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Instytut Techniki Budowlanej ITB
9ìVNXPQì~VWDYVWDYHEQì 
Technické schválenia a osvedčenia o stálosti parametrov
• Montážny systém STRUT
• Závesné montážne elementy
• Flexibilné potrubia - požiarna klasifikácia
• Požiarne klapky

Passive House Institute
Rekuperácie ALNOR spĺňajú požiadavky na certifikát
Passive House.

Súlad so smernicou ErP o Ekodizajne
Alnor Systemy Wentylacji spĺňa požiadavky smernice ErP2018 zavedenej
nariadením Komisie EÚ č. 1253/2014 o požiadavkách na ekodizajn
ventilačných jednotiek. Nariadenie je účinné od 1. januára 2016 a od 1.
januára 2018 sa sprísnili jeho požiadavky.
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Prüfstelle HLK Universität Stuttgart
„Push-pull“ decentralizované rekuperačné jednotky s keramickým
výmenníkom tepla boli testované podľa normy
EN 13141-8: 2011.

TÜV SÜD Industrie Service
Rekuperačné jednotky série HRU-MinistAIR-W-450 a
HRU-MinistAIR-W-250 boli testované v súlade s požiadavkami
normy DIN-EN 308: 1997-06.

TÜV Rheinland Polska
Certifikát kvality výroby:

• Regulačné, vypínacie, spätné clony a klapky
• Tlmiče ventilácie

Fraunhofer-Institut für Bauphysik
Obdĺžnikové tlmiče SLC boli testované v súlade s požiadavkami
normy DIN EN ISO 7235: 2010

Institute of Power Engineering / Research Institute
Thermal Technology Branch of "ITC" in Łódź
Aeroakustické skúšky tlmičov SIL-50, SIL-100, SIBOL-100
vykonané v súlade s normami:
• EN ISO 3471:2010
• EN ISO 7235:2009

Tematyka prac:

Alnor Systemy Wentylacji ako výrobca je po potvrdení zhody
výrobku alebo jeho výrobného procesu so základnými požiadavkami
oprávnený vydať vyhlásenie o zhode (ak sa použije postup
posudzovania zhody) a pripevniť na výrobok označenie CE alebo B.

Tematyka prac:

• regulacja mocy czynnej bloków energetycznych
• regulacja mocy czynnej blo
•
automatyzacja
procesów
pomiarowych
• automatyzacja procesów p
European Community Certificate of Conformity Issued
in•accordance
the Marine
Equipment Directive
projektywith
układów
sterowania
procesami
• projekty układów sterowan
technologicznymi
• MED
certificate 164.112./1121/WCL MED0492TE
technologicznymi
• MED certificate 164.112./1121/WCL MED0494TE
•
modernizacja
rozrządu
turbin
parowych
• MED certificate 164.112./1121/WCL MED0495TE
• modernizacja rozrządu tur
certificate
114.478
Nehorľavý
izolačný
materiál
•• MED
pomiary i badania akustyczne
• pomiary i badania akustycz

ALNOR® ventilation system
is legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.

3

Prehľad produktov | Alnor Ventlation Systems

www.sloveco.sk

MATERIÁL

DRUHY KOVOV
Galvanizovaná oceľ
Dostupné hrúbky plechu: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,9 / 1,2 mm.
Zinkový povlak: Z275 alebo Z140
Ostatné hrúbky sú k dispozícii na požiadanie: 0,4-2,5 mm.
Ponuka závisí od množstva na požiadanie.
Je možné perforovať plech s hrúbkou: 0,5 / 0,6 a 0,7 mm.
Nehrdzavejúca oceľ
• 1.4404 / V4A / 316L so zvýšenou odolnosťou proti korózii.
Pre priestory s vysokou vlhkosťou, napr. v bazény.
• Hrúbky dostupné na sklade: 0,6 a 0,8 mm.
• 1.4301 / V2A / 304: s vysokou odolnosťou proti korózii pre
aplikácie v potravinárskom priemysle. Hrúbky dostupné
na sklade: 0,5 a 0,7 mm.
Ostatné triedy nehrdzavejúcej ocele, napr. 1,4571
(sprídavkom titánu), sú k dispozícii na požiadanie.
Hliníkový plech 1050A, tvrdosť H24 - oveľa ľahší ako
pozinkovaný alebo nerezový plech, vysoká odolnosť proti korózii
vrátane slanej vody. Hrúbky dostupné na sklade: 0,6 a 0,8
Aluzinková úprava je k dispozícii na požiadanie s dodatočnou
odolnosťou voči vysokým teplotám až do 300 ° C.

• galvanized
steel sheet
• stainless
steel sheet
• aluminium
sheet

• copper
sheet

Medený plech M1E z4
Čistší vzduch bez baktérií je výsledkom prirodzených
vlastností materiálu, ako je tvorba patiny, ktorá poskytuje
germicídny účinok. Táto výhoda má zásadný význam pre
zdravotnícke zariadenia alebo miestnosti používané
alergikmi.
DRUHY PLASTOV
Aby sme lepšie rozlíšili materiály, ktoré sú vo svojej prírodnej
forme všeobecne polopriehľadné, používame štandardizované
farby:
PE - polyetylén.
PP - polypropylén.
PPs - zdieľa základné vlastnosti polypropylénu (PP), ale je
tiež odolný voči plameňu a má vysokú teplotnú odolnosť rozsah stupníc prevádzkovej teploty od 0 do 90 ° C.
PP-EL-s - okrem toho, že má rovnaké vlastnosti ako PP, je to
aj elektricky vodivý materiál.
PVC - polyvinylchlorid.
Biele PVC - PVC používané pre vonkajšie aplikácie.
PVDF – Polyvinylidénfluorid.
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• PE
• PP
• PPs
• PVC
• PVCW
• PVDF
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SPR-C

SPRP

SRGL

SRGW

SPR-FLS

Špirálové kanály, perforované, s lineárnym
zvarom švu, tupým zvarom a s prírubami
FLS alebo zvinutou hranou pre systém
TRANS-Quick.

Drevené debny a kovové police, určené na
skladovanie a prepravu špirálových potrubí.

SPR-C-MR

SPR-C-WB

WOOD-BOX

MOBIL-RACK

www.sloveco.sk

VENTILAČNÉ POTRUBIA (ROZVODY) S KRUHOVÝM PRIEREZOVÝM
SYSTÉMOM SPIRAL®

VENTILAČNÉ KOLENÁ S KRUHOVÝM PRIEREZOVÝM
SYSTÉMOM SPIRAL®

BPL-...-90

BP-...-90

BPL-...-60

BP-...-60

BPL-...-45

BP-...-45

BPL-...-30

BP-...-30

BPL-...-15

BP-...-15

Lisované ohyby s tesneniami. Ohyby s
tesnením zaisťujú dosiahnutie úniku triedy
„D“ (vzduchotesnosti) podľa EN 12237: 2005.

Lisované ohyby bez tesnení. Zváranie
pomocou lineárneho švu zaisťuje vyššiu
vzduchotesnosť potrubia. Ohyby s
bezpečným okrajom.

Ohyby vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Triedy nehrdzavejúcej ocele: 1.4301 / 304,

BPL-K-...-90

BPDL-...-90

BPL-K-...-45

BPDL-...-45

BP-K-...-90

BPD-...-90

BP-K-...-45

BPD-...-45

Dlhé lisované ohyby s polomerom 1,5D.
Ohyby s tesnením zaisťujú dosiahnutie
vzduchotesnosti triedy „D“ podľa EN 12237:
2005.

Krátke lisované ohyby s polomerom
0,6xD. Kovanie s tesnením.

BPKL-...-90

BPKL-...-45

Lisované ohyby druhu samička, samček-samička

BPFF-...-90

BPKFL-...-90

BPKFL-...-45

ALNOR® ventilation system
is legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.
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PRODUKTY

BSL-...-90

BS-...-90

BSDL-...-90

BSL-...-60

BS-...-60

BSD-...-90

BSL-...-45

BS-...-45

BSDL-...-45

BSL-...-30

BS-...-30

BSL-...-15

BS-...-15

Segmentové ohyby s tesneniami.
Vyrobené 4-5 segmentov. Vnútorný
povrch lemovaných švov je utesnený.

Segmentové ohyby bez tesnení. Ohyby
môžu byť vyrobené z nehrdzavejúcej
ocele, hliníka alebo medi.

Dlhé, segmentové ohyby s polomerom
1,5 D s tesnením a bez tesnenia. Hladký
polomer znižuje tlakovú stratu.

BSD-...-45

Krátke, segmentové ohyby s tesnením a
polomerom 0,6xD.

BSKL-...-90

BSKL-...-60

BSKL-...-45

BSKL-...-30

BSKL-...-15

Krátke, segmentové ohyby s polomerom 0,6xD.

BSK-...-90

BSK-...-60

BSK-...-45

BSK-...-30

BSK-...-15

Ofsety pomáhajú viesť potrubné
vedenie okolo prekážok.

ODSOL

ODSO

ODSQL

ODSQL

ODSOQL

REDUKCIE S KRUHOVÝM PRIEREZOVÝM SYSTÉMOM SPIRAL®

RPCL

RPC

RPCFL

RPCF

Lisované reduktory s tesnením a bez
tesnenia. Koncovky samček a samičkasamček.

Segmentované reduktory - difuzory
a konfúzory.

RSCLL

RSLL

RSCLFL

RSLFL

Typ: symetrický a excentrický s
tesneniami alebo bez nich
Koncovky samček-samička
samička-samička
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RSCL

RSL

RSCLF

RSLF
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RSF

RSFF

RSFL

RSFFL

RSFC

Typ: symetrický a excentrický s
tesneniami alebo bez nich
Koncovky samček-samček
samička-samček

RSFCF

RSFCL

RSFCFL

T-kúsky a X-kusy: sedlové, uhlové, Y-kusy
SPIRAL®SYSTÉM

www.sloveco.sk

Ploché, segmentované redukcie difuzory a konfúzory.

Lisované a segmentované sedlá goliera.

SPL

SP

SPSL

SPS

SPSM

Segmentované sedlové objímky pre
ventilačné kanály.

SPSML

SSCCBL

SSCVL-45

SSCL

SSCCB

SSC

SSCFBL

SS

Segmentované sedlá - zakrivené pre
špirálové rozvody a ploché pre
obdĺžnikové rozvody.

SSCFB

Sedlá s goliermi sú k dispozícii v uhle od 30 °
do 80° pre nerušivé a plynulé prúdenie
vzduchu.

SSCV-45

TPCL1

TPCL3

TPCL4

TPC4

XPCL

XPC

TPCL-CP

SSL

TPC-CP

TPCL-CP-I

TPC1

TPC3

TPC-CP-I

ALNOR® ventilation system
is legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.

Vetranie, lisované T-kusy a X-kusy s
tesneniami a bez nich. K dispozícii sú
rôzne typy v závislosti od priemeru.

Izolované redukčné T-kusy so záslepkou
používané ako prístupové dvierka alebo
pretlaková komora.
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PRODUKTY

TSCL

TSC

XSCL

Segmentové T-kusy a X-kusy. Symetrické a
excentrické verzie. K dispozícii sú verzie s
tesneniami EPDM.

XSC

Odbočky, T-kusy a X-kusy.

TSL

TSVL-45

TS

XSL

TSV-45

XSVL-45

XS

COLL

T-kusy a X-kusy so zahnutým výstupom. Verzia
s tesneniami zaručuje vzduchotesnosť triedy D
podľa EN 12237: 2005.

XSV-45

Kus Y sa používa na rovnomernú distribúciu
vzduchu vo vzduchotechnickom potrubí.

YSVL-45

YSV-45

VENTILAČNÉ SPOJKY

NSL

NS

SNSL

MSF

SMSFL

Spojky samček, samička a samčeksamička pre špirálové kanály a potrubné
tvarovky

NADSTAVCE: SEDLOVÉ, ÚHLOVÉ, FLEXIBILNÉ KONEKTORY RÚR

ILPRL

ILSL

ILSVL-45
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ILPR

ILS

ILSV-45

ILPL

Okrúhle až obdĺžnikové lisované
nadstavce (vetvy). K dispozícii s
tesneniami a bez nich.

ILP

Ploché, rovné, stlačené nadstavce (vetvy).
EPDM gumové tesnenie spĺňa požiadavky
na triedu vzduchotesnosti D podľa EN 12237

ILSF

TR6

KILL

KIL

ALNOR® ventilation system
is legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.

Štvorcová doska hrdla spája kruhové
potrubie s obdĺžnikovým potrubím.
Dostupné uhlové vetvy.
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PRODUKTY

ASVL-45

ILA-NS

ASV-45

ILA-FLS

ILSNL

ILA-TK

ILSN

ILA-NSL

ILA-NSL-HI-T

Flexibilný potrubný konektor. Vyrobené z
pružnej textílie odolnej voči vysokým
teplotám, poveternostným podmienkam a
chemickým látkam.

VENTILAČNÉ KRYTY

CPSL

CSL

CPS

CS

CPNF

CPF

CP

CSF

www.sloveco.sk

Nadstavce s výpletom

Lisované koncovky. K dispozícii sú samičie a
dlhé verzie. Koncovky sa hodia na kanály a
tvarovky.

Segmentovaný koncový kryt. K dispozícii
je samičia verzia. Koncovky sa hodia na
kanály a tvarovky.

Koncovky s rukoväťou, pre špirálové kanály.

CPFH

CSHL

CSH

ALNOR® ventilation system
is legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.
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PRODUKTY
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO

CLRL ≤400

CLR ≤400

CLRL >400

Závesné krúžky pre okrúhle rozvody.
Jednodielne, dvojdielne, s alebo bez
EPDM gumových vložiek tlmiacich
vibrácie.

CLR >400

Perforovaná závesná páska určená na
inštaláciu okrúhlych vetracích potrubí.

CLRL-C

EQRS

CLRU

EQZS

PB

EQZS-S

EQLS

EQLS-L

Konzoly na zavesenie potrubí pre rýchlu
inštaláciu kruhových a obdĺžnikových
potrubí.
Konzoly na zavesenie potrubí sú k
dispozícii z rôznych druhov ocele.
Tlmiče vibrácií používané so systémom zavesenia
ventilačných potrubí. Vyrobené z EPDM, opatrené
podložkou z pozinkovanej ocele.

EQLS-S

EQVS

EQVS-S

AMORT

Upevňovacie lišty a kanály s
vysokým faktorom ohybu.

LDB-30-20

LDB-30-30

LDB-30-45

LDB-41-21

LDB-41-41

Tlmiče vibrácií na upevnenie koľajníc. Znížte
hluk vytváraný medzi železnicou a potrubím.

LDBST-41-21

LDBST-41-41

LDBDT-41-21-21

LDBDT-41-41-41

GPK

Koncové uzávery kanála LDB a LDBST.

Z-LDB-30-20

Z-LDB-30-30

Z-LDB-30-45

Z-LDB-41-21

Z-LDB-41-41

Vzperné kanály dostupné v rôznych druhoch
zinkového povlaku alebo zo surovej ocele.

LDBSG

W-LDB
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LDBSO

WK-LDB

LBBST

ST-P

ALNOR® ventilation system
is legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.

Konzolové ramená, základové dosky pre
vzperný kanál a upevňovacie lišty.
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LDB-BE-41-1-1-R

LDB-BE-41-1-1

LDB-BE-41-1-3

LDB-BE-41-2-1

LDB-BE-41-2-2

Ploché tvarovky (konzoly).

LDB-P-41-1

LDB-PC-41-3

LDB-P-41-2

LDB-PT-41-4

LDB-P-41-3

LDB-PK-41-5

LDB-P-41-4

LDB-P-41-5

LDB-PTRA-45-41-4

Ploché krížové a rohové kovanie
(spony) na pripojenie sa ku kanálom LDB
STRUT

www.sloveco.sk

90° uhlové tvarovky (konzoly) pre kanál
LDB STRUT.

Uhlové tvarovky (konzoly) pre kanál STRUT.

LDB-BTRA-41-3

LDB-PBTR-41-5

LDB-AN-TL-41-4

LDB-AN-TR-41-4

Svorky na zavesenie upevňovacích koľajníc LDB.

LDB-B-OCLAMP-21

LDB-B-OCLAMP-41

LDB-B-OCLAMP-82

Svorky na zavesenie kanálov STRUT.

LDB-U-BCLAMP-82 LDB-U-BCLAMB

LDB-B-CLAMP

LDB-W-BCLAMB

Uhlové tvarovky (konzoly) na priečne
spojenie kanálov STRUT.

LDB-BAN-41-30-2 LDB-BAN-41-45-4 LDB-BAN-41-60-2

LDB-BAN-41-135-2 LDB-BAN-41-150-2

LDB-Z-41-3

LDB-BAN-41-120-2

LDB-Z-82-4

Tvarovky (konzoly) krížové spájanie
kanálov STRUT.

LDB-U-21-3

LDB-U-41-3

LDB-U-41-6

LDB-DCB-41-4

ALNOR® ventilation system
is legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.
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PRODUKTY
Základové dosky pre kanál STRUT.

LDB-STP-AN-41-3 LDB-PFIX-41-4-TOP LDB-STP-82-6-2

Vysoko zaťažiteľné externé spojky pre
kanál LDB STRUT.

LDB-CHTB-41-6-2

LDB-EXT-U-21-4

LDB-EXT-U-41-4

Nastaviteľná vzpera pre kanál STRUT.

LDB-WP-41

LDB-BAN-R2-41

Posuvné matice pre vzperný kanál, matice
s veľkými podložkami

SNP

SNL

SNKL

SNP-0806-SR-NK

Rôzne typy skrutiek, matíc a podložiek.

SRS

SRS-D

SR2G

NKS

PDS / PDS-P

Závitová tyč. Veľkosť: M6-M12 Spojovacie
matice pre závitovú tyč. Nosníkové svorky pre
závitovú tyč.

PG

KROZ

NZO

TK-MO

B-CLB

TK

TK-DOB

Hmoždinky a hmoždinky pre závitové tyče a
skrutky s hmoždinkami s dvojitým závitom.
Na inštaláciu výsuvných kotiev sa odporúča
použiť ovládač TK-DOB.

Posuvný kanál a svorky G na spájanie
pravouhlých potrubí.

PWQ

WGO-KL
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PWQ-R

WGO-KZ

KLQ

WGO-IB

WGO-KL-NK

ALNOR® ventilation system
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Rôzne typy samovrtných skrutiek. Pre
vodiča sa odporúča použiť vyhradený
držiak hrotu bitov.
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TKS-A

TKS-N

TKSE/TKSL

TKSE-A/TKSL

Tesniace a upevňovacie svorky na
spájanie komponentov potrubia.

MSFK

MSFK-C

PRÍSLUŠENSTVO K STREŠNEJ INŠTLÁCII

FAA

FAAL

www.sloveco.sk

TKS

Sťahovacie pásky (pásky na potrubie) pre
pružné rozvody K dispozícii tiež v rolkách
so sadou sponiek na pásky.

Podpery potrubí určené na inštaláciu
okrúhlych vetracích potrubí na rovné
povrchy, napr. na streche.

FAAT

Strešné lemovanie na utesnenie
okolo otvorov pre strechu.

PD-EPDM-R

PD-EPDM-S

PD-EPDM-S0

Podperné nožičky pre strechy.

ST-ROF-330

ST-ROF-AW-330

ST-ROF-AWL

ST-ROF-AWL-STR

Absorpčné nastaviteľné nohy a antivibračné
podložky pre strešné nohy.

ST-ROF-AF

ST-ROF-SET-H

ST-ROF-MAT

ST-ROF-SET-4

ST-ROF-SET-6

ST-ROF-SET-8

ALNOR® ventilation system
is legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.

Sady strešných podpier a rámov na inštaláciu
vetracích potrubí a všetkých typov zariadení
namontovaných na strechách budov.
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PRODUKTY
PREFABRIKOVANÉ KOMPONENTY PRE ROZVODY VZDUCHU

NQ-C-20K

NQ-C-20

NQ-C-20-2,5

NQ-C-20L

NQ-C-40

NQ-C-20-SH

NQ-C-20L-SH

NQ-C-30-SH

PQ

AMT

PRQ

FLS

PQ-SIL

AMT-K

WKK-PVC

SIA

NQ-C-30

NQ-C-30L-SH

Štandardný prírubový profil a so
vstrekovaným tmelom na výrobu
pravouhlých potrubí. Šírky: 20, 30 a 40 mm.
Ručný nitovač.

NI-AKB-70

AMT-HI-T

WKK-OCY

AMT-PU

RURA i dybel WKD

Rôzne typy rohov prírub vrátane krátkych a
dlhých rohov. Rohy NQ-SH sa vyrábajú
pomocou prírubového stroja SWAH s 12
valcami.

AMT-NEP

WKT

Pružný potrubný konektor (spoj pozostávajúci z
vrstvy tkaniny a dvoch pásov plechu na oboch
stranách), dostupný z pozinkovanej ocele a
nehrdzavejúcej ocele, odolný voči vysokým
teplotám, chemickým látkam a starnutiu.

Vedenie lopatiek a výstužná tyč a hmoždinka
pre pravouhlé ventilačné kanály a tvarovky
veľkých rozmerov.

Ploché kruhové príruby pre kruhové kanály,
nasávacie a výfukové strešné otvory.
Drôtené pletivo chráni pred nečistotami.

SIA-K

Mechanizmy klapky ventilácie.

PRET

KIT-DSKS

KIT-DSKKS

KIT-DS

Dostupné vo verziách s izoláciou a z
nehrdzavejúcej ocele.
Ovládacia páka mechanizmu klapky
alebo spojka ovládača pre ventilačné
mechanizmy klapky.

KIT-DS-H

KIT-DS-M

KIT-DS-JDS

KIT-DS-PVC

Klapkový mechanizmus je k dispozícii z
pozinkovanej ocele, nehrdzavejúcej ocele
a hliníka.

KIT-DS-CV
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Plastové tlmičové mechanizmy.

ALNOR® ventilation system
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PRODUKTY

CSQ-PREF

+

+

QPPC

QPRC

=
CSQ-A-PREF

+
QCNA-GR-2

+
QCSP-SS

=
CSQ-K-PREF

QCNA-GR-1

QCSZ-BA

+

Hliníkové prefabrikované komponenty pre
otvory na nasávanie a výfuk vzduchu CSQA-PREF / WSQ-A-PREF.
Medzi komponenty jednotky nasávania /
výfuku vzduchu patria: odkvapkávacia
čiapočka, rohové diely, pravá / ľavá bočná
časť, horný-dolný krycí rám, lišty.

QCSP-SD

QCPA-PA

+

QPPC-K

QPRC-K

/
QPA-L
/

+

+

+

Multiblade obdĺžnikové tlmiče prefabrikované
komponenty DSQW-PREF.

QPC

QKZ-C

QKZ

Prefabrikované komponenty z
nasávaného a výfukového vzduchu z
nehrdzavejúcej ocele CSQ-K-PREF /
WSQ-K-PREF.

QNT-K

/

QPA

QOTD

+

+

+

=
DSQW-PREF

QNT

+
QCLO-CH

Oceľové komponenty na výrobu vetracích
otvorov pre nasávanie / výfuk vzduchu
CSQ-PREF / WSQ-PREF (list klapky,
bočné diely a bočné časti rohových dielov).

www.sloveco.sk

=

+
QSB-165

+
QPA-EPDM

+
QOTK

QPL-8

Obdĺžnikový mechanizmus tlmenia vetrania.

KIT-DS-SQ12

KKS-2

ALNOR® ventilation system
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/

=
DSQW-A-PREF

QDPR10-L

+

QDSD13-L

+
QDUŁ12

+
QDZK06

QDSZ11-L

QDPR10

+

+

+
QDSP12-L

+
QDPMS80

+
PRET-A-12-12

+
QDMPS-SF-PQO

Hliníkové obdĺžnikové tlmiče
prefabrikované diely DSQW-A-PREF.

QDCPS93

ALNOR® ventilation system
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Hliníkové komponenty tlmiča zahŕňajú: list
klapky, koncové kryty, horný / spodný rám,
pravá / ľavá bočná časť, tesnenia,
upevnenie ovládača, tiahlo.

Prehľad produktov

PRODUKTY
Ventily prívodu a odvádzania vzduchu.
Priemer: 80-250 mm.

KW-RM

KW-RM-9010

KW-RML-9010

KWI

KWI-RMI

KW-K-RM

KWO-RML

KWO-RM-SE

KWV-RM

KN-RM

KN-RM-9010

KN-RML-9010

KNI

KNI-RMI

KNV-RM

KN-K-RM

KNT-RML

KNT-RM-SE

Vzduchové ventily môžu byť práškovo lakované v
akýchkoľvek farbách RAL, štandardná farba: RAL
9016.
Vzduchové ventily sú k dispozícii v:
- pozinkovaná oceľ s práškovou povrchovou
úpravou
- nehrdzavejúca oceľ

www.sloveco.sk

UKONČENIA VENTILAČNÝCH VEDENÍ

Montážne rámy pre vzduchové ventily.
Dostupné v dlhom a nerezovom prevedení.

RM

RML

RM-SE

RMD

RMDL

Dokončovacia rozeta pre vetracie potrubie.

ROZ-H

ROZ-H (fi>200)

ROZ-P

ROZ-P (fi>200)

Chróm / niklové vzduchové ventily a
plastové teleskopické vzduchové ventily.

KCN

KPP

ELZ

ELZ-I

Nástenné a nasávacie mriežky. K
dispozícii tiež s odkvapkávacím nosom.

UELA

UELA-AL

USAV

USAV-BM

UVLA

USLA

ALNOR® ventilation system
is legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.
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PRODUKTY

USUA

USMS-P

Zakryté vývody so spätnou klapkou. Vyrobené
z rôznych materiálov: nehrdzavejúca oceľ,
plasty.

USMS

Vonkajšie mriežky na dokončenie potrubia
a hliníkové podlahové mriežky.

USUF

SGR-0

SHR

USAB

SGR-1

SHR-DAW

ULMA

Mriežky prívodu / extrakcie. K dispozícii tiež
s tlmičom pre priamu montáž na okrúhle
potrubie.

SGR-DA

Mriežky prívodu / extrakcie. K dispozícii tiež
s tlmičom pre priamu montáž na obdĺžnikový
kanál. Na inštaláciu sa odporúča použiť
montážny rám.

SHR-RM

Štvorcové kužeľové difúzory a špeciálne
vzduchové tlmiče.

NCD-S

PRK-B

NCD-S-DA

PRK-B-I

PRK-G-D

K dispozícii izolované pretlakové boxy s bočnými
alebo hornými vstupmi. Navyše, pretlakové komory
môžu byť dodávané s tlmičom.

PRK-G-D-I

Stropné vírivé difúzory - s rôznym
počtom plastových lopatiek.

NKSD-C 298-8

NKSD-C 396-16

NKSD-C 498-24

NKSD-C 598-24

NKSD-C 598-48

Difúzory sú pripevnené k systému
vzduchových potrubí pomocou
pretlakovej komory v strope.
Používa sa pre nízkotlakové a
strednetlakové ventilačné systémy.
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NKSD-CB

NK-SWB

RVA

RVA-45

NK-SWA-300

NK-SWA-400

NK-SWA-500

NK-SWA-600

Difuzory sú ľahké a ľahko sa inštalujú, čo
eliminuje potrebu zosilnenia konštrukcie
stropu.

NK-SWA-625

ALNOR® ventilation system
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PRODUKTY

PRR-B

NKSD-R-400

PRR-SD-R-B

NCD

PRR-CD-R-B

PRW-B-D

PRR-B-I

NKSD-R-500

PRR-SD-R-B-I

PRW-B-I

PRR-B-D

PRW-B-D-I

Distribučné boxy pre difúzory NK-SWA.
Horné / bočné prívodné pripojenie. S
izolačnou vrstvou a / alebo tlmičom.

PRR-B-D-I

Vírivé difúzory s okrúhlym čelným panelom.
Obsahuje nastaviteľné plastové lopatky /
lopatky na nastavenie smeru rovnomerného
prúdenia vzduchu.

NKSD-R-600

PRR-SD-R-B-D

Distribučné boxy PRR-SD-R pre
difúzory NKSD-R v nízkotlakých a
strednotlakých ventilačných
systémoch.

PRR-SD-R-B-D-I

Kruhové kužeľové difúzory. Pri montáži
sa odporúča použiť pretlakovú komoru
alebo montážny rám na pripojenie
difúzora k potrubiu alebo armatúre.

RM-NCD

PRR-CD-R-B-I

www.sloveco.sk

PRV

Distribučné boxy pre difúzory privádzaného a
odvádzaného vzduchu RVA, NKSD-C,
NKSD-CB, NK-SWB.

PRR-CD-R-B-D

PRR-CD-R-B-D-I

PRO

Štandardne sú distribučné boxy vybavené
horným / bočným prívodom. K dispozícii tiež
verzie s izoláciou a / alebo tlmičom.

Guľové difúzory s nastavovacím uhlom
výstupu.

KHA

LDS-1

ITG

LDS-2

LDS-3

LDS-4

LDS-2-0

Lineárne štrbinové difúzory, dostupné
prevedenie pre vlastnú montáž
difúzorov rôznych dĺžok.
Špeciálne pretlakové boxy pre difúzory zaisťujú
rovnomerné prúdenie vzduchu.

LDS-3-0

LDS-2-B

LDS-3-B

LDS-2-C / LDS-3-C

PR-LDS

ALNOR® ventilation system
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Bočné pripojenie distribučného boxu k
potrubiu. K dispozícii tiež verzie s izoláciou
a predinštalovanou klapkou.
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PRODUKTY

ACL

GCR

AKL

CSQ

ACP

GCR-L

DKF

GCR-P

Kruhové stropné difúzory pre prívod a odvod
vzduchu. Difúzory je možné inštalovať
priamo na pripojenie ventilačného potrubia.

DKF-L

Vírivé difúzory na prívod studeného
vzduchu. Difúzory sú určené pre miestnosť
do výšky 4m, napr. hotely a kancelárske
budovy.

GCR-LP

Štvorcové stropné difúzory pre prívod a
odvod vzduchu. Difúzory je možné inštalovať
priamo na pripojenie ventilačného potrubia.

AKP

CSQ-A

CSQ-K

WSOQ

DSQOW

Drôtené pletivo s rámom z prírubového
profilu PQ. Môže byť namontovaný na
sacích / výfukových otvoroch, aby sa
zabránilo vniknutiu nečistôt do potrubia.

QILN
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Nástenné otvory na nasávanie, výfuk a
spätné vetranie. Vyrobené z pozinkovanej
ocele, hliníka a nehrdzavejúcej ocele.
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PRODUKTY

SIL-50

SIL ≥Ø355

SIL-GL

SI-GL

SQLL-25

SQLL-50

SIBRL

SQLL-CR

SIBOL

SIRL

Tlmiče pre kruhové potrubné systémy.
Izolačný materiál: minerálna vlna Hrúbka
izolácie: 50 mm alebo 100 mm Typ
pripojenia: samec alebo samica
Veľkosti priemerov> 315 mm vyžadujú
objednanie spojok NSL.

www.sloveco.sk

TLMIČE VENTILÁCIE

Tlmiče s oceľovým obdĺžnikovým
plášťom z obdĺžnikového potrubia a
vnútorným perforovaným plášťom.

SQLL-CRQ

K dispozícii je dodatočná izolácia z
minerálnej vlny so šikmým závojom, ktorý
zvyšuje plochu tlmenia zvuku absorbujúcu
zvuk.

SQQL-30

BSIL

SQQL-B-30

SLEFL

SLEFL-P

SLEAL

SLESD

Tlmiace ohyby a pružné tlmiče. Rôzne
materiály. Hliníkovo-polyesterový alebo
polyetylénový náter.
Tlmiče vyrobené z potrubia AlnoFlex,
Aluduct alebo textilného potrubia.
Vlnená izolácia s hrúbkou 25 mm. Dostupné
vyhotovenie s tesneniami EPDM.

SLEAF

SLEFD

SLEST

Tlmiče pre obdĺžnikové potrubie. Tlmiče
pozostávajú z plášťa a usmerňovačov.

SLC

K-SLC

SRC

K-SRC

SPC

K-SPC

ALNOR® ventilation system
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Rôzne typy usmerňovačov: absorpčné
usmerňovače, absorbčné rezonátorové
usmerňovače, absorpčné rezonátorové
perforované usmerňovače.
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PRODUKTY
FLEXIBILNÉ ROZVODY
Polopružné vetracie potrubie. Materiály:
hliník a nehrdzavejúca oceľ.

AF-AL

ALAD-L

AF-SN

ALAD-3

ALAD-HY-3

Hliníkové ohybné potrubie - vysoká teplota.
Hygienická verzia je chránená
antibakteriálnym povlakom.

ALAD-HY-L

Tepelne a zvukovo izolované ohybné
kanály. Hrúbka izolácie: 25-50 mm.

ALSD-L

ALID-L

ALSD-3

ALID-3

Produkt sa vyznačuje nízkou úrovňou
emisií VOC (prchavé organické zlúčeniny).

Parozábrana chráni vlnu pred kondenzáciou
spôsobenou teplotným rozdielom. Klasifikovaný
ako slabo horľavý.

ALSD-PE-L

ALAD-M-L

ALSDL-PE-L

POAD

ALSDL-PE-L

POID

ALID-HY-3

ALID-HY-L

Rôzne materiály a vlastnosti ohybných
potrubí: plasty, vysoké teploty, s
antibakteriálnym povlakom, chránené
parotesnou fóliou, s certifikátom Marine.

Izolované rukávy vetracieho potrubia.
Potrubia s okrúhlym a obdĺžnikovým prierezom.

PVC-A

COM-F

VINYL-R-DUCT

VINYL-S-DUCT
Verzia s vnútornou PET vložkou pod
izolačnou vrstvou uľahčuje nasadenie
objímky na potrubie bez rizika ťahania
alebo trhania minerálnej vlny.

SLVD-25
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SLVD-50

SLVD-PE-25

SLVD-PE-50

SLVD-PU

ALNOR® ventilation system
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FLX-HDPE-63

FLX-HDPE-A-63

FLX-HDPE-90

FLX-HDPE-A-90

FLX-SGRL

FLX-PRO

FLX-HDPE-75

FLX-HDPE-A-75

FLX-CS-PVC

FLX-PLO

Plastové polotuhé potrubie na distribúciu
vzduchu. Dostupné vyhotovenie s vnútorným
antibakteriálnym povlakom, spĺňajúce
požiadavky normy EN ISO 22196: 2007.
Priemery: 65, 75 a 90 mm.
Hodnotenie mechanickej pevnosti: 450 N.
Teplotná odolnosť: -20 °C až +60 °C,
trieda B2.
Koncovky pre polotuhé kanály z PVC.
Koncovky sa hodia aj do distribučných
boxov.

FLX-CF-PVC

www.sloveco.sk

FLX-REKU FLEXIBILNÝ DISTRIBUČNÝ SYSTÉM VZDUCHU

Distribučné boxy pre vzduchové ventily a
mriežky. K dispozícii je ľubovoľná
konfigurácia hrdiel v distribučných boxoch.

FLX-PLO-L-75-2

Priemery hrdla: 63, 75 a 90 mm.

FLX-PLO-PL-75-2

FLX-PRO-L-63-3

K dispozícii tiež izolované prevedenie
distribučného boxu - FLX-PRI. Tieto
distribučné boxy majú vo vnútri izolačný
obklad z 9 mm hrubej gumovej peny.

FLX-PLO-MOV

Distribučné boxy s tesnením zabezpečujú
triedu vzduchotesnosti C podľa EN 12237.

FLX-PRO-R

FLX-PRO-R

FLX-PRO-R-P

FLX-PLO-R

FLX-PLO-R

FLX-PLO-R-P

FLX-PRI-R

Armatúry pre flexibilný systém distribúcie
vzduchu.

FLX-BP

FLX-DAS

FLX-RPC

FLX-RSCL

FLX-SP

FLX-SP

Uzatváracie, vzduchotesné tlmiče.
Dostupné priemery: 75 a 90 mm.
Vzduchotesné tlmiče zabezpečujú triedu
vzduchotesnosti C.

FLX-DAT

Vnútorné spojky, tesnenia a montážne
konzoly uľahčujúce vedenie potrubí.

FLX-MSF

FLX-USZ

FLX-FAX

ALNOR® ventilation system
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PRODUKTY

FLX-SQOL-75-2

Tlmiče pre potrubné systémy MVHR.
Odporúča sa použiť pred pretlakovou
komorou.

FLX-SQOL-75-1

Ofsetové pretlakové boxy pre potrubné
systémy MVHR. K dispozícii sú prepájacie
boxy s 1 alebo 2 pripojovacími hrdlami FLXHDPE.

FLX-ODSQL-75-2

Oválny potrubný systém na distribúciu
vzduchu. K dispozícii sú tiež koncovky pre
kanály.

FLX-HDPE-132-52 FLX-CS-PVC-132-52

FLX-PRV

FLX-PRV-100-1-F

FLX-PRV

FLX-PRV-125-1-1

Distribučné boxy pre oválne kanály pre rodinný
dom. Potrubie je možné skryť do stropu alebo
izolačnej vrstvy.

FLX-PRV

Kovové pretlakové komory pre prívodné a
odvodné ventily.
Priemer hrdla: 80, 100 alebo 125 mm.

FLX-PRV-125-2-F

Samčie spojky, vertikálne a horizontálne
ohyby na spájanie polotuhých potrubí.

FLX-VNS
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FLX-VODS

FLX-VBH

FLX-VBW
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DARL

DAR

DARL-CV

DAR-CV

DAR-PVC

Regulačné klapky pre kruhové vetracie
potrubia. Dostupné priemery od 80 do 630
mm v závislosti od typu klapky.

Dostupné verzie s perforovanou čepeľou.

DASL

DAS

DASL-CV

DAS-CV

DAS-PVC

Dostupné v priemeroch od 80 do 630 mm.
Pozíciu listu klapky je možné upevniť pomocou
skrutky.
Bezpečné hrany na koncoch tlmiča.

DAPL-CV

DATL

DASL-B

DAOSL-IN

DAT-AKU-80

GKL

www.sloveco.sk

VENTILAČNÉ KLAPKY

DAP-CV

Vzduchotesná uzatváracia klapka. Spĺňa
požiadavky na vzduchotesnosť triedy 4
podľa EN 1751. Dostupné prevedenie s
50 mm izoláciou.

DAT

DAS-B

DAOSL

DAT-AKU-200

GK

DATL-B

DAOS

Tlmiče vystužené tyčou, ktoré umožňujú
výrobu väčších priemerov do Ø 630 mm pri
zachovaní tuhosti konštrukcie.

DAT-B

DAOSL-B

DAOS-B

Spätná klapka / tlmič z plastovej peny.
Klapky sú vyrobené z nehorľavého
materiálu.

DAT-AKU-315

GKML

Spätná klapka, zabráňte spätnému ťahu
vzduchu. Trieda vzduchotesnosti D. K
dispozícii tiež vo väčších priemeroch.

GKM

Klapka brány, ručne ovládaná alebo s
pneumatickým pohonom. Posuvná brána
môže otvoriť priechod do úplnej vôle.

Klapka T-kus funguje ako 3-cestný
ventil. Klapky sa používajú napr. pre
GCHX (zemné výmenníky tepla).

DATVTL

DATASL

DATVTML

ALNOR® ventilation system
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DASML

DASML-...-P

DASM

DASM-...-P

DATML

Klapky s montážnymi doskami pre akčné
členy. Rôzne typy klapiek: regulačné,
vzduchotesné, s obtokom.
K dispozícii je pozdĺžna a priečna zostava
aktuátora. Všetky klapky môžu byť na požiadanie
vybavené rôznymi typmi pohonov.

DATML-...-P

GBL

DASQL

DATM

DATM-...-P

Clony s plynulou reguláciou tlaku
vzduchu vo vetracom potrubí. Manuálny
a automatický mechanizmus.

GBLM

DASQ

DASQML

Okrúhle tlmiče s viacerými lamelami.
Manuálny alebo automatický
mechanizmus.

DASQM

Obdĺžnikové tlmiče s jedným a viacerými
listami. Dostupné vyhotovenie z hliníka.

DSQ

DSQW

DSQW-A

Viacolistové klapky spätného chodu.
Dostupné vyhotovenie z hliníka.

DSQOW

CFR-PC-ABS-100

RAVAV

CFR-PC-ABS-150

RAVAV-I

Regulátor konštantnej rýchlosti vzduchu
(CAV) automaticky riadi objemové prúdenie
vzduchu.

CFR-PC-ABS-250

RACAV

RACAV-I

RAPAV

Pokročilé jednotky pre reguláciu prietoku
vzduchu: VAV, CAV, PAV. Nastavenie
prietoku vzduchu regulátormi CAV je
chránené proti neoprávnenej manipulácii
špeciálnym kľúčom a maticou.

Regulátory prietoku vzduchu sú k
dispozícii aj v obdĺžnikovom prevedení.

RAVAV-Q

26

RAVAV-Q-I

RACAV-NUT6

RACAV-KEY
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PRODUKTY
Tesniace pásky používané pre
vzduchotechniku (kúrenie, vetranie a
klimatizácia)

TAL

TALK

TALT

TALE

TLV

Rôzne hrúbky, šírky, teplotná odolnosť a
materiály.
K dispozícii tiež vystužené tesniace pásky
so sieťkou.

DUCT

GWS

USZ-9

MET

GWZ

USZ-10

TAPV-B

GWZ-PI

USZ-12

TAPV-S

Klince na upevnenie tepelnej izolácie.
Rôzne typy: samolepiace, zváranie, s
dierovanými čapmi pre nohy.

GWP

USZ-15

USZ-20

www.sloveco.sk

TESNIACE PRODUKTY

Potrubné tesnenia sú vyrobené zo
samolepiacich polyetylénových pásikov
používaných pre pravouhlé ventilačné kanály.
Teplotná odolnosť: 80 °C.

Keramické tesnenia poskytujú
teplotnú odolnosť až do 1 100 °C.

USZ-CE-10

USZ-CE-17

Akrylový tmel bez škodlivých rozpúšťadiel
alebo pachov. Zlúčenina je vodotesná.

SIL-AKR-5K

SIL-AKR-310

SIL-AKR-SQ-5K

SIL-UNI-OCT-300

SIL-AKR-20L

SIL-UNI-NAT-300

SIL-AKR-AL-1L

SIL-AKR-AL-12L

Strešné práce a octové tmely sú určené na
utesnenie lemujúcich listov striech, terás,
komínov a všetkých strešných prestupov.

SIL-DEK-310

Protipožiarne silikóny sú plne odolné voči
olejom a meniacim sa poveternostným
podmienkam.

SIL-PPOZ-OCT-300 SIL-PPOZ-NAT-310

PIA-MON

PIA-MON-PIS

OCSP

ESLA

PIS-PONT

ALNOR® ventilation system
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Montážna pena, zinkové spreje na ochranu
a opravu ocele. Montážna pena, pištoľ na
penu a vzduchové čerpadlo.

27

Prehľad produktov

www.sloveco.sk

PRODUKTY
REVÍZNE DVIERKA A ČISTENIE

IPR

FLT

CSFH

IPR-RRD

IPFQ

IPFQ-RD

IPFD

Prírubové hrdlá a svorky pre vetracie
potrubie. Celý rozsah priemerov od 80 do 1
600 mm.

FLKT

CSHL

Prístupové dvere pre kruhové a
obdĺžnikové ventilačné kanály, vrátane
izolovaných.

Koncovky a prístupová záslepka s rukoväťou.
Tesnenie EPDM zaisťuje vzduchotesnosť
triedy D.

CSH

Čisté ohyby umožňujú rýchle a ľahké čistenie
potrubia. Ohyby s tesneniami alebo bez nich.

BPKCL-90

BPBKCL-90
STREŠNÉ KRYTY A PRÍSLUŠENSTVO
Strešné pätky pre okrúhle vetracie potrubie.
Určené na plochú a šikmú strechu.

PD-B1

BAVE

PD-B2

COKD

PD-DRIP-T

PD-B3

TAGF

Strešné obruby používané ako podpery pre
PD-B1,
Strešné pätky PD-B2 a PD-B3. Poveternostné
manžety pomáhajú utesniť penetračné otvory
strechy.

COKD-I

Kruhové strešné výduchy. Prírubové,
vnútorné alebo vonkajšie pripojenie.

WD-C1

WD-C1-MSF

WD-C2

WD-C2-MSF

WD-B

Strešné prieduchy sú vyrobené z pozinkovanej
ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Otvory môžu byť na požiadanie natreté
aj v akejkoľvek farbe RAL.

WD-D

WD-E

WD-E-RAL

WD-G

VHLA

Veža privádzaného / odvádzaného vzduchu
je vyrobená zo segmentov a je určená na
inštaláciu priamo na ventilačné potrubie.
Strešné prieduchy môžu byť vybavené
vnútornou prírubou na odvod vody do
vonkajšej strany prieduchu.

VHLA-RAL
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VHLA-S

VHLA-ST

WD-CS

WD-CS-PART
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BSAVL-90

CD-O-P-NS

RHA

PDQ-AI

CDQ-A

HAF

BSAV-90

CD-S-P-NS

WD-TURBO-K

BSILNL-135

CD-P-P-NS

WD-TURBO-KNS

Vzletové kolená sa používajú na ukončenie
vetracích potrubí zo špirálových potrubí alebo
iných kruhových typov potrubí.

BSILN-135

CD-C1

CD-C2

Komínové vetracie kryty používané pre
zvislé konce výfuku vzduchu v okrúhlom
vetracom potrubí.

VHK

PDQ-AII

Strešné kryty z perforovaného plechu alebo
so sieťkou. Strešné kryty majú niekoľko typov
pripojenia: prírubové, vnútorné alebo
vonkajšie.

www.sloveco.sk

HAN-MSF

Kryt strešnej turbíny je namontovaný na
vrchu komína. Typy pripojenia: zástrčka,
zásuvka a príruba.

CQKD

Obdĺžnikové strešné pätky a obruby. K
dispozícii tiež verzie určené pre šikmé
strechy.

Strešné jednotky nasávania vzduchu sa
používajú pre pravouhlé vetracie
potrubie. Horná časť sania je opatrená
ochranným drôteným pletivom.

CDQ-B

Obdĺžnikové strešné výduchy. WDQ-E
má vnútorný odtok vody.

WDQ-A

WDQ-B

WDQ-E

Prívod a výfuk vzduchu sa používajú na
ukončenie ventilačných potrubí. Ohyby sú
ukončené ochrannou sieťkou a čepeľami.

BFQN-135

ALNOR® ventilation system
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PRODUKTY
VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO
Lokálna rekuperačná jednotka Push-pull,
namontovaná na stenu. Keramický jadrový
výmenník tepla s tepelnou účinnosťou až 82%.

HRU-WALL-100-25 HRU-WALL-150-60 HRU-WALL-150-60-RC

HRU-WALL-CONTR HRU-WALL-CONTR-I

HRU-WALL-SEN-CO2 HRU-WALL-SEN-HY

HRU-PremAir-350 HRU-PremAir-450 HRU-PremAir-500

PremAir App

Senzory CO2 a vlhkosti, ako aj tlačidlový
ovládač pre jednotku HRU-WALL. K
dispozícii sú tri rýchlostné režimy a funkcia
zosilnenia.

Rekuperačná jednotka s protiprúdovým
výmenníkom tepla; tepelná účinnosť až
93,4%. Certifikovaný komponent pre pasívne
domy.

HRU-PremAIR je možné ovládať pomocou
mobilnej aplikácie.

HRQ-PremAirBUT-LM11

HRQ-PremAirBUT-LM04

HRQ-PremAirFILT-G4

HRQ-PremAirFILT-M5

HRQ-PremAirSENS-CO2

HRQ-PremAirSENS-RH

HRQ-PremAirGATE

HRQ-PremAirANTENNA-EXT

HRQ-PremAirFILT-F7

Celý rad vyhradeného príslušenstva:
ovládače, filtre a snímače. Automatické
nastavenie s plynulým ovládaním (Demand
Control Ventilation - DCV). Diaľkové
ovládanie je možné pomocou ľubovoľného
bezdrôtového senzora CO2 alebo RH

HDE-PremAIR elektrický ohrievač pre HRV.

HRQ-PremAirHDE-160-1,5

HRUMinistAir-W-250

Rekuperačné jednotky s tepelnou účinnosťou
až 90%. Prietoky vzduchu od 220 do 370 m3 /
h.

HRUMinistAir-W-450

Drôtové a bezdrôtové (Wi-Fi) ovládanie
jednotky s rekuperáciou tepla.

HRUMinistCONT-Man

F7 filter

EU4 filter

Nastaviteľný čas prevádzky podľa týždenného
časovača.
Dostupné jemné filtre pre alergikov.
Podporujte snímače vlhkosti a CO2.

Humidity sensor
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Room air humidity Duct CO2 sensor
sensor

Room CO2 sensor
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HRU-ERGO-350

HRU-ERGO-800

HRU-ERGO-1000

HRU-ERGO-500

HRU-ERGO-650

Regulátory pre rekuperačné jednotky.
Protiprúdové výmenníky tepla so spätným
získavaním tepla a vlhkosti pre rôzne modely.

HRU-CONTR

CO2 sensor

HDW

HRU-CONTR-TPAD

Humidity sensor

3-way valve

Indoor thermostat

AKF10 duct air
temperature sensor

HDE

HRE-ERGO

HDE-CO

Príslušenstvo pre rekuperačnú jednotku snímače CO2 a vlhkosti. Je možné pripojiť
predhrievač alebo sekundárny ohrievač.

HDW

Ohrievače vodovodného potrubia.
Vhodné pre potrubné inštalácie s
priemerom 100-500 mm. Výmenníky
tepla so špirálou je možné predávať
samostatne.

HE-HDW

2-way valve
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HRU-ERGO-250

Nízkoprofilové rekuperačné jednotky
pre inštaláciu pod strop s výmenníkmi
na rekuperáciu tepla a vlhkosti. Široká
škála modelov s max. rýchlosti
prúdenia vzduchu:
250/350/500/650/800/1000 m3 / h

CQ230A actuator

Príslušenstvo pre ohrievače vody. K pohonu
a termostatu je možné pripojiť 2-cestný
alebo 3-cestný ventil.

TRY230 actuator

Elektrické potrubné ohrievače. Dostupné
verzie: bez stýkača, s jedným stýkačom
alebo s dvoma stýkačmi.

HDE-CO

Príslušenstvo pre elektrické ohrievače:
regulátory, termostaty a potrubné snímače

PULSER

TTC2000

TM1-P
thermostat

R31
thermostat

TG-K330
temperature sensor

ALNOR® ventilation system
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Alnor actuator
DM-ML-06

Alnor actuator
DM-ML-08

Alnor actuator
DM-FL-05

CM actuator

LMC actuator

LM actuator

NM actuator

SM actuator

LF actuator

NF actuator

DV

DV-ROF-R

DV-REG-L-1

PDI-BRF /
PDI-BRV

PDI-BRF-PLATE PDI-BRV-PLATE
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DV-PP

DV-ROF-V

DV-REG-L-2,5

PDI-BRF-45 /
PDI-BRV-45

PDI-BRF-KILL /
PDI-BRV-KILL

DV-PP-L

Okrúhle a obdĺžnikové potrubné ventilátory.
Kapacita: 130-1300 m3 / h - guľatý ventilátor
Kapacita: 1150-3400 m3 / h - štvorcový ventilátor

DV-SQ

Strešné ventilátory s vertikálnym a
horizontálnym odvádzaním vzduchu. Veľmi
široký rozsah výkonu.

DV-ROF-RHT

DV-REG-2

PDI-S-BRF /
PDI-S-BRV

Ovládače klapiek. Rôzne verzie
napájania, krútiaceho momentu a
reakčného času.
Pohony sú štandardne vybavené zatváraním
alebo trojstupňovým ovládaním (akčné členy s
vratnou pružinou otvorené iba zatvorené).
Pohony sú vybavené univerzálnou svorkou,
ktorá umožňuje pripojenie na guľatú a
štvorhrannú tyč.

Regulátory rýchlosti pre ventilátory. Na
povrch alebo pod omietku. Prípustné
zaťaženie od 1A do 5A.

DV-REG-5

PDI-S-BRF-45 /
PDI-S-BRV-45

PDI-S-BRF-45

PDI-BRF-KILL-45 / PDI-BRF-KILL-UP /
PDI-BRV-KILL-45 PDI-BRV-KILL-UP
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Strešné podstavce pre ventilátory. Izolácia vlny
30-50 mm. Nastaviteľný uhol k sklonu strechy
medzi 1-60 stupňami. Rôzne výšky.

Montážne dosky a spojovacie kusy pre
potrubie a ventilátory SPIRAL. Stub konektor
je možné vyrobiť v uhle 1 - 60 stupňov.
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FDA-12-M

CFDM

MSD

FDA-12-T

FDMA

MSD

FDA2-12-M

FDMB

SEDS

FDA2-12-T

FDMC

FDA2-12-M

FDMD

SEDM

Pre inštaláciu vo všeobecných ventilačných
systémoch sú použiteľné uzatváracie
požiarne klapky
Požiarna odolnosť EIS 120, 90 a 60 - podľa
potreby si môže zákazník zvoliť požiarnu
klapku, ktorá spĺňa určité kritériá.

Požiarne klapky vyhovujú kritériám
vzduchotesnosti triedy C. K dispozícii vo
verzii s manuálnym mechanizmom alebo
pohonom BELIMO.

www.sloveco.sk

POŽIARNE VENTILY A KLAPKY

Klapky na odvod dymu pre ventilačné
systémy. Požiarne klapky vyhovujú
kritériám vzduchotesnosti triedy C.

Sada požiarnych klapiek a vzduchového
ventilu spojeného s plášťom.

CFDM-V-S

CFDM-V-E
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PRODUKTY
IZOLÁCIA
Pena zo syntetického kaučuku. Používa
sa na tepelnú a zvukovú izoláciu

ARMAFLEX

FOAM-B

FOAM-AB

FOAM-AG

FOAM-TYPE

FOAM-DUCT

FOAM-G

K dispozícii sú rôzne hrúbky peny. Jedna
strana môže byť samolepiaca a vystužená
sieťovinou. K dispozícii je tiež verzia s
hliníkovým povrchom.

FOAM-FLX

AIR FILTERS

UFI

UFI-W

F-STR

Kanálové filtre na filtráciu vzduchu. Kryty filtra
umožňujú ľahkú výmenu filtra a sú pripevnené
svorkami.

Filtračné prvky sú k dispozícii vo filtračných
triedach EU3 a EU5 v súlade s novou normou
ISO 16890. K dispozícii sú tiež filtre v puzdre,
skladané filtre a s ochranným drôtom.

FSBQL

MOCarz

FSBQ-I

MOCarz-CA

FSBQ-W

MOCarz-W

FSBQ-W-CA

Odporúča sa nainštalovať smogový filter na
prívodné rozvody v domácich ventilačných
systémoch a systémoch spätného získavania
tepla.

Kartušové filtre na filtráciu vzduchu v
obdĺžnikových vetracích kanáloch.

FSCQ
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FSQ
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QDN

QBF

Obdĺžnikové vetracie kanály v súlade s
normami EN 1507.
Vybavené prírubovými rámami.

QD1

QBFR

QB

QBR

QBR1

QPR2

PRL7

PR7

QPR6

PRL1

PR1

TR6

QILA

QILN

QES

QPR3

TR

Excentrické a koncentrické reduktory na
spojenie dvoch obdĺžnikových potrubí rôznych
rozmerov.
Prechody od štvorca k druhému, obdĺžnikové
flexibilné potrubné konektory, drôtené pletivo s
rámom PQ a koncové kryty pre obdĺžnikové
ventilačné kanály.

Ofsety uľahčujú obchádzanie prekážok
pozdĺž trasy potrubia. Dostupné prevedenie
s variabilným prierezom.

QPR4

TR1

Obdĺžnikové kolená a ohyby s
premenlivým prierezom Dostupné verzie z
nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
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HRANATÉ VENTILAČNÉ POTRUBIA A SPOJKY

TR7

TR8

TR9

T-kusy pre obdĺžnikové ventilačné systémy.
Rôzne modely:
• koncentrické a excentrické
• s obdĺžnikovým alebo okrúhlym vzletom,
kužeľovitým, symetrickým kužeľom,
• asymetrické dvojité t-čka
• vyústenia s ohybmi
• tzv. nohavicové t-čka

TR2

TR3

TR4

TR5

Kusy X pre obdĺžnikové potrubie. K dispozícii
s kruhovými a obdĺžnikovými vyústeniami.

CZ1

CZ2

ALNOR® ventilation system
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PRODUKTY
PREDIZOLOVNÉ ROZVODY A ZARIADENIA IZOL®SYSTÉM

SPRI

Okrúhle predizolované kanály.
Hrúbka izolácie 25/50/100 mm.
Rôzne konfigurácie materiálov.

SPRPI

BSLI-90

BSLI-60

BSLI-45

BSLI-30

BSLI-15

Široká škála predizolovaných ohybov. Hrúbka
izolácie: 16-100 mm. Vnútorný ohyb je
vybavený gumovým tesnením EPDM.

Predizolované redukcie, T-kusy a
spojky pre systém IZOL®.

RSCLLI

TPCLI

MSFI

NSLI

Prechod medzi systémom IZOL® a
systémom SPIRAL®.

RPCLI

RPCFLI

CPFI

CSLI

DASLI

DATLI

CSFIO

CSFFIO

Koncovky na ukončenie predizolovaných
potrubí. Rôzne hrúbky izolácie: od 25 do 100
mm.

Predizolované uzatváracie klapky. Pozíciu
listu klapky je možné zaistiť pomocou
skrutiek.

DAOSLI

POTRUBIA A SPOJKY IZOLOVANÉ SYSTÉMOM GUMOVEJ PENY
FOVENT®
Potrubia izolované gumovou penou sú k
dispozícii v 1- a 2-metrových sekciách.

F..-SPR-C

F..-SPRP-C

Lisované ohyby izolované gumovou penou.
Dostupné v uhloch 90° a 45° v krátkej verzii
alebo vo verzii s vnútorným koncom.

F..-BPL-90

36

F..-BPL-45

F..-BPKF-90

F..-BPKF-45
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F..-BSL-45

F..-BSLF-90

F..-BSLF-45

Redukcie a T-kusy izolované gumovou penou.
Hrúbka izolácie: 9, 13, 19, 25 mm.

F..-RPCL

F..-NSL

F..-RSCL

F..-MSF

F..-RSCLF

F..-CPF

F..-TPCL

F..-CPF

www.sloveco.sk

F..-BSL-90

Segmentové ohyby izolované gumovou
penou. Ohyby sú k dispozícii tiež v krátkej
verzii alebo vo verzii s vnútorným koncom.

Spojky a koncové kryty pre ventilačné kanály
a armatúry. Sú k dispozícii v ženskom a
mužskom prevedení.

Uzatváracie, vzduchotesné a vnútorné
potrubné klapky izolované gumovou penou.

F..-DASLI

F..-DATLI

F..-DAOSL

POTRUBIA A SPOJKY VYROBENÉ Z EXPANDOVANÉHO POLYPROPYLÉNU (EPP)

EPP-SRGL

EPP kanály sa vyrábajú v rozmeroch 500
alebo 1 000 mm a priemeroch 125 - 180 mm.
Potrubie je dodávané s jednou vnútornou
spojkou v súprave.

EPP-BPF-90

Ohyby EPP sa dodávajú s jednou
vnútornou spojkou. Štandardná hrúbka
steny je 15 mm. K dispozícii na požiadanie
s hrúbkou 43 mm.

EPP-BPF-45

Vonkajšia spojka EPP na pripojenie
potrubí a tvaroviek. Tento typ spojenia
vylučuje tepelné mosty.

EPP-MSF

ALNOR® ventilation system
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PRODUKTY
PREDIZOLOVANÉ POTRUBIA A SPOJKY - IZOL®SAFE-SYSTEM
Ventilačné potrubia pre vzduchom izolovaný
systém Izol®Safe.

SPRI

BPLIL-90

BSLIL-90

RSCLIL

SPRPI

Vzduchom izolované lisované ohyby; vzduch
je nielen skvelým izolátorom, ale zaisťuje aj
nízku hmotnosť produktu.

BPLIL-45

BSLIL-60

RSCLFLIL

BSLIL-45

TPCLIL

BSLIL-30

NSLIL

BSLIL-15

MSFIL

Vzduchom izolované ohyby. Dvojstenné
izolované ohyby pozostávajú z
vnútorného a vonkajšieho ohybu,
opatreného gumovým tesnením EPDM.

Redukcie, T-kusy a spojky izolované
vzduchom. Armatúry sú k dispozícii v
prevedení s vnútorným a vonkajším
koncom.

Koncovky pre kanály a tvarovky
predizolovaného systému IZOL®safe.

CPFIL

DASLIL
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CSLIL

DATLIL

DAOSLIL
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Vzduchovo izolované tlmiče s možnosťou
aretácie polohy listu klapky. Kanálový
tlmič.
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PVC-SRGL

PVC-BPF-90

PVC-RPC

PVC-TPCF-90

PVC-MSF

PVC-QDNF

PVC-BPF-45

PVC-RPC

PVC-TPVF-45

PVC-CPF

PVC-QDNT

PVC-QBFF

PVC-QPR6F

PVC-YSVF

PVC-FLS

Chemicky odolné plastové rozvody. Kruhové a
obdĺžnikové potrubné vedenie. Dostupné
verzie: kanály s vnútorným koncom, príruby a
holé kanály.

PVC-QDN

Plastové ohyby pre okrúhle a obdĺžnikové
potrubie. Rôzne materiály: PE, PP, PPs, PVC,
PVCW, PPs-EL a PVDF.

PP-QBFF

PVC-QPR2F

PVC-TRF

PVC-FLSF

PVC-PR7F

PVC-TR

PVC-FLSF

www.sloveco.sk

CHEMICKY ODOLNÉ PLASTOVÉ POTRUBIA A SPOJKY

Plastové redukcie. Koncentrické a
excentrické reduktory. K dispozícii je tiež
prechod štvorcový na kruhový.

Plastové ventilačné T-kusy: 90˚ a 45˚.
Armatúry sú k dispozícii s vnútornými
koncami alebo s prírubami.

Plastové spojky a koncovky pre ventilačné
kanály. Prírubové tesnenia na spojenie
tvaroviek s koncami prírub.

Plastové strešné kryty, základové a uhlové
vzlety. Uhol vzletu s okami 30˚.

PVC-ASVF-30

PVC-DATF

PVC-WDF

PVC-DSQF-V

PVC-TAGF

PVC-DSQF-H

PP-DATFM

PP-DSQW

Regulačné klapky pre kruhové a
obdĺžnikové potrubie. Klapka
regulačného vzduchu pre inštaláciu
pohonu.

Plastový kruhový difúzor vzduchu,
mriežky a montážne rámy.

PP-NKSD-R

PP-SHR

PP-SHR-RM

PP-SHR-RMO

Tlmič hluku vyrobený z plastov.

PVC-SILF

ALNOR® ventilation system
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Prehľad produktov
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PRODUKTY
TRANS-RÝCHLY SYSTÉM

FLKA

SRGLQT

FLKA-C

Spojovacia svorka (sťahovacie krúžky) so
skrutkou a čapom pre systém vzájomného
spojenia. Dostupné svorky s triedou
vzduchotesnosti D.

FLKA-CD

Zvárané rúry pre systém odsávania
prachu. Systém TRANS-Quick je
vyrobený z pozinkovanej ocele hrúbky 0,7
a 0,9 mm.

SRGWQT

Teleskopická
rúra
sa
používa
na
zabezpečenie variabilnej úpravy dĺžky (500 950 mm) v potrubí bez dodatočného rezania
alebo zvárania.

TELQT

BSQT-90

BSDQT-90

RSCLQT

TPCQT

BSQT-60

BSQT-45

BSQT-30

BSQT-15

Segmentové ohyby sú vyrobené z
pozinkovanej ocele hrúbky 0,7 a 0,9 mm.
Ostatné stupne ohybov 5-85˚ sú k dispozícii
na požiadanie

Segmentové ohyby s hladkým polomerom
r = 1,5 d alebo r = 2,0 d. Ostatné stupne
ohybov 5-85˚ sú k dispozícii na požiadanie

BSD2QT-90

RSLQT

Koncentrický alebo excentrický reduktor pre
systém TRANS-Quick. Difúzor / konfúzor
zvyšuje alebo znižuje tlak vo ventilačnom
systéme.

TPRQT

Široká škála T-kusov: rovnaké, redukčné,
redukčné o 45 stupňov (bočné), Y-kusy.
Hlavnou výhodou tohto systému je rýchla
montáž.

TSVQT

TRVQT-45

YSVQT-45

Konektory a adaptéry na pripojenie systému
TRANS-Quick k iným potrubným systémom.

ILSQT

NSLQT

MSLFQT

ILAFQT

Koncová čiapočka s rukoväťou sa používa
na ukončenie vetvenia potrubia v systéme
upínania.

CSHQT
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Prehľad produktov

PRODUKTY

SILQT-GL

MPRQT

PUQT-AS

PUQT

Prístupové dvere sú predinštalované na
potrubí TRANS-Quick. Vybavené závesmi,
západkami a tesneniami EPDM.

IPRQT-DUCT-H

DASQT

GKQT

Redukčné potrubie sa používa na
rozvetvenie odsávacieho potrubia, obvykle
pomocou flexibilných hadíc PUQT.

DATQT

DAOSQT

www.sloveco.sk

Tlmič pre systém TRANS-Qucik. Hrúbka
izolácie: 100, 50 a 25 mm; dĺžky: 600 a 900
mm.

Regulačné, vzduchotesné a spätné klapky
pre systémy na odsávanie prachu. Tlmič
spätného ťahu je k dispozícii v zosilnenej
verzii.

Posuvné tlmiče pre systém upínania.
Vybavené ručne ovládanou klapkou alebo
pneumatickým pohonom.

GKMQT

ALNOR® ventilation system
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Prehľad produktov
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PRODUKTY
POTRUBIA A SPOJKY NA EXTRAKCIU DYMU - DYMOVÉ SYSTÉMY
Spiro potrubie, triada požiarnej odolnosti:
E600 120 (ho) S1500 jednoduché, pre
jednopriestorové aplikácie na odvod dymu.

SPR-Z-SMO

BSL-SMO-90

BSL-SMO-45

Segmentový ohyb pre systémy na
odvod dymu, r = d alebo dlhý ohyb r =
1,5d. K dispozícii aj iné uhly.

BSDL-SMO-90

Segmentované reduktory (samček) pre
jednokomorové systémy na odvod dymu a
kombinované (dvojfunkčné) systémy.

RSCLL-SMO

Spojky pre systém SMOKE.

NSL-SMO

MSF-SMO

Odbočky pre systém odsávania dymu.
Zváracie body a ďalšie spoje musia byť
pokryté vysokoteplotným tmelom.

ILSL-SMO

CSL-SMO

ILSNL-SMO

SSCL-SMO

CSF-SMO

ILSNF-SMO

SSL-SMO

Segmentované koncové kryty pre
systémy na odvod dymu: mužské,
ženské alebo s rukoväťou.

CSFH-SMO

Vyústenia sú koncovými kusmi systému
SMOKE. Sieť chráni nečistoty pred
vniknutím do potrubia.

ASVL-45-SMO

Obojstranné sedlá pre systém SMOKE sa
používajú ako viacúčelový kus na stavbu Tkusov alebo odbočiek pre potrubie SPR-ZSMO.

SPSL-SMO

Segmentované lisované T-kusy a Y-kusy pre
systémy na odvod dymu.

TSCL-SMO
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TPCL-SMO
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Prehľad produktov

PRODUKTY

ILA-NSL-SMO-SIL

ILA-K-SMO-SIL

Kruhový tlmič SIL-GL-SMO navrhnutý pre
jednokomorové odsávanie dymu a
kombinované (dvojfunkčné) systémy.

SIL-GL-SMO

Výfukové mriežky pre inštaláciu priamo na
kruhové potrubie SMOKE System.

www.sloveco.sk

Pre potrubia dlhšie ako 5 m sa používajú
pružné potrubné spojky.

SGR-SMO
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NEOBMEDZENÁ FLEXIBILITA DIZAJNU:
Naše knižnice produktov sú k dispozícii v nasledujúcich programoch:
• Revit - BIM libraries.
• MagiCAD - doplnok pre AutoDesk - 2D a 3D modely.
• VentPack - doplnok pre FluidDesk - 3D modely.
• Wentyle - základná verzia projektovacieho softvéru je
k dispozícii zdarma. Projektovanie len 2D modelov.
Softvér sa používa na kreslenie a výpočet potrubia s kruhovým
alebo obdĺžnikovým prierezom. Umožňujú efektívne plánovanie
potrubia a ľahkú implementáciu zmien projektov. Softvér generuje
automatický zoznam komponentov použitých v projekte. Knižnice
sú často aktualizované o nové produkty: rekuperačná jednotka,
ventilátory a požiarne klapky.

PODPORA ROZPOČTOV S AlnorCAM:
Majte dôveru a flexibilitu vo svoje činnosti:
• Minimalizujte chyby pri spracovávaní dokumentácie
• Urýchlite čas vybavenia objednávok pri zachovaní
konkurencieschopných cien a kvality.
• Robte objednávky, ktoré vyhovujú vašim potrebám.
• Softvér je zdarma

SOFTVÉR PRE VÝBER TLMIČA:
Presvedčte sa sami, aké ľahké je:
• Vyberte tlmiče hluku pre ventilátor a očakávanú hladinu zvuku.
• Porovnajte akustické parametre vybraných tlmičov.
• Exportovať technické parametre do špecifikácie, pripraviť
úplnú špecifikáciu.
• Vyberte najlepší model tlmiča, ktorý zodpovedá očakávanej akustike
• Vytvárajte automatické ponuky - prémiová verzia pre veľkoobchodníkov
a distribútorov.
• Softvér je zdarma

Exkluzívny importér a servis:
SLOVECO, s.r.o.
Popradská 66
040 11 Košice

055/6405 301 - 3
0903 412 818
0903 412 792
mail: sloveco@sloveco.sk
web: www.sloveco.sk

