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  Wentylatory

Wentylatory HAVACO to głównie urządzenia do wenty-
lacji bytowej. Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz 
prostej konstrukcji, wentylatory cechuje atrakcyjna 
cena oraz wysoka niezawodność. W ofercie znajdują 
się: wentylatory kanałowe, zarówno do kanałów okrą-
głych (ICB), a także prostokątnych (IRB, IRF); wentyla-
tory dachowe z wyrzutem poziomym (RBH, RAH) lub 
pionowym (RBV, RKV). Bardzo ciekawymi urządzenia-

mi, które zasługują na szczególną uwagę, są wenty-
latory do odciągów kuchennych w wersji dachowej 
(RKH) i promieniowej (IKF, IKB). Specjalnie dostoso-
wana konstrukcja oraz zastosowane materiały pozwa-
lają wentylatorom kuchennym na tłoczenie medium  
o temperaturze do 120°C, a uchylna obudowa wenty-
latorów promieniowych zapewnia wygodną konser-
wację i czyszczenie wnętrza urządzenia. Uzupełnie-
niem oferty wentylatorów są akcesoria dodatkowe 
takie, jak tyrystorowe i transformatorowe regulatory 

prędkości obrotowej, presostaty, filtry oraz akcesoria 
montażowe – opaski złączne i podstawy dachowe. 

Nagrzewnice kanałowe

Nagrzewnice elektryczne marki HAVACO są przezna-
czone do podgrzewania czystego powietrza. Wszyst-
kie elementy grzejne są wykonane ze stali nierdzewnej,  
a obudowy z blachy alucynkowej. Zastosowane materia-
ły pozwalają na długoletnią bezawaryjną pracę urządzeń. 

Marka HAVACO powstała w wyniku rosnących potrzeb rynku HVAC na nowoczesne, niezawodne, a jednocześnie przystępne 
cenowo urządzenia. Wszystkie produkty marki zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić oczekiwania klientów zarówno 
pod względem ceny, jak i skuteczności, a zastosowane komponenty zapewniają niezawodność. Firma Ventia – dystrybutor 
marki HAVACO – utrzymuje wysokie stany magazynowe jak największej liczby produktów. Ofertę marki HAVACO możemy 
podzielić na następujące grupy produktowe: wentylatory, nagrzewnice elektryczne, kurtyny powietrzne, system dystrybucji 
powietrza Flexo System oraz akcesoria wentylacyjne. 

             – kompleksowa oferta 
produktów do wentylacji

BARTOSZ JEZIERSKI

Nagrzewnice są przeznaczone do montażu w ka-
nałach okrągłych (ECH) oraz prostokątnych (RKH). 
Wersje podstawowe są wyposażone w dwustopnio-
we zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ewentual-
na regulacja pracy nagrzewnicy może odbywać się 
za pomocą prostego termostatu (HTS) lub mikro-
procesorowych regulatorów (HRK1, HRK3) pozwa-
lających na dokładną regulację temperatury powie-
trza nawiewanego oraz powietrza w pomieszczeniu. 
Na zamówienie dostępne są również nagrzewnice  
w wersji z regulatorem wbudowanym w skrzynkę 
przyłączeniową nagrzewnicy, występujące w kilku 
wariantach (NI; NV; NIS; NI-PTX/PSX), w zależności 
od sposobu nastawy temperatury.

Kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne HAVACO SIRION to urządzenia, 
które cechuje nowoczesny i estetyczny wygląd. Wystę-
pują w modułach o długości 1; 1,5; 2 m w wersji „zim-
nej” i z nagrzewnicą elektryczną (mocy 3,5-14,0 kW).  
Przeznaczone są do montażu poziomego. Stero-
wanie pracą kurtyny odbywa się za pomocą wbu-
dowanego panelu sterowania lub za pomocą do-
łączonego do kurtyny pilota. Kurtyny wyposażone  
w nagrzewnicę elektryczną posiadają zabezpiecze-
nie przed przegrzaniem oraz układ opóźniający wy-
łączenie wentylatora, chłodzący grzałki przed wyłą-
czeniem kurtyny.

http://www.instalreporter.pl


43s t r.0 9 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Flexo System

Flexo System to kompletne rozwiązanie w zakresie dys-
trybucji powietrza. W skład systemu wchodzą przewody 
elastyczne z tworzywa sztucznego HDPE z powłoką an-
tybakteryjną, rozdzielacze, obejścia, przepustnice oraz 
złączki i uszczelniacze. Przewody występują w dwóch 
średnicach: 75 oraz 90 mm. Niewielka średnica rur spra-
wia, że z łatwością można zatopić je w konstrukcji stro-
pu, dzięki czemu stają się one całkowicie niewidoczne.

Akcesoria wentylacyjne

Uzupełnieniem oferty HAVACO są akcesoria wentyla-
cyjne, w skład których wchodzą produkty takie, jak: 
zawory powietrzne, anemostaty okrągłe, anemosta-
ty kwadratowe, dysze dalekiego zasięgu i nawiewni-
ki szczelinowe oraz materiały montażowe

Firma Ventia Sp. z o.o. nieustannie pracuje nad wpro-
wadzaniem do swojej oferty nowych produktów HA-
VACO, pozwalających na kompleksowe realizowanie 
inwestycji HVAC. Więcej informacji na stronie:
www.ventia.pl/havaco  
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