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Nowoczesne
systemy

wentylacji



Systemy wentylacji

Systemy wentylacji marki Hybryd16 to:

Wprowadzenie
Wentylacja hybrydowa łączy w sobie zalety wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej. Działa 
naprzemiennie, w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Jeżeli są korzystne, nasada 
wentylacyjna pełni rolę wywietrznika grawitacyjnego. Kiedy są niewystarczające, aby zapewnić 
pomieszczeniom normatywną wentylację, staje się wentylatorem mechanicznym. Gwarantuje to 
uzyskanie optymalnej wymiany powietrza w pomieszczeniach, niezależnie od pory dnia i pogody.

Nasze systemy oparte są na zastosowaniu niskociśnieniowych wentylatorów hybrydowych o małej mocy, 
które generują stałe podciśnienie w kanale wentylacyjnym o wartości zbliżonej do idealnie działającej 
wentylacji grawitacyjnej. Specjalna konstrukcja wentylatorów z wirnikiem umieszczonym ponad wylotem 
powietrza powoduje, że systemy wentylacji posiadają właściwości wentylacji hybrydowej. 

Pewność i niezawodność
System wentylacji Hybryd 16 jest niezależny od warunków pogodowych panujących na zewnątrz 
oraz pór roku w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej.

Energooszczędność i komfort akustyczny
Dzięki zastosowanej technologii, system zmniejsza pobór prądu wentylatora. Gwarantuje przy 
tym niewielką emisję dźwięku.

Niski koszt inwestycyjny i eksploatacyjny
System Hybryd 16  zapewnia wysoką jakość w korzystnej cenie zakupu oraz dalszego 
użytkowania poprzez niski poziom zużycia energii elektrycznej.

Systemy wentylacji hybrydowej marki Hybryd16 idealnie sprawdzą się 
zarówno w nowo budowanych budynkach, jak i tych istniejących.
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Systemy wentylacji
w nowo budowanych
budynkach

Nasze rozwiązania
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System wentylacji mechanicznej 
oparty na rurach Spiro®
Rury zwijane Spiro® to często stosowane rozwiązanie w instalacjach wentylacyjnych. Systemy marki 
Hybryd16 doskonale współdziałają z w/w rozwiązaniem.
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Wentylator HYBRYD M/L

Tłumik akustyczny Ø160

Kondygnacja ostatnia

Przewód SPIRO Ø160

Przewód SPIRO Ø160

Przewód SPIRO Ø160

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

Trójnik SPIRO Ø160/125/160

Trójnik SPIRO Ø160/125/160

Trójnik SPIRO Ø160/125/160

Zaślepka Ø160

Schemat instalacji oparty o rury Spiro®.

Kondygnacja pierwsza

Kondygnacja powtarzalna 

Komin
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System wentylacji mechanicznej 
oparty na przewodach murowanych
Piony wentylacyjne zbudowane z bloczków silikatowych są mocne i równe, a bloczki po złączeniu 
tworzą kanały o gładkiej powierzchni odpornej na wilgoć, grzyby i pleśń. Rozwiązanie to jest coraz 
częściej stosowane w zastępstwie rur Spiro®. Systemy marki Hybryd16 doskonale współdziałają z w/w 
rozwiązaniem.
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Wentylator HYBRYD M/L
Komin

Tłumik akustyczny 
240x240mm z króćcami 
przyłączeniowymi Ø160

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

Łącznik w stropie z rury 
stalowej Ø158

Łącznik w stropie z rury 
stalowej Ø158

Trójnik z bloczka silikatowego 
 z przyłączem Ø125

Trójnik z bloczka silikatowego 
 z przyłączem Ø125

Schemat instalacji oparty o przewody murowane

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

Przewód SPIRO Ø160
Trójnik SPIRO Ø160/125/160

Kondygnacja ostatnia

Kondygnacja ostatnia

Kondygnacja pierwsza
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System wentylacji hybrydowej  
z wentylatorem zbiorczym
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Schemat wentylacji hybrydowej z wentylatorem zbiorczym

Wentylator HYBRYD M

Skrzynka rozprężna 
izolowana akustycznie 
i termicznie

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

Przewody wentylacyjne
murowane lub z rur Spiro Ø125 

Przewody wentylacyjne
murowane lub z rur Spiro Ø125 

Komin

Kondygnacja powtarzalna 

Kondygnacja pierwsza

Kondygnacja ostatnia
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System wentylacji hybrydowej  
z wentylatorem indywidualnym
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Schemat wentylacji hybrydowej z wentylatorem indywidualnym

Wentylatory HYBRYD S

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

HYBRYD ZOOM® 50 m³/h

Przewody wentylacyjne
murowane lub z rur Spiro Ø125 

Przewody wentylacyjne
murowane lub z rur Spiro Ø125 

Komin

Kondygnacja powtarzalna 

Kondygnacja ostatnia

Kondygnacja pierwsza
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Wentylatory
hybrydowe

Systemy wentylacji
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Charakterystyka produktu

Wentylator
HYBRYD M
Wentylator Hybryd M przeznaczony jest 
do budynków mieszkalnych, użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Może pracować w układzie wentylacji 
jednorurowej zbiorczej lub na przewodach 
indywidualnych w układzie hybrydowym.

Budowa wentylatora

Parametry
Szerokość – 280 mm
Wysokość – 400 mm
Szerokość podstawy – 210 mm
Waga – 4 kg 

Wentylator składa się z podstawy będącej równocześnie tłumikiem i nasadą wentylatora oraz z 
elastycznym elementem łączącym. Silnik zasilany jest napięciem 230V, podłączony przewodami do sieci 
zasilającej za pomocą przewodów 3x1,5mm2.

Obudowa wykonana jest z trwałego ABS pokrytego specjalną powłoką odporną na promieniowanie UV. 
Wszystkie elementy metalowe są cynkowane i malowane proszkowo. Materiały te zapewniają trwałość 
konstrukcji co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę naszych wentylatorów.

Ø 280mm

400m
m

Ø 280mm

Ø 210mm
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Dane techniczne

Nomogram wentylatora HYBRYD M

1300 obr/min

1500 obr/min

Wydajność m3/h

Ró
żn

ica
 ci

śn
ie

ń 
Δ 

Pa

Tryb pracy 
wentylatora

Prędkość 
obrotowa Podciśnienie Wydajność Pobór mocy Poziom mocy 

akustycznej*

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego 
**

Zasilanie 
elektryczne

rpm Pa m3/h W dB(A) dB(A) -
I bieg 1300 45 315 18 35 46 3x1,5mm2;  

230VII bieg 1500 60 360 22 45 49

* 1 m od wentylatora z zastosowaniem tłumika elastycznego L-400mm i średnicy fi 160mm  
** 1 m od wentylatora z zastosowaniem tłumika
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Sposób  montażu

1.

3.

5.

4.

2.

Wentylatory HYBRYD M montuje się bezpośrednio do przewodu wystającego ponad czapę komina. 
Oznacza to, że bez względu na kształt czapy kominowej nie ma potrzeby stosowania dodatkowych podstaw 
i innych elementów montażowych. Znacznie ułatwia to wypoziomowanie wentylatora i uszczelnienie 
połączeń, co zdecydowanie przyśpiesza prace instalacyjne.

Wykręcić 4 śruby mocujące  
i zdjąć górną część wentylatora.

Założyć podstawę wentylatora 
na króciec i wypoziomować.

Górną część wentylatora skręcić 
z podstawą przy pomocy 4 śrub 
mocujących oraz podłączyć 
przewód zasilający.

Podstawę przykręcić do króćca 
przy pomocy blachowkrętów.

W czapie kominowej osadzić 
i uszczelnić króciec fi160 
wychodzący 10 cm ponad 
poziom czapy.
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Charakterystyka produktu

Wentylator
HYBRYD S
Wentylator Hybryd S przeznaczony jest 
do budynków mieszkalnych, użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Może pracować w układzie wentylacji 
jednorurowej zbiorczej lub na przewodach 
indywidualnych w układzie hybrydowym.

Budowa wentylatora

Parametry
Szerokość – 190 mm
Wysokość – 225 mm
Szerokość podstawy – 190 mm
Waga – 2 kg 

Wentylator składa się z obudowy będącej równocześnie podstawą i nasadą wentylacyjną oraz z wirnika 
z silnikiem zasilanym napięciem 230 V, podłączony przewodami do sieci zasilającej za pomocą przewodów 
3x1,5 mm2.

Wirnik umieszczony jest nad wylotem powietrza co powoduje, iż nie blokuje przepływu przez kanał 
w przypadku wyłączenia silnika oraz ułatwia jego konserwację.

Obudowa wykonana jest z trwałego ABS pokrytego specjalną powłoką odporną na promienie UV. 
Wszystkie elementy metalowe są cynkowane i malowane proszkowo. Materiały te zapewniają trwałość 
konstrukcji co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę naszych wentylatorów.

Ø 190mm

225m
m

Ø 190mm
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Dane techniczne

* 1 m od wentylatora z zastosowaniem tłumika elastycznego L-400mm i średnicy fi 160mm

Nomogram wentylatora HYBRYD S

1000 obr/min

1400 obr/min

Wydajność m3/h

Ró
żn
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Pa

Q [m3/h]
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Tryb pracy 
wentylatora

Prędkość 
obrotowa Podciśnienie Wydajność Pobór mocy

Poziom mocy 
akustycznej

emitowanej do 
kanału

Zasilanie 
elektryczne

rpm Pa m3/h W dB(A) -
I bieg 1000 10 85 3 25 3x1,5mm2; 

230VII bieg 1400 20 150 5,5 29
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Sposób  montażu

1.

3. 4.

2.

Wentylatory HYBRYD S montuje się bezpośrednio do przewodu wystającego ponad czapę komina. Oznacza 
to, że bez względu na kształt czapy kominowej nie ma potrzeby stosowania dodatkowych podstaw 
i innych elementów montażowych. Znacznie ułatwia to wypoziomowanie wentylatora i uszczelnienie 
połączeń, co zdecydowanie przyśpiesza prace instalacyjne.

W czapie kominowej osadzić 
podstawę  systemową, dobraną  
do średnicy  kanału wentylacyjnego.

Wentylator skręcić z podstawą 
przy pomocy 4 śrub mocujących.

Podłączyć wentylator do sieci 
zasilającej.

Wypoziomować podstawę 
wentylatora i przymocować do 
kanału.
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Wentylatory
dachowe

Systemy wentylacji
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Charakterystyka produktu

Wentylator
HYBRYD L
Wentylator HYBRYD L przeznaczony jest 
do budynków mieszkalnych, użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Może pracować w układzie wentylacji zbiorczej 
lub na przewodach indywidualnych w układzie 
wentylacji mechanicznej.

Budowa wentylatora

Parametry
Szerokość – 280 mm
Wysokość – 340 mm
Szerokość podstawy – 210 mm
Waga – 4,1 kg 

Wentylator składa się z podstawy będącej równocześnie tłumikiem, podstawą wentylatora oraz
z elastycznym elementem łączącym kanał stalowy z wentylatorem. Silnik zasilany jest napięciem 230V, 
podłączony przewodami do sieci zasilającej za pomocą przewodów 3x1,5mm2.

Obudowa wykonana jest z trwałego ABS pokrytego specjalną powłoką odporną na promieniowanie UV. 
Wszystkie elementy metalowe są cynkowane i malowane proszkowo. Materiały te zapewniają trwałość 
konstrukcji co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę naszych wentylatorów.

Ø 280mm

340m
m

Ø 280mm

Ø 160mm
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Dane techniczne

Nomogram wentylatora HYBRYD L

Bieg 1

Bieg 2

Bieg 3

* - 1 m od wentylatora z zastosowaniem tłumika elastycznego L – 400 mm i średnicy fi 160 mm

50 100 150 200 250 300 35 450 500
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qv [m3/h]

p
sF

 [
P

a]

6000 400

Tryb pracy 
wentylatora

Prędkość 
obrotowa Podciśnienie Wydajność Pobór mocy

Poziom mocy 
akustycznej
emitowanej 
do kanału

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego 
**

Zasilanie 
elektryczne

rpm Pa m3/h W dB(A) dB(A) -
I bieg 2100 180 390 32 64 46

3x1,5mm2; 
230VII bieg 2440 260 500 42 68 51

III bieg 2590 280 545 50 72 55
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Sposób  montażu

1.

3.

5. 6.

4.

2.

Wentylatory HYBRYD L  montuje się bezpośrednio do przewodu wystającego ponad czapę komina. Oznacza 
to, że bez względu na kształt czapy kominowej nie ma potrzeby stosowania dodatkowych podstaw 
i innych elementów montażowych. Znacznie ułatwia to wypoziomowanie wentylatora i uszczelnienie 
połączeń, co zdecydowanie przyśpiesza prace instalacyjne.

Wykręcić 4 śruby mocujące  
i zdjąć górną część wentylatora.

Założyć podstawę wentylatora 
na króciec i wypoziomować.

Górną cześć wentylatora  
skręcić z podstawą przy 
pomocy  4 śrub  mocujących.

Podłączyć wentylator do sieci 
zasilającej.

Podstawę przykręcić do króćca 
przy pomocy blachowkrętów.

W czapie kominowej osadzić 
i uszczelnić króciec fi160 
wychodzący 10 cm ponad 
poziom czapy. 
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Zawory  
wentylacyjne

Systemy wentylacji
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Charakterystyka produktu

HYBRYD 
ZOOM®
Zawór wentylacji wywiewnej HYBRYD ZOOM® 
przeznaczony jest do wyciągu powietrza 
w systemie niskociśnieniowej wentylacji 
hybrydowej. Idealnie sprawdzi się w nowym 
budownictwie mieszkaniowym i budynkach 
użyteczności publicznej. Produkt posiada 
zastrzeżony wzór użytkowy. 

Specjalnie zaprojektowany króciec kratki umożliwia regulację wydajności podczas jej montażu 
oraz uniemożliwia jej zmianę po montażu zapewniając stały, właściwy przepływ powietrza. 
Zawór wentylacji wywiewnej HYBRYD ZOOM® został tak zaprojektowany aby dodatkowo tłumić 
hałas zarówno od wentylatora, jak i powstający w lokalach na innych kondygnacjach.

Wymiary zaworu HYBRYD ZOOM®

Ø125  m
mØ171  m

m

Ø1
71

  m
m

75mm25mm

Średnica przyłącza  - Ø 125 mm
Średnica czaszy zewnętrznej – Ø 171 mm
Grubość elementu wystającego poza ścianę – 25 mm

Głębokość króćca schowanego w ścianie przy 
pełnym otwarciu zaworu – 75mm 
Waga – 253 g 

Parametry
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Poziom mocy akustycznej Lw dla kratki 
HYBRYD ZOOM® otwartej o wydajności 
50m3/h  generowanej przez wentylator 
Hybryd M - 29dB(A)

Tłumienie pary kratek zamontowanych 
na pionie z rury typu „spiro”: 52 (-2;-3) dB  
(Ważony wskaźnik elementarnej 
znormalizowanej różnicy poziomów 
DIn,e,w(C,Ctr) [dB])

Tłumienie pary kratek zamontowanych 
na pionie z kształtek wentylacyjnych typu 
silka: 50 (-2;-3) dB  (Ważony wskaźnik 
elementarnej znormalizowanej różnicy 
poziomów DIn,e,w(C,Ctr) [dB])

Dane techniczne

Akustyka
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Nomogram zaworu wentylacyjnego HYBRYD ZOOM®
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Sposób  montażu
Zawór wentylacyjny HYBRYD ZOOM® montuje się bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego. Przyłącze 
musi być zakończone wejściem o średnicy Ø 125mm. Przed zamocowaniem zaworu w przyłączu należy 
dokonać regulacji, po czym króciec delikanie osadzić w wyjściu wentylacji do pomieszczenia.

1. 2.

3. 4.

Przed montażem należy oczyścić  
przyłącze kanału wentalcyjnego.

Wyregulować zawór przesuwając 
ruchomą dyszę w dół (otwarcie 
zaworu) lub w górę (zamknięcie 
zaworu).

Króciec zaworu delikatnie wsunąć 
w element przyłącza kanału 
wentylacyjnego ( Ø 125mm).

Wyregulowany i osadzony
zawór jest gotowy do pracy.
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Nawiewniki
ścienne

Systemy wentylacji
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Charakterystyka produktu

Zestaw ścienny  
HYBRYD GLIF®
Zestaw ścienny HYBRYD GLIF®  
przeznaczony jest  do  nawiewu  świeżego  
powietrza w  systemie  niskociśnieniowej  
wentylacji mechanicznej, hybrydowej 
i grawitacyjnej. Idealnie  sprawdzi  się 
w budownictwie mieszkaniowym, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. 

Zestaw ścienny HYBRYD GLIF®   to rozwiązanie, które nie powoduje pogorszenia właściwości  
termicznych i akustycznych okien i jednocześnie zapewnia odpowiedni dopływ świeżego powietrza.  
Zestaw składa się z: 

1. Nawiewnik ścienny HYBRYD IN®
2. Moduł do wmurowania z kanałem przelotowym HYBRYD W®
3. Moduł elewacyjny HYBRYD G®
4. Kratka elewacyjna HYBRYD E

• Wydajność: 6 – 30 m3/h przy 10 Pa 
• Tłumienie akustyczne: 50 (-1,-3) dB(A) (C, Ctr)
• Odporność na kondensację pary wodnej: nawiew powietrza zewnętrznego do – 20 st. C
• Materiał wykonania: 1, 4 – tworzywo ABS; 2, 3 – styropian EPS 100, kanały PCV

Element nawiewnika nr 2 zostaje wmurowany w przegrodę budowlaną zewnętrzną, kształtka nr 3 
jest osadzana w warstwie ocieplenia budynku. Napływ świeżego powietrza następuje przez kratkę 
elewacyjną HYBRYD E pod wpływem różnicy ciśnień panujących na zewnątrz budynku i w środku 
pomieszczenia, w którym montowany jest nawiewnik. Powietrze przepływa przez kanały wentylacyjne 
w modułach nr 2 i 3 i kierowane jest do nawiewnika ściennego HYBRYD IN® (elementu wewnętrznego), 
który jest jednocześnie regulatorem powietrza.

Dane techniczne

Zasada działania i montaż zestawu ściennego 
HYBRYD GLIF®
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1. Na styropianowym module do wmurowania nie powinien opierać się żaden element 
konstrukcyjny.

2. Szczelinę nad modułem do wmurowania a bloczkiem uzupełnić pianą montażową niskoprężną

Elementy zestawu ściennego  
HYBRYD GLIF®

Uwaga

HY
BR

YD
 G

LI
F®

elewacyjny HYBRYD G®

wentylacyjny
HYBRYD IN®

30
 m

3 /h

Czerpnia elewacyjna
HYBRYD E

do wmurowania
HYBRYD W®

Nawiewnik
ścienny
HYBRYD IN®
Wewnętrzny zawór regulacyjny. Nawiewnik 
regulowany jest ręcznie. Wszystkie elementy 
regulacyjne, mające kontakt z powietrzem 
zewnętrznym, zaizolowane są pianą melaminową, 
zapewniając dobrą odporność termiczną  
i akustyczną. Nawiewnik nie wymaga obsługi 
oraz doprowadzenia zasilania elektrycznego.

Średnica na ścianie -  Ø 171mm
Średnica króćca przyłączeniowego -  Ø 125mm
Wydajność – 6-30 m3/h 

Długość całkowita (wraz z króćcem przy nawiewniku otwartym) - 125mm
Długość części wystającej ze ściany – 54mm

Parametry
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HYBRYD G®
Kształtka  styropianowa z kanałem 
awiewnym i kolanem. Łączy czerpnię 
Hybryd E, zlokalizowaną w glifie okiennym, 
z kanałem przelotowym i zaworem  
Hybryd IN®. Dostarczana w grubości 
ocieplenia elewacji. Montażu dokonuje 
wykonawca lewacji. Kształtka kompatybilna 
z elementem Hybryd W®.

HYBRYD W®
Kształtka do wmurowania w ścianę 
z kanałem przelotowym, wyposażonym 
w tłumik z piany melaminowej. 
Kształtka pasuje do wszystkich ścian 
wykonywanych techniką murarską. 
Montażu dokonuje ekipa murarska.

Nawiewnik HYBRYD IN® montuje się w ścianie od strony pomieszczenia w kanale przelotowym  
HYBRYD W®. Docisnąć do płaszczyzny ściany  wewnętrznej.  Korpus  nawiewnika  jest  wyposażony  
w  obręcz  uszczelniającą,  która zabezpiecza  położenie  nawiewnika  w  kanale.  Nie  jest  potrzebne  
dodatkowe  umocnienie i uszczelnienie. Nawiewnik HYBRYD IN® został wyposażony w regulator 
umożliwiający zmianę położenia czaszy nawiewnika  względem  jego  korpusu.  Powoduje  to  zmniejszenie  
lub  zwiększenie  szczeliny w nawiewniku, a tym samym regulację ilości powietrza dostarczanego do 
pomieszczenia.

Element HYBRYD W® wmurowuje się w przegrodę zewnętrzną. Na styropianowym module nie powinien 
opierać się żaden element konstrukcyjny. Szczelinę nad modułem do wmurowania a bloczkiem uzupełnić 
pianą montażową niskoprężną.

Sposób montażu

Sposób montażu

Kształtka styropianowa: 220x200x230mm (szer. x wys. x gł.) Średnica przyłącza Hybryd IN – Ø 125mm

Parametry
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HYBRYD E
Prostokątna czerpnia ścienna 
doprowadzająca świeże powietrze do 
pomieszczeń. Dostępna w kolorze elewacji.

Element HYBRYD G® montuje się w warstwie izolacyjnej budynku. Na etapie ocieplanie budynku 
dostarczane są elementy HYBRYD G® bez zamontowanego kanału prostokątnego. Kanały dostarczane 
są w odcinkach 1,5-metrowych do docięcia i samodzielnego montażu na budowie.

Element HYBRYD E montuje się w otworze kształtki HYBRYD G®. Po zakończeniu prac elewacyjnych 
czerpnię wsunąć w przygotowany otwór i docisnąć.  Element położony jest w ościeżu okna, niewidoczny 
od strony frontowej budynku. 

Sposób montażu

Sposób montażu

Kształtka styropianowa: 180x200x2500mm (gr. x wys. x dł.). Możliwość wykonania kształtek w niestandardowych 
wymiarach.

Wymiary zewnętrzne: 65x120mm (szer. x wys.). Wymiary wewnętrzne: 50x105mm (szer. x wys.)

Parametry

Parametry
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