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System zwieñczeñ nasad¹ wentylacyjn¹

dla wielorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego

ZeFir-150

Wywietrzniki zefir
z podstawami i zakoñczeniem
zamontowane na standardowym
kominie wentylacyjnym.
Wymiary podstaw i wywietrzników
s¹ dopasowane do standardowych
wymiarów kominów wentylacyjnych
i wystêpuj¹cych wewn¹trz nich
pustaków wentylacyjnych.

Wywietrzniki grawitacyjne ZeFir

Urz¹dzenia ca³kowicie zabezpieczaj¹ce kana³ wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza
zewnêtrznego, oraz przedostawaniem siê do kana³u wentylacyjnego wody deszczowej.
Trwa³e, estetyczne
wykonanie z laminatu
poliestrowo-szklanego
barwionego w sposób
dowolny w/g ¿yczeñ
inwestora.

W zwi¹zku z szeroko
rozpowszechnionym
systemem prowadzenia
wentylacji grawitacyjnej
w oparciu o pustaki -
wentylacyjno-dymowe typ P,
zachodzi koniecznoœæ stworzenia nasady zabezpieczaj¹cej kana³ wentylacyjny przed nawiewaniem
powietrza. Nasada ZeFir-150 posiada zmodyfikowany kszta³t i wymiary pasuj¹ce do
wariantów jednorzêdowego i dwurzêdowego komina wentylacji grawitacyjnej.

Ca³y zestaw jest ³atwy w monta¿u
i w demonta¿u.
Niska waga nie powoduje dodatkowych obci¹¿eñ dachu.

WIATR POZIOMY

WIATR OPADAJ¥CY

badanie przy 30-60o

WIATR PIONOWY

badanie przy 90o

WIATR
WZNOSZ¥CY

badanie
przy 30-60oPustaki wentylacyjne znajduj¹ siê wewn¹trz komina wentylacyjnego



Wywietrznik zefir
wraz z podstaw¹
jest wymiarowo
dopasowany
do pustaka
wentylacyjnego.

Przygotowuj¹c monta¿ do komina - nawiercamy otwory
w podstawie wywietrznika i w kominie.

Podstawy mocujemy do komina
œrubami na które nak³adamy

nasadki zabezpieczaj¹ce œrubê
przed warunkami atmosferycznymi.

(jeden z proponowanych
wariantów monta¿u).

Zefira nak³adamy na pierœcien
wystaj¹cy z podstawy

Cokó³ wywietrznika
i pierœcieñ podstawy
posiadaj¹ pasuj¹ce
do siebie otwory

Rozbieralnoœæ
uk³adu pozwala
na okresowe
czyszczenie
kana³u
wentylacyjnego

Poszczególne modu³y - "Zefir - podstawa"
mo¿na ³¹czyæ, w dowolnej dlugoœci ci¹gi,
w zale¿noœci od d³ugoœci komina.
Modu³y ³¹cz¹ siê ze sob¹ na zak³adkê, tworz¹c
miêdzy sob¹ rynienkê, która odprowadza
wodê deszczow¹ poza komin.

Na koñcu
ci¹gu zefirów

montujemy
zakoñczenie.



Zefiry
wraz z podstaw¹
przystosowane

do monta¿u
w podwójnym

ci¹gu wentylacyjnym.

W otwory wk³adamy
zatyczki, które

wchodz¹ w sk³ad zestawu

Zatyczki
montujemy

rêcznie bez u¿ycia
narzêdzi

System zwieñczeñ
- typu Zefir-150

budowany jest równie¿
w wersji podwójnej.

Pozwala to na
zamontowanie

Zefirów z podstawami
na kominie

wentylacyjnym
zawieraj¹cym dwa
ci¹gi wentylacyjne

(dwa rzêdy
pustaków

wentylacyjnych).



Nasada pojedyncza
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213 mm 200 mm

Nasada podwójna
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213 mm 200 mm

Zefir
150

podstawa pojedyncza

podstawa podwójna zakoñczenie podwójne

zakoñczenie pojedyncze

œruby mocuj¹ce podstawê

PRAWO OCHRONNE WYNALAZKU W111710

zatyczki ³¹cz¹ce
wywietrzak z podstaw¹

Przyk³adowy szkic monta¿owy wywietrzników grawitacyjnych ZEFIR-150

Elementy systemu

opcjonalnie
(nie w komplecie)

w cenie
Zefira

Typowy pustak
wentylacyjny

Pustak do przewodów
dymowych i wentylacyjnych

typ P (PN-73/B-12007)
wymiary:

240mm x190mm x 190 mm

150 mm
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Wizualizacja pracy nasady wentylacyjnej ZeFir 150 w tunelu
aerodynamicznym (wywietrzniki ustawione rzêdem jeden obok drugiego,
owiewane s¹ powietrzem z prêdkoœci¹ 2-3 m/s w kierunku wzd³u¿ osi ich
osadzenia).
Znajduj¹ca siê poni¿ej tunelu komora dymowa umo¿liwia wizualizacjê ich
pracy. Przep³ywaj¹ce powietrze wytwarza w przestrzeni pod wywietrznikiem
podciœnienie pozwalaj¹ce na wessanie dymu do czêœci roboczej tunelu.
Zamieszczone zdjêcie pokazuje, ¿e wywietrzniki pracuj¹ w sposób prawid³owy
nie przes³aniaj¹c siebie wzajemnie. Umo¿liwia to ich ¿aluzyjna konstrukcja.
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