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Інструкція розроблена на основі вимог будівельних норм

ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання», п. 7.11. 6, п. 7.11.7, додаток Г. 
ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», п. 5.28.
ДСТУ Б ЕN 13779:2011 «Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціювання повітря».
ДСТУ EN 12599:2006 «Системи вентиляції та кондиціювання. Процедури випробовування та методи вимірювання у період здачі 
в експлуатацію систем вентиляції та кондиціювання повітря».
ДБН В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти споруд».
ДБН В.2.6-133- 2010 «Дерев’яні конструкції. Основні положення».
ДБН В.2.6-14-97 «Конструкції будівель та споруд».
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2. 

КОЛЕКТОР МЕТАЛЕВИЙ

1  ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ  

Якщо у конструкції колектора передбачена можливість зміни розташування патрубка, виконайте наступне: 

1.  Відкрутіть гвинти на сервісній панелі та патрубку, потім 
від’єднайте їх від колектора.

2. Поміняйте місцями патрубок і сервісну панель та 
закріпіть їх за допомогою гвинтів на корпусі колектора.

Перевстановіть заглушки (постачаються у комплекті) залежно від способу монтажу колектора:  

1. Зніміть заглушки з поверхні, до якої будуть приєднані 
фланці.

2. Встановіть зняті заглушки на поверхню, яка не буде 
задіяна для підключення фланців (див. «Встановлення 
заглушок»). 
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2  ВСТАНОВЛЕННЯ КОЛЕКТОРА НА МОНТАЖНУ ПОВЕРХНЮ

Колектор призначений для настінного, підлогового і стельового монтажу. Закріпіть колектор на монтажній поверхні за 
допомогою болтів або різьбових шпильок (не входять до комплекту постачання). Під час підбирання кріплення необхідно 
враховувати матеріал монтажної поверхні та вагу виробу.  
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3  ВСТАНОВЛЕННЯ ФЛАНЦІВ (не входять до комплекту постачання)

Вставте фланець в отвір з пазами так, щоб зображення відкритого замка на фланці опинилося навпроти стрілки    на 
корпусі. Натисніть на замок всередині фланця та поверніть фланець для фіксації в отворі за годинниковою стрілкою так, щоб 
зображення закритого замка  на фланці опинилось навпроти стрілки    на корпусі. 

Замок
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4  ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГЛУШОК (не входять до комплекту постачання)

Встановіть заглушки в отвори, які не задіяні для підключення фланців.

Вставте заглушку в отвір з пазами і поверніть її за годинниковою стрілкою так, щоб зображення закритого замка  на 
заглушці опинилося навпроти стрілки    на корпусі. 

Заглушка 
відкрита

Заглушка 
закрита

5  ПРИЄДНАННЯ НАПІВЖОРСТКИХ ПОВІТРОПРОВОДІВ (замовляються окремо) 
 
1. Одягніть на повітропровід ущільнювач (не входить 
до комплекту постачання) для герметичності з’єднання з 
фланцем.  
УВАГА! Якщо повітропроводи і колектор будуть заливатися 
бетоном, слід ущільнити стик між повітропроводом і 
фланцем стрічкою холодної усадки.

2. Зніміть замок-защіпку (входить до комплекту 
фланця). 

3. Вставте повітропровід з ущільнювачем у фланець. 4. Зафіксуйте повітропровід замком-защіпкою.

5. Промаркуйте повітропроводи з обох боків, вказавши тип приміщення і номер.
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3.

ПЛЕНУМ СТЕЛЬОВИЙ МЕТАЛЕВИЙ 

Монтаж пленуму в товщі перекриття 

1  Зробіть у перекритті наскрізний отвір Ø 130 мм під 
встановлення патрубка пленуму.

2  Вставте патрубок в отвір. Щілини між поверхнею 
патрубка і бетоном заповніть герметиком (монтажною 
піною).

3  Закріпіть пленум на монтажній поверхні за 
допомогою цвяхів для бетону. 

4  Зніміть замки-защіпки з фланців (входять до 
комплекту фланців).
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5  Закрийте заглушками (не входять до комплекту 
постачання) фланці, до яких не будуть підключені 
повітропроводи. 

6  Одягніть на повітропровід ущільнювач (не 
входить до комплекту постачання) для герметичності 
з’єднання з фланцем.  

7  Вставте повітропровід з ущільнювачем у фланець. 8  Зафіксуйте повітропроводи і заглушки замками-
защіпками. 

УВАГА! Перед заливанням пленумів бетоном слід 
ущільнити стик між повітропроводом і фланцем 
стрічкою холодної усадки. 
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9  Захистіть поверхню стелі від пошкодження 
різальним інструментом та зріжте частину патрубка, яка  
виступає, урівень зі стелею. 

10  Встановіть вентиляційну решітку (не входить до 
комплекту постачання).

Монтаж пленуму під стелею

1  Закріпіть пленум на монтажній поверхні за 
допомогою цвяхів для бетону.

2  Зніміть замки-защіпки з фланців (входять до 
комплекту фланців).
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3  Закрийте заглушками (не входять до комплекту 
постачання) фланці, до яких не будуть підключені 
повітропроводи. 

 

4  Одягніть на повітропровід ущільнювач (не 
входить до комплекту постачання) для герметичності 
з’єднання з фланцем.  

5  Вставте повітропровід з ущільнювачем у фланець. 6  Зафіксуйте повітропроводи і заглушки замками-
защіпками. 
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7  Змонтуйте підвісну стелю, підготувавши у ній отвір 
Ø130 мм під встановлення патрубка пленуму. 

8  Захистіть монтажну поверхню від пошкодження 
різальним інструментом та зріжте частину патрубка, яка  
виступає, урівень зі стелею. 

9  Встановіть вентиляційну решітку (не входить до 
комплекту постачання).



12 ventilation-system.com

5. 

ПЛЕНУМ СТЕЛЬОВИЙ ПЛАСТИКОВИЙ

1  Зніміть замки-защіпки з фланців (входять до 
комплекту фланців).

2  Закріпіть пленум під стелею за допомогою 
перфорованої монтажної стрічки.

3  Закрийте заглушками (не входять до комплекту 
постачання) незадіяні отвори. 

4  Одягніть на повітропровід ущільнювач (не 
входить до комплекту постачання) для герметичності 
з’єднання з фланцем. 
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 5  Вставте повітропровід з ущільнювачем у фланець.  6  Зафіксуйте повітропровід і заглушки замками-
защіпками. 

7  Змонтуйте підвісну стелю, попередньо підготувавши 
у ній отвір Ø 130 мм. 

8  Захистіть монтажну поверхню від пошкодження 
різальним інструментом та зріжте частину патрубка, яка  
виступає, урівень зі стелею.

9  Після проведення оздоблювальних робіт 
встановіть вентиляційні решітки (не входять до комплекту 

постачання). 

УВАГА! Стельовий пластиковий пленум не призначений для заливання бетоном.  



14 ventilation-system.com

6. 

ПЛЕНУМ ПІДЛОГОВИЙ МЕТАЛЕВИЙ

1   Зробіть розмічування на чорновій стяжці підлоги для кріпильних отворів. Використайте пленум у якості шаблону. 

Рівень

чистової

стяжки

 

2  Просвердліть отвори відповідно до розміток та 
закріпіть пленум на поверхні столу. 

3  Зніміть замки-защіпки з фланців (входять до 
комплекту фланців). 
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4  Закрийте заглушками (не входять до комплекту 
постачання) фланці, до яких не будуть підключені 
повітропроводи.

 

5  Одягніть на повітропровід ущільнювач (не входить 
до комплекту постачання) для герметичності з’єднання з 
фланцем.

УВАГА! Якщо повітропроводи і колектор будуть 
заливатися бетоном, слід ущільнити стик між 
повітропроводом і фланцем стрічкою холодної 
усадки.   

6  Вставте повітропроводи з ущільнювачем у фланці. 7  Зафіксуйте повітропроводи і заглушки замками-
защіпками. 
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8  Зріжте частину пленуму, яка виступає, по рівню підлоги. Частину пленуму, яка виступає, можна зрізати після 
чистової стяжки або після укладання покриття залежно від способу встановлення вентиляційної решітки. Поверхню 
підлоги необхідно захистити від пошкодження різальним інструментом.

9  Встановіть вентиляційну решітку (не входить до комплекту постачання). 

Встановлення потаємної вентиляційної решітки

1. Перед укладанням чистового покриття підлоги вставте 
рамку у пленум. 

2. Закріпіть рамку на поверхні підлоги та покладіть 
чистове покриття підлоги.

3. Відкрутіть фіксувальний гвинт за допомогою викрутки. 
Виставте необхідну висоту регулювальними гвинтами, 
використовуючи ключ під внутрішній шестигранник, і 
закріпіть рамку фіксувальним ключем. 

  

4. Вставте решітку в рамку. 
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Встановлення накладної вентиляційної решітки 

1. Після встановлення чистового покриття підлоги 
вставте рамку у пленум. 

2. Закріпіть решітку в пленумі, закрутивши гвинти 
розпірних лапок за допомогою викрутки. 
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7.

ПЛЕНУМ НАСТІННИЙ МЕТАЛЕВИЙ 

1  Зробіть у стіні прямокутний наскрізний отвір.

2  Встановіть пленум у підготований отвір. Проміжки між пленумом та стіною заповніть герметиком. 



19ventilation-system.com

3  Зніміть замки-защіпки з фланців (входять до комплекту 
фланців).  

4  Закрийте заглушками (не входять до комплекту 
постачання) фланці, до яких не будуть підключені 
повітропроводи. 

5  Одягніть на повітропровід ущільнювач (не входить до комплекту постачання) для герметичності з’єднання 
з фланцем. УВАГА! Якщо повітропроводи і колектор будуть заливатися бетоном, слід ущільнити стик між 
повітропроводом і фланцем стрічкою холодної усадки. 

6   Вставте повітропровід з ущільнювачем у фланець.
 

7  Зафіксуйте повітропроводи і заглушки замками-
защіпками.

8  Встановіть вентиляційні решітки (не входять до комплекту постачання) після проведення оздоблювальних робіт. 
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8. 

МУФТА ПЕРЕХІДНА ФЛЕКСІВЕНТ-ПЛАСТИВЕНТ

1  Закрийте заглушками (не входять до комплекту 
постачання) незадіяні отвори. 

2  Приєднайте елементи системи Пластивент та закріпіть 
їх на поверхні перфорованої монтажної стрічки. 

Стики елементів слід ізолювати клейкою стрічкою.  

3  Одягніть на повітропровід ущільнювач (не входить 
до комплекту постачання) для герметичності з’єднання з 
фланцем.

 

4  Вставте повітропровід з ущільнювачем у фланець. 
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5  Зафіксуйте повітропровід і заглушки замками-
защіпками. 

6  Після проведення оздоблювальних робіт встановіть 
вентиляційну решітку. 
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9. 

ПОВІТРОПРОВІД ФЛЕКСІВЕНТ

1  Відріжте повітропровід необхідної довжини.

2  Для запобігання потраплянню будівельного сміття у повітропроводи під час монтажу використовуйте заглушку для 
повітропроводів. 

3  Одягніть на повітропровід ущільнювач для 
герметичного з’єднання з фланцем. Для досягнення 
герметичності класу D необхідно застосувати два ущільнювачі.
Ущільнювачі постачаються окремо.     
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4  Вставте повітропровід з ущільнювачем у фланець або у з’єднувальну муфту.

УВАГА! Якщо повітропроводи і колектор будуть заливатися бетоном, слід ущільнити стик між повітропроводом 
і фланцем стрічкою холодної усадки.

5  Для надійної фіксації повітропроводу використовуйте замок-защіпку (входить до комплекту фланця та з’єднувальної муфти).

6  Повітропроводи кріпляться до поверхні за допомогою монтажної перфорованої стрічки.

Радіус вигину 
повітропроводу:

Ø 63 мм R = 130 мм
Ø 75 мм R = 150 мм

1500–2000 мм

max 200 мм

max 200 мм

Примітка: додаткова технічна інформація представлена у каталозі. 
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10. 

ПОВІТРОПРОВІД ГНУЧКИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ ІЗОВЕНТ 

10.1. Загальні рекомендації 
Під час монтажу гнучких ізольованих повітропроводів необхідно брати до уваги маршрут прокладання, кількість відведень, 
кут відведень і кількість прогинів між місцями кріплення, оскільки ці фактори впливають на спротив повітропроводів. 
Використовуйте мінімальну довжину гнучкого повітропроводу для з’єднання елементів вентиляції. Не рекомендовано 
застосовувати надлишкову довжину повітропроводу, розраховуючи на можливе майбутнє переміщення дифузорів або 
інших елементів. 
Уникайте монтажу гнучких ізольованих повітропроводів у відкритих місцях, де пряме сонячне проміння може потрапляти 
на них. Тривалий вплив сонячного проміння може призвести до руйнування зовнішнього шару, а ультрафіолетових ламп, 
змонтованих у системі вентиляції, – до руйнування внутрішнього шару ізольованого повітропроводу. 
Дифузори та інші елементи вентиляції повинні кріпитися до несних конструкцій окремо від ізольованого повітропроводу.
У разі пошкодження зовнішнього шару ізольованого повітропроводу його можна відремонтувати клейкою стрічкою, яка 
підходить для подібних робіт. У разі пошкодження внутрішнього шару ізольованого повітропроводу його слід замінити. 

10.2. Монтаж та експлуатація

Ізольований повітропровід слід монтувати повністю 
розтягнутим. 

Забороняється монтувати повітропровід у стисненому стані 
або з надлишковою довжиною, оскільки це суттєво збільшує 
аеродинамічний спротив у повітропроводі. 

Уникайте огинання повітропроводом гострих кутів або 
його контакту з металевими кріпленнями чи трубами. Радіус 
вигину повітропроводу центральною лінією повинен бути 
не менше одного діаметра повітропроводу. 

D

1xD

Забороняється монтувати ізольовані повітропроводи 
біля гарячого обладнання, наприклад, нагрівальних 
приладів або теплопроводів, температура яких перевищує 
рекомендовану температуру застосування повітропроводів. 
 

Теплопровід



25ventilation-system.com

10.3. З’єднання та стикування гнучких ізольованих повітропроводів 
Гнучкий ізольований повітропровід повинен находити на фланець фітинга,  до якого кріпиться не менш ніж на 50 мм. 
Під час стикування повітропроводів ніпель повинен мати довжину не менше 100 мм. Для герметизації та фіксації з’єднання 
необхідно використовувати відповідну клейку стрічку та хомут.
Гнучкі ізольовані повітропроводи можуть застосовуватися в системах вентиляції, позитивний тиск у яких не перевищує 
1500 Па. 

1. 1. Після того, як визначено необхідну довжину повітропроводу, його необхідно повністю розрізати по колу ножем або 
ножицями. Дріт необхідно розрізати кусачками. 

2. Натягніть мінімум 25 мм внутрішнього шару на патрубок. Ізолюйте стик між патрубком та внутрішнім шаром 
повітропроводу мінімум двома шарами клейкої стрічки. Закріпіть з’єднання хомутом, розташувавши його над внутрішнім 
шаром повітропроводу та клейкої стрічки.

3. Натягніть ізоляцію повітропроводу та його зовнішній шар назад, над внутрішнім шаром. Обмотайте зовнішній шар 
повітропроводу мінімум двома витками клейкої стрічки. Хомут може бути застосований замість або разом з клейкою 
стрічкою. 
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10.4. Кріплення гнучких ізольованих повітропроводів

Відстань між кріпленнями не повинна перевищувати 1,5 м. 
Провисання гнучкого повітропроводу між кріпленнями 
не повинно перевищувати 42 мм/м.
З’єднання з жорсткими елементами вентиляційної 
системи вважається місцем кріплення.
У разі гострих відведень на довгих горизонтальних 
ділянках гнучкого ізольованого повітропроводу 
необхідно передбачити кріплення до та після відведення 
на відстані одного діаметра від осьової лінії відведення. 

1,5 м1,5 м

42 мм/м

Ширина опори гнучкого ізольованого повітропроводу не 
повинна бути менше 38 мм.

min 38 мм

 

min 38 мм
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11. 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТИ ПОВІТРЯ 

11.1  Регулювання витрати повітря шляхом монтажу дроселя у колектор
1. Переріжте перемички між кільцями дроселя за допомогою ножа та видаліть зайві кільця.
2. Відкрутіть сервісну панель колектора.
3. Встановіть дросель у фланець з внутрішнього боку колектора.
4. Встановіть сервісну панель колектора на попереднє місце. 

11.2  Регулювання витрати повітря шляхом монтажу дроселя у пленум 
1. Переріжте перемички між кільцями дроселя за допомогою ножа та видаліть зайві кільця.
2. Зніміть вентиляційну решітку з пленуму.
3. Встановіть дросель у фланець з внутрішнього боку підлогового пленуму.
4. Встановіть вентиляційну решітку в пленум. 
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11. 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Технічне обслуговування включає загальне очищення елементів системи від забруднень та пилових відкладень.

1. Очищення вентиляційних повітропроводів.

  

Повітропроводи необхідно очищувати за допомогою спеціальної щітки та пилососа з насадкою під 
фланець колектора. Доступ до повітропроводів здійснюється через сервісну панель та вентиляційну 
решітку.  

               

2. Очищення внутрішньої поверхні колектора, решіток та анемостатів.

Для очищення поверхні використовуйте м’яку щітку або тканину. 
Не застосовуйте для чищення агресивні розчинники, гострі предмети тощо для запобігання 
пошкодженням. 

3. Обслуговування вентиляційної установки здійснюється згідно з посібником користувача відповідної установки.
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