
 

        Venduct® Univerzální odvětrávací set Ø 150mm 
,                                                                                                               

Odvětrávací sety jsou výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťují cirkulaci vzduchu a odvod 
vodních par z místností, digestoří a kanalizace. Odvětrávací sety s průměrem 150 mm jsou určeny pro odvětrání průduchů s velkým 
průměrem. Konstrukce s optimalizovaným průtokovým chováním 
zaručuje nízké tlakové ztráty. Díky svému vysokému odvětrávacímu 
výkonu jsou obzvlášť vhodné pro napojení na motorizované jednotky, jako 
jsou např. digestoře. Všechny komponenty jsou součástí jediného balení, 
které se skládá z neizolovaného odvětrávacího komínku, odvětrávací 
tašky a příslušného spojovacího materiálu. Set tak umožňuje rychlou a 
jednoduchou montáž. Každý set má v sobě již zabudovaný bezpečný 
systém na odvod kondenzátu. Prostupová taška i odvětrávací komínek 
jsou vyrobeny z PVC s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům        a 
UV ochranou. Sety přinášejí estetický, štíhlý vzhled s velkým průměrem 
DN 150 mm. Univerzální odvětrávací sety o průměru komínku 150 mm 
jsou k dispozici pro různé typy střešních krytin. Systém nabízí standardní 
i prodlouženou manžetu a set pro bobrovku a břidlici. Doporučená teplota 
pro montáž +5 - +40°C. 
 

 
 Technická data   

Barva  0100 cihl.červená, 0200 tm.hnědá, 0429 antracit   

Rozměry  
KE 0520: 450 mm x 425 mm (včetně zástěry), délka 310 – 350 mm  
KE 0530: 540 mm x 440 mm (včetně zástěry), délka 310 – 350 mm  

                KE 0563: 290 mm x 600 mm  

Materiál   PVC s UV, odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a deformaci  

Průřez ventilace   177,0 cm2 

Tlakové ztráty při proudění vzduchu 0,1 pa při 15 l / s, 0,5 hodiny při 30 l / s, 1,9 pa při 60 l / s 

Průměr   DN 150 

Třída stavebního materiálu  B2 

Oblast použití  Většina pálených a betonových střešních krytin   

Rozsah sklonu střechy/nastavení V závislosti na typu (uni 15°- 65°), (bobrovka 22°-60°) 

Montáž  na nosné laťování dvěma 4 mm šrouby  

Všechny uvedené informace a údaje jsou podložené nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické 
modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání. 
Datum publikace 27.9.2018.  

Univerzální set 
150  

Univerzální set 150 
s prodlouženou manžetou  

Univerzální set 150 pro 
bobrovku a břidlici  


