
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ 
В БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ



� презентація

компанія «майстер технологій»

прИЗнаЧення та галУЗЬ 
ЗастосУВання
Вентиляційні системи — це основний компонент 
інженерного забезпечення сучасних житлових 
будівель, який визначає рівень комфорту 
середовища проживання та здоров’я жителів. 
Служать для відведення забрудненого повітря, 
та для підтримки оптимальних параметрів 
внутрішнього мікроклімату.

Вентиляційні системи складаються з блоків, 
котрі здатні забезпечити природною витяжною 
вентиляцією багатоповерхові житлові будинки.

Блоки виготовляються методом пресування 
з керамзитобетонної суміші та мають стандартні 
типорозміри поперечних перетинів та висоти. 
товщина зовнішньої стінки вентиляційних 
блоків — 50 мм.

Вентиляційні канали влаштовані за принципом 
супутникової вентиляції та являють собою 
колективний витяжний канал.

комплектаЦія 
ВентИляЦійнИх сИстем 
БлокамИ
Вентиляційні блоки AirVent виробляються 
серійно.

У конструкції блоків AirVent в канали Ø 30 мм 
встановлюють арматурний прут для посилення 
статичної стійкості вентиляційного каналу.
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переВагИ ВентИляЦійнИх БлокіВ AIRVENT
Вентиляційні системи з керамзитобетонних блоків — це надійне та ефективне рішення в області 
вентиляції.

• Блоки виготовлено з безпечного для довколишнього середовища матеріалу.

• пористий бетон «дихає», що протидіє накопиченню вологи в витяжному каналі та перешкоджає 
розвитку мікроорганізмів і грибку.

• Вентиляційні канали з керамзитобетонних блоків забезпечують високу акустичну ізоляцію та 
вогнестійкість.

• Блоки не потребують додаткової внутрішньої обробки.

• монтаж блоків — швидкий та легкий, можливий на будь-якій стадії зведення будівлі.

• Займають в 1,5 рази меншу площу, ніж цегляні канали.

• мають значно меншу вагу в порівнянні з залізобетонними блоками.

• термін служби — більше 50 років.

ескіз

AirVent цегла кожух з / б блоки
Основний конструкційний 
матеріал каналу

блок 
з керамзито-

бетону
цегла повнотіла

сталь 
оцинкована 

холоднокатаная
блок залізо-

бетоний

Матеріал внутрішньої поверхні 
каналу керамзито-бетон

штукатурка 
цементно-

піщана
сталь 

оцинкована залізо-бетон

Системне рішення від одного 
виробника так ні так так

Можливість по поверхового 
монтажу так ні ні так

заводське виготовлення замкнутого контуру каналу

так ні так так

габарити шахти

довжина, мм 800 1040 920 800

ширина, мм 400 510 520 400

площа, мм 0,32 0,53 0,5 0,32

вага (кг) шахти висотою 30, м до 600 2120 700 1100

необхідність додаткової обробки

внутрішня ні так ні ні

зовнішня так так так так

утеплення ні ні так ні

вогнезахисту ні ні так ні

вогнестійкість шахти EI 60 EI 60 EI 60 EI 60

термін служби, років 50 50 10 50

типорозмір, кіл-ть широкий 
асортимент

практично 
необмежене

практично 
необмежене обмежене
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найменування креслення
розміри, мм

довжина, ширина,
висота

розмер каналу, мм
вага, кг

колектор супутник

AirVent 30x27

550
400
250

300х270
S= 0.081

300x130
S = 0.039 28

AirVent 30x27-1R

550
400
250

300х270
S = 0.081 — 28

AirVent 30х45

550
400
250

300х450
S = 0.135 24

AirVent 30x40

800
400
250

300x400
S = 0.120

300x100
S = 0.030 45

AirVent 30x40-2R

800
400
250

300x400
S = 0.120 — 47

AirVent 30x70

800
400
250

300x700
S = 0.210 47

AirVent 30x55

800
400
250

300x550
S = 0.165

300x100
S = 0.03 42

AirVent 30x55-1R

800
400
250

300x550
S = 0.165 — 43
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найменування креслення
розміри, мм

довжина, ширина,
висота

розмер каналу, мм
вага, кг

колектор супутник

AirVent 21x62

880 
300
250

210x620
S = 0.130

210x120
S = 0.025 30

AirVent 21x62-1R

880 
300
250

210x620
S = 0.130 — 34

AirVent21x78

880 
300
250

210x780
S = 0.164 30

AirVent 32x62

880
400
250

320x620
S = 0.198

120x320
S = 0.038 32

AirVent 32x62-1R

880
400
250

320x620
S = 0.198 — 36

AirVent 32х78

880
400
250

320x780
S = 0.250 32

AirVent 2x22x32

880
400
250

320x220
S = 0.070

100x320
S = 0.032 34

AirVent 2x22x32-2R

880
400
250

320x220
S = 0.070 — 38

AirVent K 1x12x17

250
200
248

120x170
S = 0.02 — 11

AirVent K 2x12x17

360
250
248

170x120
S = 0.02 — 16

AirVent K 3x12x17

520
250
248

170x120
S = 0.02 — 24
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рекомендації відносяться до самих 
поширених варіантів оснащення 
санвузлів і кухонь.

підбір блоків здійснюється 
виходячи з допустимої витрати 
повітря в перерізі колектора при 
швидкості не більше 1,5 м / с.

можливо використовувати 
в будівлях до 50 поверхів.

Видалення повітря 
з верхніх поверхів здійснюється 
індивідуальними каналами. 
Верхню частину шахти 
над дахом необхідно захищати 
від атмосферних впливів.

 

Вихідні умови 
для розрахунків блоків:
температура зовнішнього повітря 
прийнята + 5° с 
температура повітря в приміщенні 
прийнята + 20° с 
абсолютна шорсткість стінок 
керамзито-бетонних каналів 
становить 3 мм 
приплив повітря забезпечений. 

розрахунки проведені 
для будівель з параметрами:
без горищного поверху,  
висота поверху 3,0 м (від підлоги 
до підлоги), 
висота оголовка 1,0 м.

Видалення витяжного повітря 
з верхніх поверхів здійснюється 
індивідуальними каналами.

витрата повітря, 
що подається в колектор, м3 / год.
 
Швидкість в колекторі 1,5 м / с

27х27 30х40 30х55

поверховість будівлі
(останній поверх через супутник транзитом)

Санвузол роздільний 25 17 26 35

Санвузол суміщений 50 8 13 18

Кухня з ел. плитою 60 7 11 15

Кухня з газовою плитою 100 4 6 9

Кухня з газовою плитою та котлом 150 2 4 6

рекоменДаЦіЇ ЩоДо піДБорУ БлокіВ

блок завершение AirVent 30x45

AirVentK 2-17x12   

AirVent 30x27 

блок разделитель AirVent 30x27-1R
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Варіант 1. оДноЗона схема
максимальний повітрообмін з розрахунку:

кухня (з електричною плитою) — 60 м3 / год.

Vк= 1,5 м / с (Vк = 2,5 м / с)

AirVent 30x27 (Sпер=0,081 м2) —  
7 поверхів (11 поверхів)

AirVent 30x40 (Sпер=0,120 м2) —  
11 поверхів (18 поверхів)

AirVent 30x55 (Sпер=0,165 м2) —  
15 поверхів (25 поверхів)

останні поверхи 7,9,11,15 (11,15,18,25) 
підключені транзитом через супутники

Варіант 2. ДВУЗона схема
максимальний повітрообмін з розрахунку:

кухня (з газовою плитою та котлом) — 150 м3 / год.

Vк = 1,5 м / с

AirVent 30x40 (Sпер=0,12 м2) — 4 поверхи

AirVent 30x55 (Sпер=0,165 м2) — 6 поверхів

AirVent 32x62 (Sпер=0,198 м2) — 7 поверхів

ріШення Для БагатокВартИрнИх БУДИнкіВ

блок завершение AirVent 30x45

AirVentK 2-17x12   

блок разделитель AirVent 30x27-1R



Центральний офіс, виробництво:
ТОВ «Майстер Технологій»

Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60
тел./факс: 044-463-65-57
www.masterteh.com.ua
offi  ce@mastertech.com.ua


