
достъпни цветове
Бял

Златен дъб RAL 8003

Кафяв RAL 8017    

Цветове по заявка

Възможност за поръчка на комплекти от различни цветове:
например клапа - златен дъб, външна козирка - бяла.

P Осигурява здравословен въздух
(сертификат от Държавното уч-
реждение по хигиена)

P Ефективност при всякакви
монтажни условия

P Монтаж на плоска решетка при 
наличие на външна щора

P Изработен от висококачествени
материали:
● корпус на клапата - ABS
● външна козирка - алуминий
● датчик за влага – полиамидни
ленти (работи без захранване)

Влагорегулируемите клапи SM-HY автоматично регулират
притока на свеж въздух в зависимост от нивото на влагата
в помещението. Допълнително има възможност за ръчно
затваряне.

още:
P Енергоспестяващо решение за

микровентилация на жилищни 
и обществени сгради като учи-
лища, болници и др.

P Прилага се при всички видове
вентилационни системи

P Датчик за влага, който регу-
лира притока на въздух в зави-
симост от нуждите на 
помещението 

P Възможност за ръчно
затваряне

P Външна козирка с
мрежа против насекоми

SM-HY
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Монтаж
Влагорегулируемите прозоречни клапи SM-HY се монтират към дограмата с помощта
на винтове. От външната страна се монтира външна козирка SM1000 4000 или ако
има външна щора – плоска козирка GPE2A.

Размер на прорезите:

* Техническите данни са при прорези 12 mm

Подходящ за всички видове дограми

Прозоречна клапа (отворена) Dn,e,w (Ctr)

SM-HY 33 dB

Въздушен поток
Количеството на вкарвания въздух зависи от нивото на влажност в помещението.

Датчикът, вграден в SM-HY, отваря клапата при относителна влажност над 42%, като
при 75% е максимално отворена. Има възможност за принудително затваряне.
Дебит: 10 Pa=5-35 m3/h; 20 Pa=10-47 m3/h

Упътване 
При изчисляване на количеството на вкарвания свеж въздух трябва да се приема наля-
гане около 20 Pa.
Зависимост на въздушния поток от влагатата при @10Pa.

Относителна влажност на въздуха %
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BROOKVENT Polska Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 14-16

55 - 120 Oborniki śląskie

T +48 71 3105282

F +48 71 7503622

E informacja@brookvent.pl

www.brookvent.pl

Шумоизолация

Устройство с датчик SM-HY: 410 x 27 x 48 [mm]

Външна козирка SM1000 4000: 450 x 16 x 19 [mm]

Плоска външна козирка GPE2A: 390 x 20 x 3 [mm]

PCV прозорец

Дървен прозорец

SM-HY
GPE2A

SM-HY
SM1000
4000

SM-HY

140140

10

8-
12

*

0         20        40        60         80       100

50

40

30

20

10

0

Размери
(ширина х височина х дълбочина)

Примерен монтаж

България
ул. Г.С. Раковски 91, ет. 1, офис 2

София 1000

T 02/983 27 02

E bezvlaga@gmail.com

www.bezvlaga.com
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