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WENTYLACJA NA KAŻDĄ 
PORĘ ROKU
Brak ruchu powietrza lub nawet występowanie ciągów wstecznych 
w kanałach wentylacyjnych to bardzo często występujące zjawisko 
w przypadku użytkowania wentylacji grawitacyjnej. Wynika to 
bezpośrednio z zasady funkcjonowania takiego systemu wentylacji. 
Dla właściwej pracy wentylacji grawitacyjnej niezbędne jest 
zachowanie czterech głównych parametrów: właściwego nawiewu 
powietrza do pomieszczeń, wystarczającego przekroju i wysokości 
przewodu wentylacyjnego oraz odpowiedniej różnicy temperatur 
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. O ile na zachowanie 
trzech pierwszych parametrów mamy wpływ, o tyle na warunki 
atmosferyczne już nie, co powoduje, że taki system wentylacji 
ma szansę pracować właściwie jedynie w okresach o sprzyjającej 
temperaturze zewnętrznej.  

Natomiast prawidłowej wentylacji potrzebujemy zawsze.

Dlatego obecnie w celu zapewnienia optymalnej wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, proponujemy system wentylacji, który umożliwia 
wymianę jego właściwej ilości, niezależnie od pory dnia i pogody. 
Jest nim system wentylacji HYBRYD16, stanowiący połączenie zalet 
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz  eliminujący ich wady.

Jego działanie oparte jest na zastosowaniu niskociśnieniowego 
wentylatora hybrydowego NWH16 o małej mocy, który generuje 
stałe podciśnienie w kanale wentylacyjnym o wartości zbliżonej do 
idealnie działającej wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo jego specjalna 
konstrukcja z wirnikiem umieszczonym ponad wylotem powietrza 
powoduje, że posiada on właściwości wentylacji hybrydowej - na jego 
wydajność mają również wpływ korzystne warunki atmosferyczne, 
takie jak wiatr oraz ciąg termiczny wytworzony w pionowym kanale, 
co zmniejsza pobór prądu wentylatora. 

Następnym elementem systemu jest kratka stałego przepływu 
HYBRYD ST dla nowych budynków oraz wkład stałego przepływu 
HYBRYD WD dla budynków istniejących, regulujące odpowiedni 
przepływ powietrza dla poszczególnych pomieszczeń przyłączonych 
do systemu wentylacji HYBRYD16. 

Niniejszy katalog produktów marki HYBRYD 16 prezentuje 
energooszczędne i komfortowe w użyciu rozwiązania z zakresu 
niskociśnieniowej wentylacji hybrydowej. 

Niskociśnieniowe wentylatory hybrydowe,  kratki stałego przepływu 
oraz wkłady stałego przepływu sprawdzą się zarówno w domach 
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności 
publicznej. 



NISKOCIŚNIENIOWE
WENTYLATORY HYBRYDOWE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU
ENERGOSZCZĘDNOŚCI I CICHEJ PRACY URZĄDZENIA



NISKOCIŚNIENIOWY 
WENTYLATOR 
HYBRYDOWY NWH16
Wentylator NWH16 przeznaczony jest głównie do 
stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wentylator NWH16 utrzymuje normatywne przepływy 
powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz zapobiega 
nadmuchiwaniu poprzez kanały wentylacyjne powietrza 
zewnętrznego do pomieszczeń.

Wentylator posiada obudowę z ABS z powłoką ochronną 
 na promienie UV oraz zintergrowaną podstawę tłumiącą,  
do montażu na przewodach o przekroju fi 160.

Dzięki zastoswaniu silnika EBM M1G 055 BD 91-26 – 
zasilanie 230 V - 2 biegowy, wentylator NWH16 osiąga 
następujące parametry:
•	 1 bieg – 1000 obrotów na minutę, 12W moc silnika, 

pobór prądu 0,8 A, stopień ochrony silnika IP54
•	 2 bieg – 1400 obrotów na minutę, 30W moc silnika, 

pobór prądu 0,14 A, stopień ochrony silnika IP54

PARAMETRY TECHNICZNE
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1 1000 230 12 50 ÷ 250 4 ÷ 18 38

2 1400 230 30 100 ÷ 350 9 ÷ 27 45



KRATKI I WKŁADY STAŁEGO 
PRZEPŁYWU

WYDAJNOŚĆ I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH 
WRAZ Z UTRZYMANIEM CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU.



KRATKA STAŁEGO 
PRZEPŁYWU 
HYBRYD ST

Kratka HYBRYD ST przeznaczona jest do wyciągu 
powietrza w systemie niskociśnieniowej wentylacji 
hybrydowej. 

Idealnie sprawdzi się w nowym budownictwie 
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 

Specjalnie zaprojektowany króciec kratki umożliwia 
regulację wydajności podczas jej montażu oraz 
uniemożliwia jej zmianę po montażu zapewniając 
stały, właściwy przepływ powietrza. Kratka HYBRYD 
ST została tak zaprojektowana aby dodatkowo tłumić 
hałas zarówno od wentylatora, jak i hałas powstający  
w lokalach na innych kondygnacjach.

Istnieje możliwość wykonania kratki w dowolnym 
kolorze z palety RAL.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kratka stałego przepływu
o wydajności ustawianej 

przed montażem. Po 
montażu brak możliwości 
przestawienia wydajności.

Kratka przeznaczona jest do 
montażu na króćcu fi 125 

mm. Jej średnica zewnętrzna 
to fi 170 mm.



WKŁAD STAŁEGO 
PRZEPŁYWU  
HYBRYD WD
Wkład HYBRYD WD przeznaczony jest do regulacji 
wyciągu powietrza w systemie niskociśnieniowej 
wentylacji hybrydowej. Idealnie sprawdzi się  
w budownictwie mieszkaniowym poddawanym 
renowacji. 

Wkład montuje się za istniejącą kratką wentylacyjną.  
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba wykonywać  
w pomieszczeniu dodatkowych prac budowlanych  
w celu przystosowania otworu wentylacyjnegodo kratki.

Specjalnie zaprojektowane elementy wysuwane z wkładu 
umożliwiają regulację wydajności podczas jego montażu 
zapewniając stały, właściwy przepływ powietrza. Po 
zamontowaniu i wyregulowaniu przepływu montuje się  
z powrotem istniejącą kratkę wentylacyjną nie powodując 
żadnych zmian widocznej części instalacji wentylacyjnej. 
Wkład HYBRYD WD wykonany jest z pianki poliuretanowej  
o grubości 5 cm dzięki czemu dodatkowo tłumi hałas 
zarówno od wentylatora jak i hałas powstający w lokalach 
na innych kondygnacjach. Istnieje możliwość wykonania 
wkładu w różnych kształtach i wymiarach. 

PARAMETRY I RYSUNKI TECHNICZNE

Wkład stałego przepływu  
o wydajności ustawianej przed 
montażem. Po montażu wkładu 
zakłada się istniejącą kratkę 
wentylacyjną. Wkład przeznaczony 
jest do montażu za kratką 
wentylacyjną. Jego wymiary 
zależą od wymiarów przewodu 
wentylacyjnego za kratką.
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