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  Nowoczesny wentylator z aluminiową obudo-
wą spełnia wymagania klasy korozyjnej C5. Urządze-
nie wyposażono w izolowaną i stabilną obudowę, 
izolowane cieplnie klapy odcinające zgodne z EnEV. 
Wentylator jest odporny na warunki atmosferyczne

Dane techniczne: 
Wydatek powietrza do 100 000 m3/h
Spręż do 1250 Pa
Klasy temp. F200, F300, F400.
Zgodny z EN 12101 cz.3 

Wentylator BV DAX jest łatwy w montażu. Obudowa, 
klapy odcinające, wentylator i podstawa są fabrycz-
nie kompletnie zmontowane. Może być ustawiany 
na dachach płaskich i nachylonych. Kąt nachyle-
nia (do 25°) można ustawić bezstopniowo na budo-
wie. Podłączenie elektryczne jest bezproblemowe, 
siłownik od klap odcinających, a także silnik wenty-
latora są fabrycznie okablowane. Puszka przyłącza-
na oraz wyłącznik serwisowy są dostępne od strony 
zewnętrznej urządzenia.
Wentylatory BV DAX przeznaczone są do instalacji 
wentylacji oddymiającej oraz bytowej. Wszędzie tam, 
gdzie kładziony jest duży nacisk na energooszczęd-
ność i izolacyjność cieplną budynku.  

Rewolucja na ryku oddymiania powstała w firmie TROX TLT: dachowy osiowy 
wentylator oddymiający (BV AX) typu DAX ma w pełni izolowaną cieplnie obudowę  
i szczelnie odcina budynek od warunków zewnętrznych.

Wentylator oddymiający  
BV AX typ: DAX

Z izolowaną cieplnie obudową

Wentylator oddymiający z izolowa-
ną cieplnie obudową BV AX typ: DAX 
jest zgłoszony do konkursu na Naj-
ciekawszy Produkt Forum Wentyla-
cja 2016. Ten wentylator i inne pro-
dukty marki TROX można oglądać  
w dniach 1-2 marca na stoisku nr 54 
firmy BSH Technik Polska Sp. z o.o.

GUNB nt. kolizji pozwoleń 
na budowę i zgłoszeń 

Na swojej stronie internetowej Główny Urząd Nadzoru Bu-
dowlanego opublikował stanowisko wyjaśniające wątpli-
wości dotyczące kolizji pozwoleń na budowę i zgłoszeń 
dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
W sytuacji, gdy inwestor dokonał zgłoszenia budowy wol-
no stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  
o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), na działce objętej wy-
daną wcześniej decyzją o pozwoleniu na budowę innego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i oba zamierze-
nia budowlane ze sobą kolidują, właściwy organ powinien 
wnieść sprzeciw do zgłoszenia.
 Zgodnie z art. 110 ustawy – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organ administracji 
architektoniczno-budowlanej jest związany decyzją o po-
zwoleniu na budowę od chwili jej doręczenia lub ogłosze-
nia. Tym samym organ nie może przyjąć zgłoszenia, które 
w sposób odmienny przewidywałoby realizację inwestycji 
w tym samym miejscu. 
Podobna sytuacja będzie w przypadku złożenia przez 
inwestora wniosku o pozwolenie na budowę budynku 
mieszkalnego na działce objętej wydaną wcześniej de-
cyzją o pozwoleniu na budowę innego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego. Jeżeli inwestycje ze sobą ko-
lidują, organ administracji architektoniczno-budowlanej 
powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia pozwo-
lenia na budowę. 
Natomiast fakt objęcia zgłoszeniem lub wnioskiem o po-
zwolenie na budowę (dla budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego) działki, dla której wydano wcześniej pozwolenie 
na budowę, ale w taki sposób, że inwestycje nie kolidowa-
łyby ze sobą, nie może stanowić podstawy do sprzeciwu 
lub odmowy wydania pozwolenia na budowę. 
http://www.gunb.gov.pl/

http://www.instalreporter.pl
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