 90

średnica D (mm) 315

średnica d2 (mm) 315

oznaczenie wyrobu PS-1

średnica D (mm) 200

średnica d2 (mm) 250
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ODSaDzKa OKRągła

OPIS TEChNICzNY:
 
Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych. umożliwia obejście przeszkody 
umiejscowionej w trasie ciągu.

SPOSóB zamóWIENIa

PRzEPUSTNICE JEDNOPłaSzCzYzNOWa

OPIS TEChNICzNY:
 
Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub 
zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych. 
Pokrętło okrągłe.

SPOSóB zamóWIENIa

PRzEPUSTNICa JEDNOPłaSzCzYzNOWa OKRągła

OPIS TEChNICzNY:
 
Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła. Standardowo wykonana w 
wymiarze nyplowym z blachy ocynkowanej. Stosowana do regulacji lub 
zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych.  
w celu osiągniecia większej szczelności układu stosuje się przepustnice  
z zintegrowanymi uszczelkami. Może być sterowana za pomocą ręcznego
mechanizmu lub siłownika elektrycznego. zamek klap - 1

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu OD

średnica d1 (mm) 600

odbicie e (mm) 100

długość l (mm) 250

oznaczenie wyrobu DS-2

średnica d1 (mm) 315

DS-2

40

Przepustnica jednopłaszczyznowa (stal) DS-2

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu 
powietrza w przewodach wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany ze stali ocynkowanej 
- zgrzewana liniowo

Wykonanie niestandardowe:
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania innych średnic

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DS-2    315

średnica d1
(mm)

długość
(l)

1

l l1l1

d

DS-2

40

Przepustnica jednopłaszczyznowa (stal) DS-2

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu 
powietrza w przewodach wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany ze stali ocynkowanej 
- zgrzewana liniowo

Wykonanie niestandardowe:
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania innych średnic

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DS-2    315

średnica d1
(mm)

długość
(l)

1

l l1l1

d

oznaczenie wyrobu DS-3

średnica d1 (mm) 315

DS-3

41

Przepustnica jednopłaszczyznowa DS-3

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu 
powietrza w przewodach wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany ze stali ocynkowanej 
- zgrzewana liniowo

Wykonanie niestandardowe:
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania innych średnic

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DS-3    315

ll1

d 1

średnica d1
(mm)

długość
(l)

l1

DS-3

41

Przepustnica jednopłaszczyznowa DS-3

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu 
powietrza w przewodach wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany ze stali ocynkowanej 
- zgrzewana liniowo

Wykonanie niestandardowe:
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania innych średnic

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DS-3    315

ll1
d 1

średnica d1
(mm)

długość
(l)

l1
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REDUKCJa aSYmETRYCzNa SEgmENTOWa

OPIS TEChNICzNY:
 
Redukcja wentylacyjna segmentowa z blachy ocynkowanej. 
Stosowana jako zwężenie lub rozszerzenie średnicy przewodu 
wentylacyjnego. łączona z rurą poprzez wsunięcie w nią
elementu. Możliwe jest wykonanie asymetryczne, aby móc 
prowadzić ciąg wentylacyjny przylegający bezpośrednio do 
dowolnej płaszczyzny. w celu osiągniecia większej szczelności
układu stosuje się redukcje z zintegrowanymi uszczelkami

SPOSóB zamóWIENIa

REDUKCJa SYmETRYCzNa SEgmENTOWa

OPIS TEChNICzNY:
 
Przepustnica jednpłaszczyznowa okrągła. Standardowo 
wykonana w wymiarze nyplowym z blachy ocynkowanej. 
Przygotowana pod zastosowanie izolacji o grubości do 50mm.
Stosowana do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza 
w przewodach wentylacyjnych. w celu osiągniecia większej 
szczelnośći układu stosuje się przepustnice z zintegrowanymi
uszczelkami.

SPOSóB zamóWIENIa

REDUKCJa SYmETRYCzNa TłOCzONa

OPIS TEChNICzNY:
 
Redukcja wentylacyjna tłoczona z blachy ocynkowanej. Stosowana 
jako zwężenie lub rozszerzenie średnicy przewodu wentylacyjnego. 
łączona z rurą poprzez wsunięcie w nią elementu. w celu 
osiągniecia większej szczelności układu stosuje się redukcje
z zintegrowanymi uszczelkami.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu RAS

średnica d1 (mm) 200

średnica d2 (mm) 250

oznaczenie wyrobu RSS

średnica d1 (mm) 200

średnica d2 (mm) 250

oznaczenie wyrobu RT

średnica d1 (mm) 200

średnica d2 (mm) 250
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RURa zWIJaNa SPIRalNIE

OPIS TEChNICzNY:
 
Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych..

SPOSóB zamóWIENIa

SzTUCER OKRągłY z SIaTKą

OPIS TEChNICzNY:
 
Króciec osiatkowany z blachy ocynkowanej. wykonywany 
standardowo w wymiarze nyplowym. Posiada siatkę 
przymocowaną na jednym z końców. Ma ona na celu chronić
wylot ciągu przed dostaniem się do niego zanieczyszczeń  
i zwierząt.

SPOSóB zamóWIENIa

TłUmIK hałaSU OKRągłY

OPIS TEChNICzNY:
 
Tłumik akustyczny okrągły wykonany jest z płaszcz z rury zwijanej 
spiralnie oraz z wkładu z blachy perforowanej. Przestrzeń między 
wkładem a płaszczem wypełniona jest wełną o właściwościach 
tłumiących. Standardowo tłumik wykonany jest z blachy 
ocynkowanej.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu SPR

średnica D 250

długość L 3000

oznaczenie wyrobu SO

średnica d1 (mm) 250

SO

46

Sztucer okrągły z siatką SO

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, funkcja wyrzutni lub czerpni powietrza. 
Krócieć wyrzutowy posiada zamocowaną siatkę ocynkowaną zabezpieczającą wlot przed liśćmi oraz ptakami.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

SO     250

Code:D-Ø

Ø

Code:DG-Ød

Ø

Code:DFG-Ø

Ø

Code:DF  Ø

Ø

Code:DH-Ø

Code:UT-Ø

Siatka

d 1 d 1

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

waga A
(kg)

SO

46

Sztucer okrągły z siatką SO

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, funkcja wyrzutni lub czerpni powietrza. 
Krócieć wyrzutowy posiada zamocowaną siatkę ocynkowaną zabezpieczającą wlot przed liśćmi oraz ptakami.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

SO     250

Code:D-Ø

Ø

Code:DG-Ød

Ø

Code:DFG-Ø

Ø

Code:DF  Ø

Ø

Code:DH-Ø

Code:UT-Ø

Siatka

d 1 d 1

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

waga A
(kg)

oznaczenie wyrobu THO-1

grubość izolacji (mm) 50

średnica d1 (mm) 250

długość L (mm) 1000
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złąCzKa mUFOWa

OPIS TEChNICzNY:
 
złączka mufowa z blachy ocynkowanej. Służy do łączenia ze 
sobą rur wentylacyjnych poprzez wsunięcie ich w nią. w celu 
osiągniecia większej szczelnośći układu stosuje się
mufy z zintegrowanymi uszczelkami.

SPOSóB zamóWIENIa

złąCzKa NYPlOWa

OPIS TEChNICzNY:
 
złączka nyplowa z blachy ocynkowanej. Służy do łączenia ze 
sobą rur wentylacyjnych poprzez wsunięcie jej w nie. w celu 
osiągniecia większej szczelnośći układu stosuje się
nyple z zintegrowanymi uszczelkami.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu MF

średnica D (mm) 250

MF

38

Złączka mufowa MF

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- złączka mufowa do bezpośredniego łączenia kształtek
- zgrzew liniowy

Wykonanie niestandardowe:
- długość L niestandardowa 

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)

MF     250

średnica d1
(mm)

długość L (l1+l2)
(mm)

waga
(kg)

L

oznaczenie wyrobu NP

średnica d1 (mm) 250

NP

37

Złączka nyplowa NP

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- złączka nyplowa wsuwana do rury
- zgrzew liniowy

Wykonanie niestandardowe:
- długość L niestandardowa 

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

NP     250

L

średnica d1
(mm)

długość L (l1+l2)
(mm)

waga
(kg)

CzERPNIa ŚCIENNa OKRągła

OPIS TEChNICzNY:
 
Czerpnie powietrza stosuje się jako zakończenie przewodów 
o przekroju kołowym. Należy je stosować przy małych 
prędkościach przepływu powietrza. Czerpnie zaopatrzone są
w stałe żaluzje zamontowane pod kątem 45 stopni, 
zabezpieczające otwór czerpni przed opadami atmosferycznymi. 
za żaluzjami znajduje się siatka ochronna.

SPOSóB zamóWIENIa

Oznaczenie wyrobu CSO

średnica (mm) D
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COKół DaChOWY PROSTOKąTNY

OPIS TEChNICzNY:
 
Cokół dachowy prostokątny montowany jest jako konstrukcja 
wspierająca podstawy dachowe. wykonany jest standardowo  
z blachy ocynkowanej. występujez izolacją wewnętrzną lub bez. 
Przystosowany do montażu na dachach ze spadem. Możłiwe
wykonanie cokołu o dowolnej wysokości i na dachu o dowolnym 
spadzie.

SPOSóB zamóWIENIa

CzERPNIa / WYRzUTNIa PROSTOKąTNa  lamElOWa

OPIS TEChNICzNY:
 
Czerpnia dachowa prostokątna. wykonana z blachy ocynkowanej 
z poziomymi lamelkami. Od wewnątrz zabezpieczona siatką 
ocynkowaną. Mocowana za pomocą ramki z profila
K20 lub K30

SPOSóB zamóWIENIa

CzERPNIa DaChOWa OKRągła

OPIS TEChNICzNY:
 
wyrzutnia dachowa okrągła pełni rolę zakończenia ciągu wentylacji. 
wyposażona w daszek ochronny i siatkę zabezpieczającą. 
Standardowo wykonana z blachy ocynkowanej łączona na nypel  
lub kołnierz.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu CDP

A - szerokość (mm) 250

H - wysokość (mm) 500

α - kąt nachylenia dachu

B - długość (mm) 250

oznaczenie wyrobu CWP-1

A - szerokość (mm) 250

B - wysokość (mm) 250

oznaczenie wyrobu CDO

średnica d1 (mm) 250
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CzERPNIa DaChOWa PROSTOKąTNa TYP a

OPIS TEChNICzNY:
 
Czerpnia/wyrzutnia dachowa prostokątna TYP a. Stosowana 
jako najprostsze standardowe zakończenie ciągu przewodów 
wentylacyjnych. Posiada daszek zabezpieczający przed
opadami i siatkę chroniącą przed ptactwem. Duże powierzchnie 
wylotowe zapewniają swobodny przepływ powietrza. 
Standardowo wykonywane z blachy ocynkowanej.
Mocowane za pomocą profila K20 lub K30.

SPOSóB zamóWIENIa

PODSTaWa DaChOWa OKRągła B-I, B-II, B-III

OPIS TEChNICzNY:
 
Podstawa dachowa do okrągłych przewodów wentylacyjnych. 
przystosowana do montażu na cokole. Przystosowana do 
łączenia z zakończeniami instalacji takimi jak czerpnia,
wyrzutnia lub wentylator za pomocą połącznia nyplowego lub 
kołnierza. Standardowo wykonana z blachy ocynkowanej.

SPOSóB zamóWIENIa

WYRzUTNIa DaChOWa OKRągła

OPIS TEChNICzNY:
 
wyrzutnia dachowa okrągłą pionowa stosowana jest jako zakończenie 
przewódów wentylacyjnych w instalacjach wywiewnych. Elment ten pozwala 
zapobiec mieszaniu się wyrzucanego powietrza, ze świeżym , nawet 
gdy czerpnia jest w pobliżu dzięki pionowemu strumieniowi usuwanego 
powietrza. wewnątrz posiada tace zbierającą wodę z opadów, która jest 
odprowadzana na zewnątrz. wylot zabezpieczony jest siatką ocynkowaną. 
Mocowana jest za pomocą zakończenia mufowego lub kołnierza. 
Standardowo wykonujemy ten element z blachy ocynkowanej.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu CDP-A1

A - szerokość (mm) 250

B - wysokość (mm) 250

oznaczenie wyrobu PD

typ podstawy B-I

średnica D (mm) 250

oznaczenie wyrobu WD-E

średnica d1 (mm) 250
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WYRzUTNIa DaChOWa PROSTOKąTNa TYP E

OPIS TEChNICzNY:
 
wyrzutnia dachowa typ E stosowana jest jako zakończenie 
przewódów wentylacyjnych w instalacjach wywiewnych. 
wewnątrz posiada tace zbierającą wodę z opadów, która jest
odprowadzana na zewnątrz. wylot zabezpieczony jest siatką 
ocynkowaną. Mocowana jest za pomocą ramki z profila K20 lub 
K30. Standardowo wykonujemy ten element z blachy
ocynkowanej.

SPOSóB zamóWIENIa

WYWIETRzaK CYlINDRYCzNY

OPIS TEChNICzNY:
 
wywietrzak cylindryczny stosowany jako zakończenie instalacji 
wentylacji grawitacyjnej. łączy się z podstawą za pomocą nypla 
lub kołnierza. Standardowo wykonany z blachy
ocynkowanej.

SPOSóB zamóWIENIa

oznaczenie wyrobu WDP-E

A - szerokość (mm) 250

B - wysokość (mm) 250

oznaczenie wyrobu WDC

średnica d1 (mm) 315

WDC

96

Wywietrzak cylindryczny WDC

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, konstrukcja wywietrzaka
powoduje powstanie różnicy ciśnień i grawitacyjny wypływ powietrza z pomieszczeń.

Wykonanie standardowe:
- zgrzew liniowy

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie kołnierzowe dla średnicy dn < 500mm
- zakończenie typu mufa
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

WDC   315

d1

D

H
H

1
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Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym przeznaczone są do stosowania w nisko i sredniociśnieniowych instalacjach 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkowane są w oparciu o normy PN-EN.

Elementy o przekroju prostokątnym wykonywane są zgodnie ze specyfikacją i dokumentacją techniczną dostarczoną przez 

Klienta. w celu unifikacji produkcji, transportu i montażu standardowo wykonywane są kanały w długości L = 1250 mm,  

o przekrojach od 150x150mm do 2000x2000mm.

Konstrukcja kanałów i kształtek oparta jest na łączeniu blach za pomocą felców , wyroby dodatkowo wzmacniane są poprzez 

poprzeczne usztywnianie.

Obmiar kanałów i kształtek podawany jest w [ m² ] zgodnie z normą DiN 18379.

Kanały, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0m² są liczone jako kształtka o powierzchni 0,8m².

Kształtki, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0m² są liczone jako kształtka o powierzchni 0,8m².

Materiał:

•	 stal ocynkowana DX51D + z275 wg PN-EN 10327:2005

•	 taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno:

•	 blachy o grubościach 0,5÷1,25 mm

istnieje możliwość wykonania elementów z innych materiałów wg potrzeb klienta np. z blachy kwasoodpornej lub aluminiowej.

Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001, PN-EN 1507:2001, PN-EN 1751:2002, PN 10143:2006

Krajowa Deklaracja zgodności wENTEX. atest Państwowego zakładu higieny nr:hK/B/0024/01/2013

OpiS TEchNiczNY ELEmENTóW WENTYLacYJNYch
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WENTEX p.p.h.U
Staroprzygodzka 117 

63-400 Ostrów wielkopolski
tel./fax: (62) 738 21 08

biuro@wentex.pl          

www.wentex.pl


