
Akcesoria kratek i nawiewników

Króciec pod³¹czeniowy NDS umo¿liwia pod³¹czenie ka¿dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego 
przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego wysokoœæ jest tak dobrana aby korpus kratki nie zak³óca³ przep³ywu 
powietrza przez przewód wentylacyjny. Jednoczeœnie jest zalecane aby wysokoœæ króæca odpowiada³a gruboœci 
izolacji termicznej przewodu wentylacyjnego.

Wykonanie
Króæce NDS s¹ wykonane standardowo z blachy stalowej ocynkowanej. Na zamówienie mo¿liwe jest 
lakierowanie proszkowe króæca na kolor RAL.

Monta¿
NDS montuje siê do przewodu wentylacyjnego przez nitowanie.

Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych
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Akcesoria kratek i nawiewników

Ramki monta¿owe stosuje siê podczas instalacji kratek wentylacyjnych w otworach monta¿owych 
w przewodach wentylacyjnych lub przegrodach budowlanych. Stosowanie ramek monta¿owych zapewnia 
mo¿liwoœæ ³atwego monta¿u i póŸniejszego demonta¿u kratek w celach konserwacyjnych. Ramki RM stosuje siê 
gdy kratka wentylacyjna jest montowana do ramki przy pomocy widocznych wkrêtów. Ramki RMZ s¹ stosowane 
kiedy kratkê wentylacyjn¹ montuje siê do ramki za pomoc¹ niewidocznych z zewn¹trz zatrzasków.

Wykonanie
Ramki RM i RMZ s¹ wykonane standardowo z blachy stalowej ocynkowanej. 

Monta¿
RM i RMZ montuje siê do przewodu wentylacyjnego przez nitowanie lub za pomoc¹ wkrêtów. W przypadku 
monta¿u w przegrodzie budowlanej wykorzystuje siê odginane kotwy u³atwiaj¹ce wmurowanie ramki.

Typy ramek monta¿owych

Ramki monta¿owe RM i RMZ

Ñ; D - wymiary otworu monta¿owego

Typ kratki Symbol

Zwyk³a

Lekka

do monta¿u kratek
widocznymi wkrêtami RM

do monta¿u kratek
na niewidoczny zatrzask RMZ
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Akcesoria kratek i nawiewników

Ramki monta¿owe RM+F i RMZ+F stosuje siê podczas instalacji kratek wentylacyjnych w otworach 
monta¿owych w przewodach wentylacyjnych lub przegrodach budowlanych. Ich zastosowanie umo¿liwia 
jednoczeœnie filtracjê powietrza dostarczanego przez kratkê do pomieszczenia dziêki filtrowi klasy EU3. 
Na zamówienie mo¿liwe jest zastosowanie filtra innej klasy.
Stosowanie ramek monta¿owych zapewnia mo¿liwoœæ ³atwego monta¿u i póŸniejszego demonta¿u kratek 
w celach konserwacyjnych. Ramki RM+F stosuje siê gdy kratka wentylacyjna jest montowana do ramki przy 
pomocy widocznych wkrêtów. Ramki RMZ+F s¹ stosowane kiedy kratkê wentylacyjn¹ montuje siê do ramki za 
pomoc¹ niewidocznych z zewn¹trz zatrzasków.

Wykonanie
Ramki RM+F i RMZ+F s¹ wykonane standardowo z blachy stalowej ocynkowanej. 

Monta¿
RM i RMZ montuje siê do przewodu wentylacyjnego przez nitowanie lub za pomoc¹ wkrêtów. W przypadku 
monta¿u w przegrodzie budowlanej wykorzystuje siê odginane kotwy u³atwiaj¹ce wmurowanie ramki.

Parametry filtra powietrza

Typy ramek monta¿owych

Ramki monta¿owe RM+F i RMZ+F z filtrem powietrza

do monta¿u kratek
widocznymi wkrêtami RM+F

do monta¿u kratek
na niewidoczny zatrzask RMZ+F
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Akcesoria kratek i nawiewników

Przepustnice wielop³aszczyznowe GA stosuje siê jako element regulacji przep³ywu powietrza przez kratkê 
wentylacyjn¹ lub anemostat w œrednio- i niskociœnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Standardowa 
przepustnica GA posiada regulacjê rêczn¹ dokonywan¹ od czo³owej strony anemostatu lub kratki i blokowan¹ 
wkrêtem. 

Wykonanie
Przepustnice GA s¹ wykonane z profili aluminiowych. Elementy napêdowe lamel przepustnicy s¹ wykonane 
z tworzyw sztucznych. Na zamówienie lamele mog¹ byæ wyposa¿one w uszczelki igielitowe (wykonanie 
szczelne).

Wymiary
W przypadku przepustnicy której bok C lub D ≥ 625 mm jest ona wykonywana z mniejszych, oddzielnie 

regulowanych modu³ów. Na zamówienie istnieje mo¿liwoœæ wykonania przepustnicy o wymiarach 
niestandardowych CxD.

Aluminiowe przepustnice wielop³aszczyznowe GA

Wymiary typowe odpowiadaj¹ce 

standardowym wymiarom kratek 

i anemostatów produkcji Smay Sp. z o.o.
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Akcesoria kratek i nawiewników

Przepustnice wielop³aszczyznowe GS stosuje siê jako element regulacji przep³ywu powietrza przez kratkê 
wentylacyjn¹ lub anemostat w œrednio- i niskociœnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Przepustnica GS 
posiada regulacjê rêczn¹ dokonywan¹ od czo³owej strony anemostatu lub kratki (bez koniecznoœci ich 
demonta¿u) za pomoc¹ samohamownej przek³adni œrubowej. Przepustnica posiada wspó³bie¿ny uk³ad lamel.

Wykonanie
Przepustnice GS s¹ wykonane z ocynkowanych profili stalowych. Na zamówienie przepustnice mog¹ byæ 
wykonane z aluminium, stali nierdzewnej, miedzi lub mosi¹dzu.

Wymiary
W przypadku przepustnicy której bok C lub D ≥ 625 mm jest ona wykonywana z mniejszych, oddzielnie 

regulowanych modu³ów. Na zamówienie istnieje mo¿liwoœæ wykonania przepustnicy o wymiarach 
niestandardowych CxD.

Stalowe przepustnice wielop³aszczyznowe GS

Wymiary typowe odpowiadaj¹ce 

standardowym wymiarom kratek 

i anemostatów produkcji Smay Sp. z o.o.
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Akcesoria kratek i nawiewników

Przepustnice uchylne GC stosuje siê jako element regulacji przep³ywu powietrza przez kratkê wentylacyjn¹ 
w œrednio- i niskociœnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Przepustnica GC posiada regulacjê rêczn¹ 
blokowan¹ przy pomocy sprê¿ynuj¹cej taœmy perforowanej zaczepianej na sworzniu umieszczonym w korpusie 
kratki. Przepustnica jest szczególnie zalecana do kratek montowanych na okr¹g³ych przewodach 
wentylacyjnych spiro.

Wykonanie
Przepustnice GC s¹ wykonane z ocynkowanych profili stalowych. Na zamówienie przepustnice mog¹ byæ 
wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary

Stalowe przepustnice uchylne GC

Wymiary typowe odpowiadaj¹ce 

standardowym wymiarom kratek 

i anemostatów produkcji Smay Sp. z o.o.
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Akcesoria kratek i nawiewników

Przepustnice uchylne ³ukowe GM stosuje siê jako element regulacji przep³ywu powietrza przez kratkê 
wentylacyjn¹ w œrednio- i niskociœnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Szereg uchylnych lamel kierunkuje 
powietrze w stronê wylotu kratki zapewniaj¹c jednoczeœnie lepsze parametry przep³ywowe i akustyczne ni¿ 
w przypadku zwyk³ych przepustnic uchylnych. Przepustnica GM posiada regulacjê rêczn¹ nie wymagaj¹c¹ 
demonta¿u kratki wentylacyjnej lub anemostatu. Przepustnica jest szczególnie zalecana do kratek 
montowanych na okr¹g³ych przewodach wentylacyjnych spiro.

Wykonanie
Korpus przepustnicy GM i jej elementy napêdowe s¹ wykonane z ocynkowanych profili stalowych. Lamele 
(przes³ony) s¹ wykonane z aluminium. 

Wymiary

Stalowe przepustnice uchylne ³ukowe GM

Wymiary typowe odpowiadaj¹ce 

standardowym wymiarom kratek 

i anemostatów produkcji Smay Sp. z o.o.
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Akcesoria kratek i nawiewników

Przepustnice szczelinowe GT stosuje siê jako element regulacji przep³ywu powietrza przez kratkê wentylacyjn¹ 
w œrednio- i niskociœnieniowych instalacjach wentylacyjnych. Przepustnica GT posiada regulacjê rêczn¹. Jest 
szczególnie zalecana do kratek montowanych na okr¹g³ych przewodach wentylacyjnych spiro . Powierzchnia 
czynna przepustnicy GT wynosi 48% powierzchni ca³kowitej.

Wykonanie
Przepustnice GT s¹ wykonane z ocynkowanych profili stalowych. Na zamówienie przepustnice mog¹ byæ 
wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary
Poni¿ej przedstawiono wymiary standardowe. Na zamówienie mo¿liwe jest wykonanie przepustnicy GT 
o wymiarze dowolnym w zakresie C < 1000 i D < 500.

Stalowe przepustnice szczelinowe GT

Wymiary typowe odpowiadaj¹ce 

standardowym wymiarom kratek 

i anemostatów produkcji Smay Sp. z o.o.
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Akcesoria kratek i nawiewników

Deflektory sitowe stosuje siê jako element poprawiaj¹cy przep³yw powietrza przez kratkê wentylacyjn¹. Dziêki 
zastosowaniu deflektorów powietrze nawiewane jest równomiernie dostarczane przez ca³¹ powierzchniê kratki 
wentylacyjnej lub anemostatu. Wersja LO1 deflektora jest wyposa¿ona w sito stalowe o powierzchni czynnej 
35% w odniesieniu do powierzchni ca³kowitej. Wersja LO2 posiada sito stalowe o powierzchni czynnej 58%.

Wykonanie
LO1 i LO2 s¹ wykonane ze stali ocynkowanej.

Wymiary
Wymiary deflektorów odpowiadaj¹ gamie wymiarowej kratek i anemostatów produkcji Smay Sp. z o.o.

Deflektory sitowe LO1 i LO2

LO1 LO2
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Akcesoria kratek i nawiewników

Skrzynki rozprê¿ne SR s¹ elementami pod³¹cze-
niowymi do instalacji wentylacyjnej dla kratek 
wentylacyjnych i nawiewników. Mog¹ byæ wyposa¿one 
w górny lub boczny nyplowy króciec przy³¹czeniowy, 
opcjonalnie wyposa¿ony w przepustnicê. SR mog¹ byæ 
wykonane w wersji izolowanej. Na ¿yczenie 
Zamawiaj¹cego mog¹ byæ wyposa¿one w deflektor 
sitowy.

Wykonanie
Standardowo SR s¹ wykonane z blachy ocynkowanej. 
Na zamówienie mog¹ byæ lakierowane w dowolnym 
kolorze z palety RAL lub mog¹ byæ wykonane ze stali 
nierdzewnej.

Wymiary
Po n i ¿ e j  p r z e d sta w i o n o  w y m i a r y  t y p o w e .  
Na zamówienie mo¿liwe jest wykonanie skrzynki 
rozprê¿nej o wymiarach niestandardowych.

Skrzynki rozprê¿ne SR

Skrzynka rozprê¿na 
okr¹g³a z króæcem 

bocznym

Skrzynka rozprê¿na 
okr¹g³a z króæcem 

górnym

Skrzynka rozprê¿na 
prostok¹tna

z króæcem bocznym

Skrzynka rozprê¿na 
prostok¹tna 

z króæcem górnym

C D øD ød ød nom H

[mm] [mm] [mm]

123 125 270

158 160 270

198 200 330

248 250 380

313 315 430

< 200

201 - 300

301 - 400

401 - 500

wymiary

501 - 600

[mm]

Sposób zamawiania
SR<I> P - C x D - H - K D R  - skrzynka rozprê¿na prostok¹tna
SR<I><P>-<oD>-<H>-<K><D><R> - skrzynka rozprê¿na okr¹g³a

Wg konfiguracji jak poni¿ej:
<I> - izolacja: *

brak = brak izolacji
t = izolowana 

<P> - deflektor sitowy: *
brak = bez deflektora (domyœlnie dla wywiewnika)
s = z deflektorem (domyœlnie dla nawiewnika)

<C> - szerokoœæ œwiat³a skrzynki w mm
<D> - d³ugoœæ œwiat³a skrzynki w mm
<oD> - œrednica œwiat³a skrzynki w mm
<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
Pc = przepustnica z regulacj¹ od wewn¹trz skrzynki ciêgnem
Pd = przepustnica z regulacj¹ od wewn¹trz skrzynki dŸwigni¹

Przyk³ad zamówienia:
SRts – 310x310 – 330 – g198P

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne

< > < > < > < > < >< >< >
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Akcesoria kratek i nawiewników

Skrzynki rozprê¿ne SRP s¹ elementami pod³¹czeniowymi do instalacji wentylacyjnej dla nawiewników ALDA, 
SDA, SDB, NS-8. S¹ wyposa¿one w boczny nyplowy króciec przy³¹czeniowy, opcjonalnie wyposa¿ony 
w przepustnicê perforowan¹, regulowan¹ od wewn¹trz skrzynki.

Wykonanie
SR s¹ wykonane z blachy ocynkowanej. 

Wymiary

Skrzynki rozprê¿ne SRP

100

8

145

125 160 200 200 250 250 315

11 10 7 20 7 30 9

185 224 263 303 324 395 412

245 301 357 412 469 498 598 623A
nawiewnika

205 261 317 372 429 458 558 583C

max ODk

Hk

H

Podstawowe wymiary skrzynek rozprê¿nych SRP 
do anemostatów (SDA, ALDA, SDB)

Sposób zamawiania
SRP-<C - Hk - Dk - M - P>

Wg konfiguracji jak poni¿ej:
<C> - szerokoœæ œwiat³a skrzynki w mm
<Hk> - po³o¿enie króæca – wysokoœæ w mm
<Dk> - œrednica nominalna króæca przy³¹czeniowego w mm
<M> - akcesoria do monta¿u nawiewnika: *

brak = brak poprzeczki monta¿owej
Km = poprzeczka monta¿owa

<P> - przepustnica: *
brak = brak przepustnicy
P = przepustnica perforowana, regulowana od wewn¹trz skrzynki

Przyk³ad zamówienia:
SRP – 205 – 8 – 100 – Km – P

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne

> < > < > < > <
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Notatki
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