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1. UKŁAD 11N + 11W 

Centrala wentylacyjna układu 11N. 
 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 11N 

 

 

 

Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 70%, 

Ood=13,48 kW, nagrzewnica wodna Qg=5,8 kW, 

tz/tp=90/700C, tnz=+220C, wentylator nawiewny 

Vn=1430 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, filtr wtórny 

kasetowy F7, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=0,75 kW. 

Centrala wyposażona w fabrycznie zabudowany układ 

automatyki, zapewniający współpracę i sterowanie 

centralą wywiewną 11W. 

D x W x H = 3200 x 

985 x 670, masa m 

= 345 kg, 

wykonanie prawe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 

 
Ciąg czerpny układu 11N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 11Ncz/1 

 

Konfuzor symetryczny prostokątny  900 x 500 – 900 x 

1000 / 500 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

sprawdzić rozmiar 

kołnierzy kanałów 

istniejących 

2 11Ncz/2 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 1000 / 2150 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

sprawdzić rozmiar 

kołnierzy kanałów 

istniejących, długość 

domierzyć na budowie 

3 11Ncz/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny – sztucer 450 x 350 / 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż sztucera w 

istniejący kanał czerpny 

4 11Ncz/4 

 

Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem 230 V 

AC 

450 x 350 / 120 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

przepustnica otwierana 

sygnałem pracy centrali 

11N  
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5 11Ncz/5 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

450 x 350 / 1900 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

6 11Ncz/6 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 885 x 450 – 450 x 

350 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

 
Ciąg nawiewny układu 11N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 11N/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 450 x 885 – 250 x 

315 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 11N/2 Kanał wentylacyjny prostokątny 315 x 250 / 1000 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

3 11N/3 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

250 x 315 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

4 11N/4 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

315 x 250 / 2600 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

5 11N/5 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

315 x 250 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

6 11N/6 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 315 x 250 / 850 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

7 11N/7  Kanał wentylacyjny prostokątny – odsadzka. Luźny 

kołnierz 315 x 250 szt 1. 

315 x 250 / 500 

ΔH=+230 

kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

wartość odsadzki 

domierzyć na budowie, 

sprawdzić rozmiar 

kołnierzy kanałów 

istniejących 

8 11N/8  

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 125 x 

125 P20, szt 2 

 

125 x 125 kpl  

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

125x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

9 11N/9 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 125x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 125x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

10 11N/10 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 125 x 

125 P20, szt 2 

125 x 125 kpl  

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 
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 125x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

11 11N/11 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 125x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 125x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

12 11N/12 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 kpl  

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

13 11N/13 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

14 11N/14 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 kpl  

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

15 11N/15 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

16 11N/16 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 kpl  

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

17 11N/17 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  
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Centrala wentylacyjna układu 11W. 
 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 11W 

 

 

 

Centrala wentylacyjna wywiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, 

tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=1710 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 

70%, Ood=13,5 kW, przepustnica odcinająca z 

siłownikiem, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=0,75 kW. 

Centrala wyposażona w fabrycznie zabudowany układ 

automatyki, zapewniający współpracę z centralą 

nawiewną 11N. 

D x W x H = 2640 x 

985 x 670, masa m 

= 298 kg, 

wykonanie lewe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 

 
Ciąg wyrzutowy układu 11W. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 11Wy/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 450 x 885 – 315 x 

800 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 11Wy/2 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 800 x 315 / 800 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

3 11Wy/3 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 
 

315 x 800 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

4 11Wy/4 

 

Tłumik wentylacyjny prostokątny 800 x 315 / 1000 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

5 11Wy/5 

 

Konfuzor symetryczny prostokątny  800 x 315 – 315 x 

315 / 200 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

6 11Wy/6 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

315 x 315 / 1900 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

7 11Wy/7 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

315 x 315 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

8 11Wy/8 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 315 x 315 / 300 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

9 11Wy/9 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

315 x 315 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 
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10 11Wy/10 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

315 x 315 / 3500 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

11 11Wy/11 

 

Wyrzutnia ścienna 315 x 315 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

 
Ciąg wywiewny układu 11W. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 11W/1 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny – odsadzka 885 x 450 / 500 

ΔH=+390 

szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

wartość odsadzki 

domierzyć na budowie,  

2 11W/2 Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 885 x 450 – 400 x 

400 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

3 11W/3 

 

Konfuzor symetryczny prostokątny  400 x 400 – Dn 315 

/ 200 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

4 11W/4 

 

Mufa wentylacyjna kołowa Dn 315 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

5 11W/5 

 

Kolano wentylacyjne kołowe  Dn 315 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

6 11W/6 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 200 x 

200 P20, szt 2 

 

200 x 200 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

200x200, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

7 11W/7  Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

200x200 P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie 

poddasza  

8 11W/8  

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

250x250 P20, szt 2. 

250 x 250 / 295 kpl 

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować w 

ścianie maszynowni  

9 11W/9 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 200 x 

200 P20, szt 2 

 

200 x 200 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

200x200, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

10 11W/10 Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 160 x 160 kpl 1 blacha – stal montaż przepustnicy w 
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 160 P20, szt 2 

 

  ocynkowana istniejący kanał 

160x160, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

2. UKŁAD 12N+12W 

Centrala wentylacyjna układu 12N. 
 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 12N 

 

 

 

Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 48%, 

Ood=16,22 kW, nagrzewnica wodna Qg=17,6 kW, 

tz/tp=90/700C, tnz=+220C, wentylator nawiewny 

Vn=2510 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, filtr wtórny 

kasetowy F7, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=1,1 kW. 

Centrala wyposażona w fabrycznie zabudowany układ 

automatyki, zapewniający współpracę i sterowanie 

centralą wywiewną 12W. 

D x W x H = 3150 x 

1090 x 770, masa m 

= 388 kg, 

wykonanie prawe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 

 
Ciąg czerpny układu 12N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 12Ncz/1 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny – sztucer 700 x 400 / 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż sztucera w 

istniejący kanał czerpny 

2 12Ncz/2 

 

Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem 230 V 

AC 

700 x 400 / 120 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

przepustnica otwierana 

sygnałem pracy centrali 

12N  

3 12Ncz/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 500 x 

400 

700 x 400 / 1700 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

4 12Ncz/4 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 990 x 550 – 700 x 

400 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  



 

 

 8

 

 

 
Ciąg nawiewny układu 12N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 12N/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 550 x 990 – 315 x 

400 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 12N/2 Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 315 / 650 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

3 12N/3 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

315 x 400 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

4 12N/4 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

400 x 315 / 2700 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

5 12N/5 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

400 x 315 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

6 12N/6 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 315 / 800 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

7 12N/7  Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

315 x 400 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

8 12N/8  

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 315 / 100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

9 12N/9 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny. Luźny kołnierz 400 x 315 

P20 szt 1. 

 

315 x 400 / 900, 

 r = 100 

kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku, 

sprawdzić rozmiar 

kołnierzy kanałów 

istniejących 

10 12N/10 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 315 x 

250 P20, szt 2 

 

315 x 250 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

315x250, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

11 12N/11 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

315x250 P20, szt 2. 

315 x 250 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

12 12N/12 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

160 P20, szt 2 

 

160 x 160 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x160, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 



 

 

 9

 

 

13 12N/13 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x160 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x160 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

14 12N/14 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 100 x 

100 P20, szt 2 

 

100 x 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

100x100, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

15 12N/15 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 100x100/ 200, szt 2. Luźne kołnierze 100x100 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

16 12N/16 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 200 x 

200 P20, szt 2 

 

200 x 200 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

200x200, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

17 12N/17 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

200x200 P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

 
Centrala wentylacyjna układu 12W. 

 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 12W 

 

 

 

Centrala wentylacyjna wywiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, 

tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=1530 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 

48%, Ood=16,2 kW, przepustnica odcinająca z 

siłownikiem, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=0,75 kW. 

Centrala wyposażona w fabrycznie zabudowany układ 

automatyki, zapewniający współpracę z centralą 

nawiewną 12N. 

D x W x H = 2540 x 

1090 x 770, masa m 

= 382 kg, 

wykonanie lewe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 
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Ciąg wyrzutowy układu 12W. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 12Wy/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 550 x 990 – 300 x 

900 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 12Wy/2 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 300 / 150 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

3 12Wy/3 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 
 

300 x 900 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

4 12Wy/4 

 

Tłumik wentylacyjny prostokątny 900 x 300 / 1000 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

5 12Wy/5 

 

Konfuzor jednostronni niesymetryczny prostokątny  900 x 300 – 400 x 

300 / 200 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

6 12Wy/6 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

400 x 300 / 1650 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

7 12Wy/7 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

400 x 300 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

8 12Wy/8 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

300 x 400 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

9 12Wy/9 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 300 / 800 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

10 12Wy/10 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

300 x 400 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

11 12Wy/11 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

400 x 300 / 3600 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

12 12Wy/12 

 

Wyrzutnia ścienna 400 x 300 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 
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Ciąg wywiewny układu 12W. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 12W/1 

 

Konfuzor jednostronnie niesymetryczny prostokątny  990 x 550 – 315 x 

250 / 300 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

2 12W/2 Łuk wentylacyjny prostokątny 
 

315 x 250 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

3 12W/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny. Luźny kołnierz 315 x 

250 P20 szt 1. 

 

315 x 250 / 850 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie, sprawdzić 

rozmiar kołnierzy 

kanałów istniejących 

4 12W/4 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 200 x 

160 P20, szt 2 

 

200 x 160 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

200x160, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

5 12W/5 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

160 P20, szt 2 

 

160 x 160 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x160, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

6 12W/6 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x160/ 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x160 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie 

poddasza  

7 12W/7  Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

200x200 P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie 

poddasza  

8 12W/8  

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 250 x 

250 P20, szt 2 

 

250 x 250 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

250x250, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

9 12W/9 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

250 x 250 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 



 

 

 12

 

 

250x250 P20, szt 2. pionie w stropie 

poddasza  

3. UKŁAD 13N+13W 

Centrala wentylacyjna układu 13N. 
 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 13N 

 

 

 

Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 39%, 

Ood=26,15 kW, nagrzewnica wodna Qg=41,0 kW, 

tz/tp=90/700C, tnz=+220C, wentylator nawiewny 

Vn=4980 m3/h, Δp=500 Pa, tłumik hałasu, filtr wtórny 

kasetowy F7, króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=2,2 kW. 

Centrala wyposażona w fabrycznie zabudowany układ 

automatyki, zapewniający współpracę i sterowanie 

centralą wywiewną 13W. 

D x W x H = 3325 x 

1290 x 1170, masa 

m = 567 kg, 

wykonanie lewe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 

 
Ciąg czerpny układu 13N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 13Ncz/1 

 

Konfuzor jednostronni niesymetryczny prostokątny  1500 x 1000 – 1500 

x 700 / 500 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

sprawdzić rozmiar 

kołnierzy kanałów 

istniejących 

2 13Ncz/2 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 600 x 

500 

1500 x 1000 / 2700 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

sprawdzić rozmiar 

kołnierzy kanałów 

istniejących, długość 

domierzyć na budowie 

3 13Ncz/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny – sztucer 900 x 600 / 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż sztucera w 

istniejący kanał czerpny 

4 13Ncz/4 Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem 230 V 900 x 600 / 120 szt 1 blacha – stal przepustnica otwierana 
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 AC ocynkowana sygnałem pracy centrali 

13N  

5 13Ncz/5 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 1190 x 950 – 900 x 

600 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

 
Ciąg nawiewny układu 13N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 13N/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, 

niesymetryczny 

950 x 1990 – 400 x 

630 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 13N/2 Kanał wentylacyjny prostokątny 630 x 400 / 150 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

3 13N/3 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

400 x 630 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

4 13N/4 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 500 x 

400 

630 x 400 / 1600 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

5 13N/5 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

400 x 630 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

6 13N/6 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 315 / 100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

7 13N/7  Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

400 x 630 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku, 

sprawdzić rozmiar 

kołnierzy kanałów 

istniejących 

8 13N/8  

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

630x400 P20, szt 2. 

630 x 400 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować w 

ścianie maszynowni 

9 13N/9 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

10 13N/10 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  
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P20, szt 2. 

11 13N/11 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 100 x 

100 P20, szt 2 

 

100 x 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

100x100, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

12 13N/12 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 100x100 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 100x100 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

13 13N/13 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 200 x 

200 P20, szt 2 

 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

200x200, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

14 13N/14 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

200x200 P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

15 13N/15 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 200 x 

200 P20, szt 2 

 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

200x200, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

16 13N/16 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

200x200 P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

17 13N/17 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

18 13N/18 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

19 13N/19 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 
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domierzyć na budowie 

20 13N/20 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

21 13N/21 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

22 13N/22 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

23 13N/23 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 100 x 

100 P20, szt 2 

 

100 x 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

100x100, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

24 13N/24 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 100x100 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 100x100 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

25 13N/25 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

26 13N/26 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

27 13N/27 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

28 13N/28 Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal Parametry techniczne 



 

 

 16

 

 

 powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

ocynkowana wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

29 13N/29 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

30 13N/30 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

31 13N/31 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 100 x 

100 P20, szt 2 

 

100 x 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

100x100, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

32 13N/32 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 100x100 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 100x100 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

33 13N/33 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 250 x 

200 P20, szt 2 

 

250 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

250x200, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

34 13N/34 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

250x200 P20, szt 2. 

250 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  
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Centrala wentylacyjna układu 13W. 
 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 13W 

 

 

 

Centrala wentylacyjna wywiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, 

tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=2580 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 39 

%, Ood=26,1 kW, przepustnica odcinająca z siłownikiem, 

króciec elastyczny. 400 V AC, Pe=1,1 kW. Centrala 

wyposażona w fabrycznie zabudowany układ automatyki, 

zapewniający współpracę z centralą nawiewną 12N. 

D x W x H = 2590 x 

985 x 1075, masa m 

= 436 kg, 

wykonanie prawe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 

 
Ciąg wyrzutowy układu 13W. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 13Wy/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 855 x 885 – 400 x 

800 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 13Wy/2 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 800 x 400 / 750 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

3 13Wy/3 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 
 

400 x 800 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

4 13Wy/4 

 

Tłumik wentylacyjny prostokątny 800 x 400 / 1000 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

5 13Wy/5 

 

Konfuzor symetryczny prostokątny  800 x 400 – 500 x 

400 / 200 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

6 13Wy/6 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

500 x 400 / 1500 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

7 13Wy/7 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

500 x 400 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

8 13Wy/8 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

500 x 500 / 450, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

9 13Wy/9 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 500 x 400 / 100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

10 13Wy/10 Łuk wentylacyjny prostokątny 500 x 500 / 450, szt 1 blacha – stal uwaga na figurę łuku 
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   r = 100   ocynkowana 

11 13Wy/11 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

500 x 400 / 2300 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

12 13Wy/12 

 

Wyrzutnia ścienna 500 x 400 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

 
Ciąg wywiewny układu 13W. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 13W/1 

 

Konfuzor obustronnie niesymetryczny prostokątny  885 x 855 – 400 x 

400 / 300 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

figurę konfuzora 

domierzyć na budowie 

2 13W/2 Łuk wentylacyjny prostokątny 
 

400 x 400 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

3 13W/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny. Luźny kołnierz 400 x 

400 P20 szt 1. 

 

400 x 400 / 1000 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie, sprawdzić 

rozmiar kołnierzy 

kanałów istniejących 

4 13W/4 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 200 x 

200 P20, szt 2 

 

200 x 200 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

200x200, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

5 13W/5 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

200x200 P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie 

poddasza  

6 13W/6 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

315x200 P20, szt 2. 

315 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w ściannie 

maszynowni  

7 13W/7  Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 200 x 

160 P20, szt 2 

 

200 x 160 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

200x160, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

8 13W/8  Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 200 x 200 x 160 kpl 1 blacha – stal montaż przepustnicy w 
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 160 P20, szt 2 

 

  ocynkowana istniejący kanał 

200x160, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

9 13W/9 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

160 P20, szt 2 

 

160 x 160 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x160, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

10 13W/10 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 100 x 

100 P20, szt 2 

 

100 x 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

100x100, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

11 13W/11 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 100x100 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 100x100 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie 

poddasza  

12 13W/12 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

13 13W/13 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

klapę zmontować na 

pionie w stropie 

poddasza  

14 13W/14 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 700 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie, sprawdzić 

rozmiar kołnierzy 

kanałów istniejących 

15 13W/15 

 

Konfuzor symetryczny prostokątny  200 x 200 – 400 x 

200 / 300 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

sztucer pod montaż 

kratki wentylacyjnej 

16 13W/16 

 

Kratka wentylacyjna wywiewna 400 x 200 z przepustnicą 

regulacyjną jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel 

poziomych. 

400 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

 

17 13W/17 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 550 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie, sprawdzić 

rozmiar kołnierzy 

kanałów istniejących 
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18 13W/18 

 

Kolano wentylacyjne prostokątne – redukcyjne 200 x 200 – 400 x 

200 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę kolana 

19 13W/19 

 

Kratka wentylacyjna wywiewna 400 x 200 z przepustnicą 

regulacyjną jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel 

poziomych. 

400 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

 

20 13W/20 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 550 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie, sprawdzić 

rozmiar kołnierzy 

kanałów istniejących 

21 13W/21 

 

Kolano wentylacyjne prostokątne – redukcyjne 200 x 200 – 400 x 

200 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę kolana 

22 13W/22 

 

Kratka wentylacyjna wywiewna 400 x 200 z przepustnicą 

regulacyjną jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel 

poziomych. 

400 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

 

4. UKŁAD 28N + 28W 

Centrala wentylacyjna układu 28N. 
 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 28N 

 

 

 

Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, filtr wstępny kasetowy M5, 

wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 70%, Ood=6,31 

kW, nagrzewnica wodna Qg=2,7 kW, tz/tp=90/700C, 

tnz=+220C, wentylator nawiewny Vn=670 m3/h, Δp=500 

Pa, tłumik hałasu, filtr wtórny kasetowy F7, króciec 

elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. Centrala wyposażona 

w fabrycznie zabudowany układ automatyki, 

zapewniający współpracę i sterowanie centralą wywiewną 

28W. 

D x W x H = 3000 x 

800 x 570, masa m 

= 243 kg, 

wykonanie lewe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 
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Ciąg czerpny układu 28N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 28Ncz/1 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 400 / 200 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

2 28Ncz/2 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny – odsadzka.  400 x 400 / 500 

ΔH=+210 

kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

wartość odsadzki 

domierzyć na budowie 

3 28Ncz/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 400 / 2000 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

4 28Ncz/4 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

400 x 400 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

5 28Ncz/5 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

400 x 400 / 1100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

6 28Ncz/6 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

400 x 400 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

7 28Ncz/7 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 400 / 1100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

8 28Ncz/8 

 

Konfuzor symetryczny prostokątny  400 x 400 – 700 x 

350 / 200 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

 
Ciąg nawiewny układu 28N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 28N/1 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 700 x 350 / 300 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

2 28N/2 Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 300 x 700 – 200 x 

200 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

3 28N/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 750 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

4 28N/4 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

200 x 200 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

5 28N/5 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 300 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

6 28N/6 Łuk wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 900, szt 1 blacha – stal uwaga na figurę łuku 
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   r = 100   ocynkowana 

7 28N/7  Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 300 x 

150 

200 x 200 / 6600 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

8 28N/8  

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

200 x 200 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

9 28N/9 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny  200 x 200 / 1100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

10 28N/10 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

200 x 200 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

11 28N/11 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny  200 x 200 / 400 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

12 28N/12 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

200 x 200 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku, 

sprawdzić rozmiar 

kołnierzy kanałów 

istniejących 

13 28N/13 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Luźne kołnierze 

200x200 P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować w 

ścianie maszynowni  

14 28N/14 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

160 P20, szt 2 

 

160 x 160 kpl  

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x160, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

15 28N/15 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x160 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x160 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

16 28N/16 

 

Przepustnica jednopłaszczyznowa. Luźne kołnierze 160 x 

125 P20, szt 2 

 

160 x 125 kpl  

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

montaż przepustnicy w 

istniejący kanał 

160x125, wymiar kanału 

domierzyć na budowie 

17 28N/17 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 160x125 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 160x125 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  
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Centrala wentylacyjna układu 28W. 
 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 28W 

 

 

 

Centrala wentylacyjna wywiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, 

tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=680 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 

70%, Ood=6,3 kW, przepustnica odcinająca z siłownikiem, 

króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. Centrala 

wyposażona w fabrycznie zabudowany układ automatyki, 

zapewniający współpracę z centralą nawiewną 28N. 

D x W x H = 2440 x 

800 x 570, masa m 

= 215 kg, 

wykonanie lewe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 

 
Ciąg wyrzutowy układu 28W. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 28Wy/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 350 x 700 – 300 x 

700 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 28Wy/2 

 

Tłumik wentylacyjny prostokątny 700 x 300 / 1000 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

3 28Wy/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 700 x 300 / 850 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

4 28Wy/4 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 300 x 700 – 300 x 

200 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

5 28Wy/5 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

300 x 200 / 3300 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

6 28Wy/6 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

300 x 200 / 450, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

7 28Wy/7 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 300 x 200 / 400 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

8 28Wy/8 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

300 x 200 / 450, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

9 28Wy/9 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 300 x 200 / 500 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

10 28Wy/10 Wyrzutnia ścienna 300 x 200 szt 1 blacha – stal  
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   ocynkowana 

 
Ciąg wywiewny układu 28W. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 28W/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 700 x 350 – 200 x 

200 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 28W/2 Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 250 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

3 28W/3 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

200 x 200 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

4 28W/4 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 700 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

5 28W/5 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. 

200 x 200 / 295 szt 

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować w 

ścianie maszynowni  

6 28W/6 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 250 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie, sprawdzić 

rozmiar kołnierzy 

kanałów istniejących 

5. UKŁAD 29N + 29W 

Centrala wentylacyjna układu 29N. 
 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 29N 

 

 

 

Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, przepustnica 

odcinająca z siłownikiem, filtr kasetowy M5, wymiennik 

glikolowy ciepła o sprawności 74%, Ood=4,88 kW, 

nagrzewnica wodna Qg=2,0 kW, tz/tp=90/700C, 

tnz=+240C, wentylator nawiewny Vn=490 m3/h, Δp=500 

D x W x H = 2790 x 

800 x 570, masa m 

= 229 kg, 

wykonanie lewe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 
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Pa, tłumik hałasu, króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 

kW. Centrala wyposażona w fabrycznie zabudowany 

układ automatyki, zapewniający współpracę i sterowanie 

centralą wywiewną 29W. 

 
Ciąg czerpny układu 29N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 29Ncz/1 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 400 / 200 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

2 29Ncz/2 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

400 x 400 / 450, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

3 29Ncz/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 400 x 400 / 500 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

4 29Ncz/4 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

400 x 400 / 450, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

5 29Ncz/5 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 400 x 

200 

400 x 400 / 3400 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

6 29Ncz/6 

 

Konfuzor symetryczny prostokątny  400 x 400 – 700 x 

350 / 200 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

 
Ciąg nawiewny układu 29N. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 29N/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 300 x 700 – 160 x 

200 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 29N/2 Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 160 / 200 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

3 29N/3 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

160 x 200 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

4 29N/4 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 300 x 

150 

200 x 160 / 5800 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

5 29N/5 Kanał wentylacyjny prostokątny – odsadzka.  200 x 160 / 300 kpl 1 blacha – stal wartość odsadzki 
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 ΔH=+50 ocynkowana domierzyć na budowie 

6 29N/6 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

160 x 200 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku 

7 29N/7  Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 500 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

8 29N/8  

 

Łuk wentylacyjny prostokątny 

 

160 x 200 / 900, 

 r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku, 

sprawdzić rozmiar 

kołnierzy kanałów 

istniejących 

9 29N/9 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 200x160 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 200x160 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować w 

ścianie maszynowni  

10 29N/10 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. Redukcja symetryczna 

200x200 – 200x160 / 200, szt 2. Luźne kołnierze 200x160 

P20, szt 2. 

200 x 200 / 295 kpl  

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować na 

pionie w stropie piwnicy  

 
Centrala wentylacyjna układu 29W. 

 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 29W 

 

 

 

Centrala wentylacyjna wywiewna w wykonaniu 

wewnętrznym: króciec elastyczny, filtr kasetowy M5, 

tłumik hałasu, wentylator wywiewny Vw=590 m3/h, 

Δp=500 Pa, wymiennik glikolowy ciepła o sprawności 

74%, Ood=4,9 kW, przepustnica odcinająca z siłownikiem, 

króciec elastyczny. 230 V AC, Pe=0,5 kW. Centrala 

wyposażona w fabrycznie zabudowany układ automatyki, 

zapewniający współpracę z centralą nawiewną 29N. 

D x W x H = 2440 x 

800 x 570, masa m 

= 206 kg, 

wykonanie prawe 

 

kpl 

 

 

 

1 

 

 

 

- Parametry techniczne 

wg STWiORB 
stronę wykonania 

potwierdzić na budowie 

 
Ciąg wyrzutowy układu 29W. 
 
Lp. Oznaczenie Wyszczególnienie Jedn. Liczba Materiał Norma, katalog, 
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urządzenia Nazwa Wymiar miary jedn. wytwórca, rysunek, itp. 

1 29Wy/1 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 350 x 700 – 250 x 

700 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

2 29Wy/2 

 

Tłumik wentylacyjny prostokątny 700 x 250 / 1000 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

3 29Wy/3 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 700 x 250 / 700 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

4 29Wy/4 

 

Łuk wentylacyjny prostokątny – redukcyjny, symetryczny 250 x 700 – 250 x 

200 / 900, r = 100 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

uwaga na figurę łuku  

5 29Wy/5 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny z klapą rewizyjną 300 x 

150 

250 x 200 / 3800 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

6 29Wy/6 

 

Wyrzutnia ścienna 250 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

 
Ciąg wywiewny układu 29W. 
 
Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 29W/1 

 

Konfuzor jednostronnie niesymetryczny prostokątny  700 x 350 – 200 x 

200 / 200 

szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

2 29W/2 Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 900 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie 

3 29W/3 

 

Klapa p.poż. EIS 120. Siłownik 24 V AC z sprężyną 

powrotną, wyzwalacz termiczny 72 0C, krańcówki 

określające stan położenia klapy. 

200 x 200 / 295 szt 

 

1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
klapę zmontować w 

ścianie maszynowni  

4 29W/4 

 

Kanał wentylacyjny prostokątny 200 x 200 / 250 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

długość domierzyć na 

budowie, sprawdzić 

rozmiar kołnierzy 

kanałów istniejących 

6. UKŁAD Wc1 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 
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1 Wc1/1 

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 150 / 300 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

osadzić w kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

2 Wc1/2 Wentylator kanałowy z zwłoką czasową. Vw=130 m3/h, 

Δp=150 Pa. 230 V AC, Pe=45 W 

Dn 150 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

3 Wc1/3 

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 150 / 100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

4 Wc1/4 

 

Trójnik wentylacyjny kołowy. Mufa wentylacyjna kołowa 

Dn 100. Anemostat wywiewny Dn 100. 

Dn 150 / Dn 100 / 

Dn 150 

kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

5 Wc1/5 

 

Redukcja kołowa mufowa Dn 150 / Dn 100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

6 Wc1/6 

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 150 / 700 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

7 Wc1/7 

 

Kolano wentylacyjne kołowe Dn 100 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

8 Wc1/8 

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 150 / 50 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

9 Wc1/9  

 

Trójnik wentylacyjny kołowy. Mufa wentylacyjna kołowa 

Dn 100. Anemostat wywiewny Dn 100. 

Dn 100 / Dn 100 / 

Dn 100 

kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

10 Wc1/10  

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 150 / 800 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

11 Wc1/11 

 

Kolano wentylacyjne kołowe Dn 100 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

12 Wc1/12 

 

Mufa wentylacyjna kołowa  Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

13 Wc1/13 

 

Anemostat kołowy wywiewny Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

7. UKŁAD Wc2 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 Wc2/1 

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 100 / 150 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

osadzić w kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

2 Wc2/2 Kolano wentylacyjne kołowe Dn 100 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

3 Wc2/3 Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 100 / 300 szt 1 blacha – stal  
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 ocynkowana 

4 Wc2/4 

 

Wentylator kanałowy z zwłoką czasową. Vw=50 m3/h, 

Δp=120 Pa. 230 V AC, Pe=24 W 

Dn 100 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

5 Wc2/5 

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 100 / 1700 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

6 Wc2/6 

 

Kolano wentylacyjne kołowe Dn 100 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

7 Wc2/7 

 

Mufa wentylacyjna kołowa  Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

8 Wc2/8 

 

Anemostat kołowy wywiewny Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

8. UKŁAD Wc3 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 Wc3/1 

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 100 / 150 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

osadzić w kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

2 Wc3/2 Kolano wentylacyjne kołowe Dn 100 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

3 Wc3/3 

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 100 / 200 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

4 Wc3/4 

 

Wentylator kanałowy z zwłoką czasową. Vw=50 m3/h, 

Δp=120 Pa. 230 V AC, Pe=24 W 

Dn 100 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

5 Wc3/5  

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 100 / 1000 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

6 Wc3/6  

 

Kolano wentylacyjne kołowe Dn 100 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

7 Wc3/7 

 

Mufa wentylacyjna kołowa  Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

8 Wc3/8  

 

Anemostat kołowy wywiewny Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 
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9. UKŁAD Wc4 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 Wc4/1 

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 125 / 150 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

osadzić w kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

2 Wc4/2 Wentylator kanałowy z zwłoką czasową. Vw=80 m3/h, 

Δp=110 Pa. 230 V AC, Pe=28 W 

Dn 125 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

3 Wc4/3 

 

Trójnik wentylacyjny kołowy. Mufa wentylacyjna kołowa 

Dn 100. Anemostat wywiewny Dn 100. 
Dn 125 / Dn 100 / 

Dn 125 

kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

4 Wc4/4 

 

Redukcja kołowa mufowa Dn 125 / Dn 100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

5 Wc4/5  

 

Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 100 / 750 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

6 Wc4/6  

 

Kolano wentylacyjne kołowe Dn 100 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

7 Wc4/7 

 

Mufa wentylacyjna kołowa  Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

8 Wc4/8  

 

Anemostat kołowy wywiewny Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

10. UKŁAD Wc5 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 Wc5 Wentylator łazienkowy z zwłoką czasową. Vw=50 m3/h, 

Δp=30 Pa. 230 V AC, Pe=18 W 

Dn 125 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, osadzić 

w kanale wentylacji 

grawitacyjnej 

11. UKŁAD Wc6 

Lp. Oznaczenie Wyszczególnienie Jedn. Liczba Materiał Norma, katalog, 
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urządzenia Nazwa Wymiar miary jedn. wytwórca, rysunek, itp. 

1 Wc6/1 Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 150 / 100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

osadzić w kanale 

wentylacji grawitacyjnej 

2 Wc6/2 Kolano wentylacyjne kołowe Dn 150 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

3 Wc6/3 Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 150 / 100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

4 Wc6/4 Wentylator kanałowy z zwłoką czasową. Vw=150 m3/h, 

Δp=150 Pa. 230 V AC, Pe=45 W 

Dn 150 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

5 Wc6/5 Kolano wentylacyjne kołowe Dn 150 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

6 Wc6/6 Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 150 / 150 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

7 Wc6/7 Trójnik wentylacyjny kołowy. Mufa wentylacyjna kołowa 

Dn 100. Anemostat wywiewny Dn 100. 

Dn 150 / Dn 100 / 

Dn 150 

kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

8 Wc6/8 Redukcja kołowa mufowa Dn 150 / Dn 125 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

9 Wc6/9 Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 125 / 800 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

10 Wc6/10 Trójnik wentylacyjny kołowy. Mufa wentylacyjna kołowa 

Dn 125. Anemostat wywiewny Dn 125. 

Dn 125 / Dn 125 / 

Dn 125 

kpl 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

11 Wc6/11 Redukcja kołowa mufowa Dn 125 / Dn 100 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

12 Wc6/12 Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO  Dn 100 / 700 szt 1 blacha – stal 

ocynkowana 

 

13 Wc6/13 Kolano wentylacyjne kołowe Dn 100 / 900 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

14 Wc6/14 Mufa wentylacyjna kołowa  Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

15 Wc6/15 Anemostat kołowy wywiewny Dn 100 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

 

12. UKŁAD 4D 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 



 

 

 32

 

 

1 4D Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza. 

Wentylator wyposażony w podstawę dachową, adapter do 

podłączenia kanału spiro, regulator prędkości obrotowej 0 

÷ 10 V. Vw=600 m3/h, Δp=280 Pa. 230 V AC, Pe=154 W 

Dn 200 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

13. UKŁAD 5D 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 5D Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza. 

Wentylator wyposażony w podstawę dachową, adapter do 

podłączenia kanału spiro, regulator prędkości obrotowej 0 

÷ 10 V. Vw=680 m3/h, Δp=280 Pa. 230 V AC, Pe=154 W 

Dn 200 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

14. UKŁAD 6D 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 6D Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza. 

Wentylator wyposażony w podstawę dachową, adapter do 

podłączenia kanału spiro, regulator prędkości obrotowej 0 

÷ 10 V. Vw=680 m3/h, Δp=280 Pa. 230 V AC, Pe=154 W 

Dn 200 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 

15. UKŁAD 7D 

Lp. Oznaczenie 

urządzenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 7D Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza. 

Wentylator wyposażony w podstawę dachową, adapter do 

podłączenia kanału spiro, regulator prędkości obrotowej 0 

÷ 10 V. Vw=700 m3/h, Δp=280 Pa. 230 V AC, Pe=154 W 

Dn 200 kpl 1 blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB 
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16. WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH UKŁADÓW 11N+12W, 12N+12W, 13N+13W, 28N+28W, 29N+28W 

Lp. Nr 

pomieszczenia 

Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Liczba 

jedn. 

Materiał Norma, katalog, 

wytwórca, rysunek, itp. 
Nazwa Wymiar 

1 B.102a Kratka wentylacyjna 250 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

250 x 200 szt 

 

2 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

2 B.102a Kratka wentylacyjna 315 x 315 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 315 szt 

 

2 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

3 B.102b Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

4 B.102b Kratka wentylacyjna 200 x 160 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 160 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

5 B.102c Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

6 B.102c Kratka wentylacyjna 200 x 160 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 160 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

7 B.104 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

8 B.104 Kratka wentylacyjna 315 x 315 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 315 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

9 B.105 Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 200 x 200 szt 1 blacha – stal Parametry techniczne 
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jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych.   ocynkowana wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

10 B.106 Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

11 B.107 Kratka wentylacyjna 315 x 315 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 315 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

12 B.108 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

13 B.108 Kratka wentylacyjna 250 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

250 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

14 B.109 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

15 B.109 Kratka wentylacyjna 250 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

250 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

16 B.110 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

17 B.110 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

18 B.111 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 
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budowie 

19 B.111 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

20 B.112 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

21 B.112 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

22 B.113 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

23 B.113 Kratka wentylacyjna 250 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

250 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

24 B.113A Kratka wentylacyjna 160 x 160 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

160 x 160 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

25 B.113A Kratka wentylacyjna xxx x xxx z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

xxx x xxx szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

26 B.114 Kratka wentylacyjna 315 x 315 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 315 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

27 B.114 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 
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28 B.115 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

29 B.117 Kratka wentylacyjna 250 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

250 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

30 B.117 Kratka wentylacyjna 200 x 160 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 160 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

31 B.135 Kratka wentylacyjna 250 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

250 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

32 B.135 Kratka wentylacyjna 250 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

250 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

33 B.136 Kratka wentylacyjna 250 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

250 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

34 B.136 Kratka wentylacyjna 250 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

250 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

35 B.137 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

36 B.137 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

37 B.138 Kratka wentylacyjna 400 x 315 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

400 x 315 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 
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kratki domierzyć na 

budowie 

38 B.139 Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

39 B.140 Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

40 B.141 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

41 B.141 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

42 B.142 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

43 B.142 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

44 B.143 Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

45 B.144 Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

46 B.145 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 



 

 

 38

 

 

47 B.145 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

48 B.146 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

49 B.146 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

50 B.147 Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

51 B.148 Kratka wentylacyjna 200 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

200 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

52 B.149 Kratka wentylacyjna 400 x 315 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

400 x 315 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

53 B.150 Kratka wentylacyjna 400 x 315 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

400 x 315 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

54 B.151 Kratka wentylacyjna 315 x 200 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 200 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

55 B.151 Kratka wentylacyjna 315 x 250 z przepustnicą regulacyjną 

jednopłaszczyznową. Pojedynczy rząd lamel poziomych. 

315 x 250 szt 

 

1 

 

blacha – stal 

ocynkowana 

Parametry techniczne 

wg STWiORB, wymiar 

kratki domierzyć na 

budowie 

 


