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Instrukcja montażowa i eksploatacyjna kratki wentylacyjnej Silentium HICS. 

 

Budowa: 

Silentium HICS 25/70 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – PANEL PRZEDNI 

2 – PANEL GŁÓWNY 

3 – MECHANIZM STERUJĄCY 

4 – PRZEPUSTNICE REGULUJĄCE 

5 – MATERIAŁ TŁUMIĄCY 

6 -  USZCZELKA 
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Silentium HICS 50 h 
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Zasada działania Silentium HICS 25/70 m: 

Kratka wentylacyjna Silentium HICS 25/70m jest wyposażona w ręczny mechanizm regulacji.  

 

Standardowo mechanizm powinien być tak ustawiony aby strumień wielkości powietrza wentylacyjnego wynosił 

50m3/h. Dźwignia regulacyjna służy do zmiany wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego.  

 

Zakres regulacji 25 – 75 m3/h. 
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Dźwignia regulacyjna ustawiona w połowie skali – prostopadle do mechanizmu regulującego - przy podciśnieniu 50 

Pa, powoduje usuwanie strumienia powietrza wentylacyjnego w wielkości 50 m3/h.  

W analogiczny sposób należy ustawić przepustnicę w przypadku, gdy oczekiwany strumień powietrza usuwanego 

wynosi 30 m3/h, 70 m3/h lub ma inną  wartość z zakresu 25 – 75 m3/h. 

 

  

70 m3/h 

  

50 m3/h 

 

30 m3/h 
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Zasada działania Silentium HICS 50 h: 

Kratka wentylacyjna Silentium HICS 50 h jest wyposażona w hygrosterowalny mechanizm regulacji.  

 

Mechanizm hygrosterowlany uzależnia otwarcie przepustnic od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Kratka jest 

urządzeniem bezobsługowym i nie ma możliwości ręcznej regulacji. Mechanizm hygro jest skalibrowany, zerwanie 

plomby ze śruby kalibracyjnej spowoduje rozregulowanie mechanizmu i utratę gwarancji.  

 

Zakres regulacji 25 – 70 m3/h. 
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Montaż: 

 do instalacji wentylacyjnej wywiewnej; 

 wymagana średnica przewodu wentylacyjnego 125 mm; 

 do montażu w pozycji pionowej na ścianie; 

 dopuszcza się montaż sufitowy  (kontakt: venture@venture.pl) 

 do montażu bezpośrednio do kanału wentylacyjnego; 

 do montażu w pozycji pionowej (patrz rysunek); 

mechanizm regulujący musi znajdować się po lewej stronie 

przepustnice muszą być prawidłowo zamontowane (dolna – „down”, górna – „up”). 

 

  

 

Mechanizm regulujący (hygro 

lub ręczny) po lewej stronie 

panelu głównego 

 

Strzałki na mechanizmie 

skierowane do góry, na 

dźwigniach mechanizmu 

oznaczenie góra „up” i dół 

„down” 
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Konserwacja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czyścić regularnie; 

 Używać suchej szmatki; 

 Nie dopuścić do zawilgocenia mechanizmu sterującego; 

 Nie dopuścić do zabrudzenia mechanizmu sterującego; 

 Podczas wyjmowania mechanizmu, należy uważać by nie wyciągnąć samej taśmy poliamidowej – może to 

spowodować rozregulowanie urządzenia. 

 

Zastosowanie: 

 Kratki wentylacyjne Silentium HICS są przeznaczone do systemów wentylacyjnych HICS Venture Industries 

Sp z o.o.  

 Przeznaczone są do instalacji wywiewnej z pomieszczeń mieszkaniowych i użyteczności publicznej.  

 Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji kratki  – grozi to utratą gwarancji oraz rozregulowaniem całego 

systemu. 

 Dopuszcza się wymiana elementów mechanizmu na oryginalne części Venture Industries Sp. z o.o. 

 Zabrania się zasłaniania i przenoszenia kratki wentylacyjnej – grozi to rozregulowaniem całego systemu. 

 

  

1. Zdejmij panel przedni 

 

 

2. Wyjmij mechanizm sterujący 

 

3. Zdemontuj przepustnice 

regulujące 
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Wymiana mechanizmu: 

Mechanizm sterujący kratki wentylacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ostrożnie zdejmij panel 

przedni kratki. 

  

Mechanizm sterujący higrosterowalny Mechanizm sterujący ręczny 
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2. Zdemontuj mechanizm 

sterujący. W tym celu lekko 

należy go podważyć za pomocą 

płaskiego śrubokręta. 

Przepustnice regulujące 

pozostaw na miejscu. 

UWAGA! W czasie 

demontażu/montażu 

mechanizmu hygro nie wolno 

dopuścić do wyjęcia taśmy 

poliamidowej z mechanizmu – 

może to skutkować 

rozregulowaniem urządzenia. 

Zainstaluj nowy mechanizm. 

UWAGA! W czasie 

demontażu/montażu 

mechanizmu hygro nie wolno 

dopuścić do wyjęcia taśmy 

poliamidowej z mechanizmu – 

może to skutkować 

rozregulowaniem urządzenia. 

3.  
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4. Upewnij się że dźwignie 

mechanizmu są dokładnie 

dopasowane  do przepustnic. 
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