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Kratki wentylacyjne

SILENTIUM HICS 50 h1

2

Kratka wentylacyjna do systemu HICS z wydajnością zależną od wilgotności. 
Optymalne rozwiązanie z regulacją wydajności w zależności od zmian 
wilgotności powietrza.

Dzięki takiemu rozwiązaniu strumień powietrza wentylacyjnego jest dostoso-
wany do warunków panujących w danym pomieszczeniu.

SILENTIUM HICS 25/70 m

Kratka wentylacyjna do systemu HICS z wydajnością regulowaną ręcznie. 
Rozwiązanie umożliwia użytkownikowi kontrolę nad wielkością strumienia 
usuwanego powietrza.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w prosty sposób istnieje możliwość zwiększenia 
strumienia powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczenia.
Standardowo kratki mają możliwość ustawienia strumienia wentylacyjnego 
zgodnie z PN-83B-03430/Az3.

Zalety:
Unikalne i nowoczesne wzornictwo - pozwalające na zastosowanie kratki 
we wszystkich rodzajach wnętrz.
Wysokiej klasy materiały oraz technologia produkcji gwarantują trwałość
i estetykę wykonania.
WypracowaneWypracowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają osiągnięcie wyma-
ganych wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego, przy jednoczesnym 
zachowaniu niespotykanych dotychczas na rynku, niskich poziomów 
szumów własnych.
Parametry przepływowe i akustyczne dostosowane do przepisów i norm 
obowiązujących w Polsce.

NOWA SERIA KRATEK WENTYLACYJNYCH DO ZASTOSOWANIA W SYSTEMIE WENTYLACYJNYM HICS

Dostępne dokumenty:

Opracowane przez Venture Industries Sp z o.o.
Zastosowane unikalne rozwiązania techniczne są chronione
w Urzędzie Patentowym w zakresie wzoru użytkowego i wzoru 
przemysłowego.
Zredukowany do minimum poziom szumów własnych.

karta katalogowa,
atest PZH,
deklaracja zgodności,
instrukcja obsługi,
raport z badań akustycznych,
rekomendacja NAPE na system HICS.

SILENTIUM HICS



Nowe kratki Silentium HICS charakteryzują się niezwykle niskim 
poziomem emitowanego dźwięku. 

Badania porównawcze wykazały, że Silentium HICS jest cichsze o około 
4 dB od innych, dostępnych na rynku urządzeń tego typu.

Unikalny kształt
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne spowodowały, że powie-
trze usuwane jest szczeliną między panelem przednim kratki,
a płytą główną i następnie wyrzucane do pionu wentylacyjnego. 
Dzięki temu zyskaliśmy unikalny kształt oraz design pasujący
do niemal wszystkich rodzajów pomieszczeń.

Gotowe modele komputerowe zostały poddane
symulacjom CFD

Po przeprowadzeniu wielu symulacji i analiz został 
wybrany najbardziej optymalny kształt kratki.

Kształtowanie strugi przepływającego powietrza

Rozkład ciśnienia Rozkład prędkości

PEŁNE
OTWARCIE

PEŁNE
PRZYMKNIĘCIE

Kratki wentylacyjne SILENTIUM HICS

Zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod

W końcowej fazie powstały 
rysunki złożeniowe
i modele 3D.

Gotowe modele 3D
poddano analizom 
numerycznym.

W kolejnym etapie zostały 
opracowane rysunki
w programach wspiera-
jących projektowanie.

Wstępna koncepcja kratki 
została przygotowana 
ołówkiem na kartce 
papieru.



Pomiary

AKUSTYCZNE PRZEPŁYWOWE

Zastosowanie

KUCHNIE ŁAZIENKI

BIURA GABINETY

POKOJE Z ANEKSEM KUCHENNYM

Kratki wentylacyjne SILENTIUM HICS zostały zaprojektowane z myślą o budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Mogą być również stosowane w budynkach użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach usługowych.

Kratki wentylacyjne SILENTIUM HICS

Pomiary przepływowe były wykony-
wane na stanowisku pomiarowym 
przygotowanym zgodnie z PN-EN 
ISO 5167-1 oraz PN-EN ISO 5167-2

Pomiary poprzedzono komputerowymi symulacjami emisji dźwięku

i wykonano w niezależnej jednostce badawczej.

W celu osiągnięcia optymalnych 
parametrów aeroakustycznych 
zostały przeprowadzone próby
z wykorzystaniem zimnego dymu, 
sprawdzające sposób kształtowania 
się strugi usuwanego powietrza.
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