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Швидкий та простий монтаж завдяки 
гнучким каналам та універсальним 
з’єднувально-монтажним елементам

Що таке  
напівжорсткі канали?

НАПІВЖОРСТКІ ПЛАСТИКОВІ 
ПОВІТРОПРОВОДИ FLEXIVENT – 
ГНУЧКЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОГО 
БУДИНКУ

Модульна система розподілу 
повітря ФлексіВент базується 
на використанні компактних 
гофрованих повітропроводів 
овального перерізу 117х52 мм з 
ударостійкого пластику.
Із FlexiVent ви можете легко та 
швидко встановити енергоощадну 
систему вентиляції в будинку, 
квартирі, на етапі нового 
будівництва або капітального 
ремонту.
Повітропроводи підходять для 
монтажу в підлозі, на стінах та стелі.

FLEXIVENT –  
ЕНЕРГООЩАДНА  
ВЕНТИЛЯЦІЯ  
У ВАШОМУ БУДИНКУ

Система FlexiVent застосовується у 
поєднанні з припливно-витяжними 
установками. Припливно-
витяжна установка відповідає 
за переміщення та очищення 
вентиляційного повітря, а також за 
передавання тепла від витяжного 
повітря припливному. Система 
Вентс FlexiVent призначена 
для правильного розподілу 
вентиляційного повітря між 
кімнатами. 
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Переваги,  
особливості

На відміну від стандартної системи повітропроводів, яка монтується 
виключно під стелею, система ФлексіВент має ширші можливості. 
Повітропроводи можуть встановлюватися у стелі, стінах та підлозі; 
монтаж простий і економічний.

ОЦІНІТЬ ПЕРЕВАГИ FLEXIVENT:

4  компактність. Підходять для 
нестандартних стель зі складним 
дизайном, а також для підлоги з 
підігріванням;

4 низький рівень шуму;

4  матеріал та форма напівжорстких 
каналів дозволяють їм 
витримувати велике зовнішнє 
навантаження (наприклад, тиск 
бетонної стяжки підлоги);

4  естетичний дизайн інтер’єру 
(вентиляційні комунікації 
приховуються під підлогою, 
єдиний видимий елемент – 
підлогові вентиляційні решітки, 
через які здійснюється приплив 
та витягання повітря).

Об'ємна витрата 
повітря, м3/год

Погодинний 
повітрообмін

Уся квартира – – 0,4–1

На одну людину – 30 –

Ванні кімнати, 
санвузли

– – –

– Постійна вентиляція 60 –

–
Періодична вентиляція   

> 12 годин
45 –

Санвузол – – –

– Постійна вентиляція 30 –

–
Періодична вентиляція

> 12 годин
25 –

Кухня – – –

– Постійна вентиляція 60 –

–
Періодична вентиляція

> 12 годин
45 –

Розрахунок 
вентиляційної 
системи та підбір 
елементів необхідно 
проводити відповідно 
до місцевих 
будівельних норм *.

* Рекомендації з повітрообміну в житловому будинку відповідно до DIN 1964.6 і DIN 18017.3.
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FLEXIVENT – БІЛЬШЕ КОМФОРТУ, МЕНШЕ ВИТРАТ:

4 відсутність протікань повітря;
4 легкий догляд (завдяки гладкій 
внутрішній поверхні);

4  швидке та зручне складання 
за рахунок гнучкості каналів та 
універсальних з’єднувально-
монтажних елементів. Не потрібні 
спеціальний інструмент та підготовка.
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 Технічна 
специфікація

    Виготовлений із поліетилену високої щільності (HDPE).
    Максимальна продуктивність: 30 м³/год.
    Радіус горизонтального вигину: rh = 3×W.
    Радіус вертикального вигину: rv = 3×H.
    Кільцева міцність: 8 кН/м² згідно з EN ISO 9969.
    Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.
    Гладка внутрішня поверхня для низького опору та легкого очищення.

Розміри, мм H L, м W

ФлексіВент 01525000 52 50 117

W

H

L

КАНАЛ ОВАЛЬНИЙ  
ФЛЕКСІВЕНТ 01525000

Розміри, мм H L W

ФлексіВент 03 28 18 14,5

H

L W

   Виготовлений із поліпропілену (РР) з термопластичним еластомером 
(SEBS).

   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.

ЗАМОК УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
ФЛЕКСІВЕНТ 03

Для фіксації каналів у фланцях.

КАНАЛ ОВАЛЬНИЙ 
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ 
ТА АНТИСТАТИЧНИЙ  
ФЛЕКСІВЕНТ 0101525000

КАНАЛ ОВАЛЬНИЙ 
АНТИСТАТИЧНИЙ  
ФЛЕКСІВЕНТ 0102525000

СИСТЕМА 52
Канали та аксесуари
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Розміри, мм H L W

ФлексіВент 030252 53 35 118

LH

W
   Виготовлена з поліпропілену (РР) з термопластичним еластомером 
(SEBS). 

   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.

ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЯ ОВАЛЬНА 
ФЛЕКСІВЕНТ 030252

Для закривання вільних 
фланців 117×52 мм 
у пленумах та колекторах.

Розміри, мм H W

ФлексіВент 0552 58 123

W

H

   Виготовлений із каучуку. 
   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.

УЩІЛЬНЮВАЧ ОВАЛЬНИЙ 
ФЛЕКСІВЕНТ 0552

Для ущільнення каналу 
117×52 мм та заглушки 
фланця ФлексіВент.

Розміри, мм H H1 L W W1

ФлексіВент 030152/60 52 64 63 117 134

W
1W

LH1
H

ЗАГЛУШКА ТРУБИ ОВАЛЬНА 
ФЛЕКСІВЕНТ 030152/60

Для закривання закінчення 
каналу 117×52 мм для запобігання 
потраплянню сміття всередину 
труби під час виконання 
будівельно-монтажних робіт.

   Виготовлена з поліпропілену (РР) з термопластичним еластомером 
(SEBS).

   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.
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 Технічна 
специфікація

Розміри, мм H L W

ФлексіВент 060352 61 127 139

W

L

H
L

Розміри, мм H L W

ФлексіВент 060252 58 200 139

W

L

L

H

   Приєднувальні розміри: 117×52 мм.
   Канали фіксуються замками ФлексіВент 03, замовляються окремо.
   Для забезпечення класу герметичності С на канал надягається 
ущільнювач ФлексіВент 0552, замовляється окремо.

   Виготовлений із поліпропілену (РР) з термопластичним еластомером 
(SEBS).

   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.

   Приєднувальні розміри: 117×52 мм.
   Канали фіксуються замками ФлексіВент 03, замовляються окремо.
   Для забезпечення класу герметичності С на канал надягається 
ущільнювач ФлексіВент 0552, замовляється окремо.

   Виготовлений із поліпропілену (РР) з термопластичним еластомером 
(SEBS).

   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.

ВІДВІД ОВАЛЬНИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНИЙ 
ФЛЕКСІВЕНТ 060352

Для припливних або витяжних 
систем житлових приміщень.
Для з'єднання каналів 117×52 мм 
під кутом 90° вертикально.

ВІДВІД ОВАЛЬНИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ 
ФЛЕКСІВЕНТ 060252

Для припливних або витяжних 
систем житлових приміщень.
Для з'єднання каналів 117×52 мм 
під кутом 90° горизонтально.

Розміри, мм H L W

ФлексіВент 060152 63 130 145

W

H
L

   Приєднувальні розміри: 117×52 мм.
   Канали фіксуються замками ФлексіВент 03, замовляються окремо.
   Для забезпечення класу герметичності С на канал надягається 
ущільнювач ФлексіВент 0552, замовляється окремо.

   Виготовлена з поліпропілену (РР) з термопластичним еластомером 
(SEBS).

   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.

МУФТА ОВАЛЬНА 
ФЛЕКСІВЕНТ 060152

Для припливних або витяжних 
систем житлових приміщень.
Для з'єднання каналів 
117х52 мм.
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Розміри, мм 0 d (внутр.) H L W

ФлексіВент 0810125/52х2 127 163 240 320

∅ d

LW

H

ПЛЕНУМ СТЕЛЬОВИЙ 
ПЛАСТИКОВИЙ 
ФЛЕКСІВЕНТ 0810125/52Х2

Для припливних або витяжних 
систем житлових приміщень.
Для стельового монтажу.
Для з’єднання вентиляційної 
решітки з каналами 117×52 мм.

Розміри, мм 0 d (внутр.) L

ФлексіВент 12125 127 302

L

∅
 d

ТРУБА ПЛЕНУМУ 
ФЛЕКСІВЕНТ 12125

Для припливних або витяжних 
систем житлових приміщень.
Для подовження патрубка 
пленумів стельових 
ФлексіВент 0810125/52х2.

   Приєднувальний діаметр: 125 мм.
   Виготовлена з поліпропілену (РР) з термопластичним еластомером 
(SEBS).

   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.

   Приєднувальні розміри: 117×52 та 0 125 мм.
   Канали фіксуються замками ФлексіВент 03, замовляються окремо.
   Для забезпечення класу герметичності C на канал надягається 
ущільнювач ФлексіВент 0552, замовляється окремо.

   Виготовлений із поліпропілену (РР) з термопластичним еластомером 
(SEBS).

   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.

Пленуми

Аксесуари
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 Технічна 
специфікація

Розміри, мм 0 D H L

ФлексіВент 1060125/52x8 124 121 488

ФлексіВент 1060160/52x8 159 121 488


 L

H

∅ D

КОЛЕКТОР ПЛАСТИКОВИЙ 
ФЛЕКСІВЕНТ 1060125/52X8 
ФЛЕКСІВЕНТ 1060160/52X8

Для припливних або витяжних 
систем житлових приміщень.
Для розподілу повітря від 
вентиляційної установки каналами.

   Приєднувальні розміри: 117×52 мм.
   Канали фіксуються замками ФлексіВент 03, замовляються окремо.
   Для забезпечення класу герметичності C на канал надягається 
ущільнювач ФлексіВент 0552, замовляється окремо.

   Виготовлений із поліпропілену (РР) з термопластичним еластомером 
(SEBS).

   Робоча температура: від -20 °C до +60 °C.

Колектори
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www.vents.ua

Інформація, представлена в каталозі, носить ознайомчий характер. 

ВЕНТС залишає за собою виключне право вносити будь-які зміни в конструкцію, дизайн, специ-
фікацію, змінювати комплектувальні у виготовленій продукції в будь-який час без попереднього 
про це повідомлення для покращення якості виготовленої продукції та подальшого розвитку 
виробництва.

2021-09


