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Haelix - elegantní stropní ventily

Ventily pro větrání musí především správně plnit svoji funkci. Ta spočívá v distribuci vzduchu v místnosti 

bez nepříjemného průvanu a hluku. Současně by měly být nenápadné a nerušit interiér. Přesně za tímto

účelem byly vyvinuty ventily Haelix od firmy Ubbink. 

Výkon a design v jednom

Ventily Haelix jsou dodávány v kulatém nebo 

čtverhranném provedení s nadčasovým designem. 

Jsou nenápadné a neruší interiér. Konstrukce a lem 

ventilu zabraňují usazování nečistot na omítce 

v těsné blízkosti ventilu. Integrované náběhové 

lamely ve tvaru vrtulových listů optimalizují 

proudění vzduchu a zlepšují distribuci vzduchu do 

místnosti. Současně snižují odpor ventilu a tím i 

hlučnost a spotřebu větrání. Ventily jsou navíc 

vybaveny 9-ti stupňovým regulátorem průtoku 

vzduchu, který umožňuje flexibilní přizpůsobení 

objemu přiváděného vzduchu pro dosažení 

požadovaného a optimálního větrání. 

Design a flexibilita

Kulaté ventily Haelix Rondo a čtverhranné ventily 

Haelix Quatro mají nadčasový design. Jsou 

nenápadné a vhodné do všech interiérů. 

Ventily Haelix jsou vhodné jak pro přívod čerstvého 

vzduchu na strop, tak pro odtah vzduchu na strop či 

na stěnu.

Inovace a chytré řešení

Integrované náběhové lamely ve tvaru vrtulových listů optimalizují 

proudění vzduchu. Snižují odpor a hlučnost ventilu a zlepšují 

distribuci vzduchu za použití tzv. Coanda efektu (přimknutý proud 

vzduchu ke stropu).

Snadná instalace pomocí těsnícího kroužku, který zajišťuje pevné a 

těsné spojení bez potřeby použití nástrojů.
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Snadná obsluha a nastavení

Ventily Haelix jsou vybaveny 9-ti stupňovým regulátorem průtoku

vzduchu, který umožňuje flexibilní přizpůsobení větrání 

systémovým odchylkám v důsledku změn v instalaci a pro 

dosažení požadovaného průtoku vzduchu. 

Čelní kryt ventilů Haelix je upevněn na magnety a umožňuje 

snadný a rychlý přístup do ventilu pro nastavení či čištění bez 

nutnosti rozebírání ventilu a z toho vyplývajícího porušení 

nastavení.

Specifikace

Materiál lemu ventilu

Materiál krytu ventilu

Materiál vnitřních částí ventilu

Materiál fixačního kroužku

Prémiový plast

Prémiový plast

PP

EPDM

Barva Bílá (RAL 9016)

Průměr 125m

Distribuce vzduchu 360° (možnost směřování)

Maximální průtok vzduchu 75m3/h

Haelix Rondo

Haelix Quadro




