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ALWN

Kratki wentylacyjne ALWN s¹ przeznaczone 
do instalacji wentylacyjnych nisko- i œrednio-
ciœnieniowych. Ze wzglêdu na wzmocnion¹ konstrukcjê 
s¹ szczególnie polecane do obiektów gdzie wystêpuje 
zwiêkszone ryzyko uszkodzenia mechanicznego kratek 
np. do sal gimnastycznych lub sportowych. 

Uk³ad kierownic kratki powoduje nawiew dwu-
kierunkowy. Typ kratki polecany do stosowania 
z klimakonwektorami.

Atest Higieniczny: 
HK/B/1121/01/2007  

Kratki wentylacyjne 
do klimakonwektorów

Kratki aluminiowe ALWN 
z pojedynczym rzêdem nieruchomych 
kierownic pochylonych pod katem 45 stopni.

Kratki aluminiowe ALWN

em nieruchomych



Wykonanie

Kratki wentylacyjne ALWN

Konstrukcja ramki Monta¿

Wymiary

Ramka i nieruchome kierownice kratek s¹ wykonane z aluminium lakierowanego na kolor bia³y RAL9010. 
Na zamówienie mo¿liwe jest lakierowanie na inny kolor RAL. ALWN posiada kierownice nachylone pod k¹tem 
45 stopni. Dwie z kierownic s¹ przeciwstawne w celu dwukierunkowego nawiewu powietrza.

Ramki i kierownice kratek wykonywane s¹ z profili 
jak na rysunku.

Poni¿ej podano standardowe wymiary kratek. Na ¿yczenie Zamawiaj¹cego mo¿liwe jest wykonanie kratek 
w wymiarze innym ni¿ standardowy. 

2Powierzchnia czynna ALWN wynosi A  = 0,035 m  dla 1 mb kratki w odniesieniu do wymiaru E.eff

Kratki montowane s¹ do przegrody wkrêtami 
poprzez otwory w ramce kratki.

Aeff Masa

[mm] [mm] m
2 kg

515 500 0,018 0,8

765 750 0,026 1,1

1015 1000 0,035 1,4

1265 1250 0,044 1,8

1515 1500 0,053 2,1

C E
ALWN

Gdzie:  
C - szerokoœæ otworu 
      monta¿owego w mm  
D - wysokoœæ otworu 
      monta¿owego w mm     

2  
A  - powierzchnia czynna w m

eff

 
Masa - waga kratki w kg
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Dobór ALWN

Nomogramy przedstawiaj¹ce charakterystykê hydrauliczn¹ i akustyczn¹ kratek znajduj¹ siê na stronie 443. 

Akcesoria i sposób zamówienia ALWN

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

ALWN - <C x125 - P RAL  / ADD>

Gdzie: 
<C> - szerokoœæ otworu monta¿owego w mm
x125 - wysokoœæ otworu monta¿owego = 125 mm
<P> - wykoñczenie 

AL - aluminium lakierowane 
<RAL> - kolor wg palety RAL *
<ADD> - w tym miejscu nale¿y okreœliæ akcesoria dodatkowe jak poni¿ej:

Akcesoria **
<GA> - przepustnica przeciwbie¿na z aluminium 
<GS> - przepustnica wspó³bie¿na ze stali ocynkowanej 
<GC> - przepustnica uchylna
<GM>   - przepustnica ³ukowa 
<GT> - przepustnica szczelinowa 
<RM> - ramka monta¿owa
<RM+F> - ramka monta¿owa z filtrem 
<LO1> - deflektor sitowy o powierzchni czynnej 38% przekroju
<LO2> - deflektor sitowy o powierzchni czynnej 58% przekroju
<NDS><S> - króciec przy³¹czeniowy NDS do przewodów okr¹g³ych 

  (w polu <S> podaæ  w mm ¿¹dan¹ œrednicê przy³¹cza)

Skrzynka rozprê¿na wg konfiguracji jak poni¿ej:
<SR><I>-<H>-<K><D><R> 
<I> - izolacja: 

brak = brak izolacji
t = izolowana

<H> - wysokoœæ skrzynki w mm *
<K> - po³o¿enie króæca: 

b = boczne
g = górne

<D> - œrednica króæca przy³¹czeniowego w mm *
<R> - przepustnica w króæcu przy³¹czeniowym: 

brak = brak przepustnicy, 
P = przepustnica z regulacj¹ z zewn¹trz skrzynki

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne
** wiêcej informacji o akcesoriach na stronie 233 w rozdziale V
*** dostêpne tylko z ramk¹ monta¿ow¹ lub skrzynk¹ rozprê¿n¹, zalecany sposób monta¿u kratek w sufitach

Przyk³ad zamówienia:
ALWN – 1015x125 – Z – AL9010 / GA, SRt – 270 – b160

> < >< > <



Notatki
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