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Nawietrzak ścienny ręczny-glifowy, akustyczny 

Kameleon 100GF-K (57dB)  
                                                                                                                             

 

 
 
 
 
Zawór powietrzny (nawiewnik) przeznaczony do stosowania w systemach wentylacji podciśnieniowej 
budynków mieszkaniowych, biurowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, itp. działający na 
zasadzie kompensacyjnej. 
Nie jest produktem gotowym do użytku i może być używany jedynie po zainstalowaniu w obiekcie. 
Zapewnia kontrolowany dopływ do budynku świeżego powietrza poprzez ścianę zewnętrzną, 
bezpośrednio do danego pomieszczenia, nie zakłócając estetyki elewacji. Konstrukcja opatentowana. 
Dostarcza odpowiednią do potrzeb ilość powietrza świeżego, wymuszając usuwanie równoważnej ilości 
powietrza zużytego. Nie powoduje przeciągów. Konstrukcja zapewnia grawitacyjny odpływ skroplin, 
gdyby pojawiły się wewnątrz skrzynki zespołu glifowego wskutek "zacinania" deszczu lub zawiei 
śnieżnych.  
 
Szczególnie przeznaczony jest dla pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym, gdyż unikalna konstrukcja 
regulatora nawiewu znacząco wspomaga dogrzanie chłodnego powietrza zewnętrznego i powoduje 
swoiste "przyklejanie" się strugi świeżego powietrza do powierzchni ściany, w której jest zamontowany i 
łagodne jego opadanie. W efekcie ogranicza się zdecydowanie dyskomfort termiczny, typowy dla 
większości nawietrzaków ściennych i wszystkich nawiewników okiennych. Zawór zaopatrzony jest w płytę 
czołową, zabezpieczającą przed kondensacją pary wodnej na jej powierzchni. 
 
Regulacja wielkości strumienia powietrza nawiewanego odbywa się ręcznie, za pomocą odchylanej ku 
górze płyty czołowej regulatora, z zapewnieniem minimalnego nawiewu w pozycji "przymknięty" 
 
Zawór wyposażony jest w samonośną rurę tłumiącą, przystosowaną do bezpośredniego montażu w 
wykonanym wiertnicą otworze ściany zewnętrznej. Nie wymaga żadnych dodatkowych rur osłonowych. 
Wyposażony w czerpnię powietrza z poziomymi, przeciwdeszczowymi lamelami (zamawiana oddzielnie), 
zabezpiecza przed przedostawaniem się deszczu i śniegu do wnętrza kanału prostokątnego i kolanka 90 
stopni. Plastikowa kratka czerpni montowana na wcisk, daje się wyjąć w razie potrzeby czyszczenia 
wnętrza zespołu glifowego. 
 
Ilość powietrza jest regulowana z wykorzystaniem płyty czołowej (panel frontowy), która posiada 
mechanizm zmiany kąta otwarcia. Panel frontowy jest otwierany przy górnej krawędzi, przez co 
ukierunkowuje nawiew powietrza do góry i na boki, zapewniając tym samym komfortowy rozkład strugi 
powietrza nawet przy ogrzewaniu podłogowym. 
Panel frontowy można okleić tapetą lub pomalować go w kolorze ściany, z wykorzystaniem farby użytej 
do jej pomalowania, przez co nawietrzak staje się prawie niewidoczny, jak kameleon. 
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Skład kompletnego nawietrzaka: 
1. regulator nawiewu 
2. rura ścienna tłumiąca ACF 100mm 
3. kolanko 90 stopni 
4. kanał prostokątny wydłużony 
5. króciec czerpni 
6. kratka czerpni z poziomymi lamelami przeciwopadowymi (zamawiana oddzielnie) 
 
Opcjonalne wyposażenie: 
- filtr powietrza standardowy-krążkowy 10PPI, zmywalny 
 
Cechy wyróżniające: 
- 5-stopniowa regulacja otwarcia + pozycja "zamknięty" 
- dyskretna, minimalistyczna forma 
- możliwość pomalowania panelu frontowego farbą wykorzystaną do pomalowania ściany lub oklejenia go 
tapetą 
- czerpnia powietrza z lamelami poziomymi, przeciwdeszczowymi 
- konstrukcja zapewnia grawitacyjny odpływ skroplin na wypadek ich pojawienia się wewnątrz skrzynki 
zespołu glifowego wskutek "zacinania" deszczu lub zawiei śnieżnych. 
- wysoka ochrona akustyczna 
- ręczna i automatyczna regulacja przepływu powietrza 
- niezawodna ochrona przeciw kondensacji pary wodnej na części wewnętrznej regulatora nawiewu 
- odporny na warunki atmosferyczne, konstrukcja "skandynawska" 
- łatwy montaż - bezpośrednio w wywierconym otworze w ścianie (nie wymaga zewnętrznych rur 
osłonowych) 
- zalecany montaż- w górnej części ściany 
- wygodne czyszczenie wnętrza rury tłumiącej (zdejmowana płyta czołowa) 
 
Dane techniczne: 
- przepływ: 32,1 m3/h@20Pa, 22,4 m3/h@10Pa 
- tłumienie akustyczne D,n,e,w (C,Ctr): 60dB (-0,-3) 
- zewnętrzna średnica rury tłumiącej : D100mm 
- wewnętrzna średnica rury tłumiącej: 60/80mm 
- długość czynna rury tłumiącej:  320mm 
- długość fizyczna rury tłumiącej: 325mm  
- wymagany otwór w ścianie:  fi102 mm 
- grubość muru maks. z tynkiem wewn.: 320mm 
- wymiary zewnętrzne regulatora nawiewu: 160 x 160 mm 
- materiał regulatora: ABS plastik 
- kolor regulatora: biały (NCS S1002-650Y, zbliż. RAL 9016) 
- powierzchnia czynna kratki czerpni (zamawianej oddzielnie): 5500 mm2 
- kolor kratki czerpni: biały (RAL9003); dostępna także w kolorze: brązowy (RAL8017), beżowy 
(RAL1001), szary stalowy (RAL7037), brązowy miedziany (RAL8004), czarny (RAL9005) 
 
 
 

 
 
 
Przykłady pokazujące panele frontowe oklejone tapetą  
(można również je malować farbą ścienną)  

 


