
Wiadomości ogólne: 
Przepustnica do wbudowania w przewód wentyla-
cyjny o przekroju kołowym. Ocieplana specjalnym 
materiałem o właściwościach termoizolacyjnych i 
dźwiękochłonnych.
Zasilanie: 230V/50Hz 
Maksymalna temperatura pracy: 85 stopni C

Stosowane z reguły w pomieszczeniach, gdzie okre-
sowo wymagany jest dodatkowy strumień świeżego 
powietrza lub w pomieszczeniach gdzie przez 
większość czasu nie jest wymagana wentylacja.

Przykłady zastosowań: 
W normalnych warunkach do pokoju dziennego 
świeże powietrze wtłaczane jest jednym prze-
wodem wentylacyjnym. Na drugim przewodzie 
znajduje się przepustnica - normalnie zamknięta. 
W momencie gdy zaistnieje potrzeba wprowadze-
nia do pokoju większej ilości świeżego powietrza 
(np. gdy przychodzą goście) przepustnica zostaje 
otwarta.

Pomieszczenie biurowe jest używane w odpow-
iednich godzinach. W momencie gdy przestaje 
być używane za pomocą przepustnicy można 
zaprzestać wentylowania pomieszczenia (inne 
pomieszczenia są nadal wentylowane).
Zastosowanie przepustnicy pozwala odpow-
iednio dostosować intensywność wentylacji w 
poszczególnych pomieszczeniach lub zespołach 
pomieszczeń.

Przepustnice można również montować na prze-
wodach wywiewnych (wedle potrzeby).
Zasadniczo przepustnica pracuje w pozycjach 

zamknięta/otwarta, jednakże przy odrobinie 
wprawy można przepustnice ustawiać w pozyc-
jach pośrednich (należy w odpowiednim momen-
cie przerwać dopływ prądu), można tego dokonać 
również przy pomocy odpowiedniego włącznika.
Innym zastosowaniem może być zamontowanie 
jej na przewodzie doprowadzającym powietrze do 
spalania do kominka. W momencie gdy nie palimy 
w kominku przepustnica jest zamknięta, a gdy pal-
imy przepustnica jest otwarta.
Świetnie spisuje się również do zabezpiecze-
nia instalacji z kominkiem z płaszczem wodnym 
przed zagotowaniem. Gdy temperatura w insta-
lacji wzrośnie powyżej zadanego niebezpiecznego 
poziomu, przepustnica zostaje zamknięta - odcina 
dopływ powietrza do spalania i w kominku powoli 
wygasa. Gdy temperatura spadnie poniżej tempera-
tury niebezpiecznej, przepustnica zostaje otwarta - 
w kominku się rozpala.

Od siłownika odchodzi 5 przewodów:
1. Wspólny (N tzw. ‘zero’) 
2. Zamykanie przepustnicy (L tzw. ‘faza’) 
3. Otwieranie przepustnicy (L tzw. ‘faza’) 
4. Sygnał (na tym przewodzie występuje 
faza gdy przepustnica jest zamknięta) 
5. Uziemienie 

Podanie napięcia na przewód 1 i 2 powoduje 
zamknięcie przepustnicy. Podanie napięcia na 
przewód 1 i 3 powoduje otwarcie przepustnicy.
Można podłączyć np do przełącznika dwupozycyj-
nego, który raz daje taki obieg a raz inny. Można 
również podłączyć do odpowiedniego termostatu, 
tak aby przepustnica działała w zależności od 
temperatury wewnętrznej lub dowolnej mierzonej 
na czujniku zewnętrznym (np. w kanale wentyla-
cyjnym, w komorze grzewczej kominka itp), dzięki 
temu np. można realizować ogrzewanie strefowe w 
instalacjach nadmuchowych.
Przepustnica posiada wyłączniki krańcowe, czyli 
jeżeli jest 100% otwarta lub zamknięta to nie po-
biera prądu. W każdej pozycji może pozostawać 
dowolną ilość czasu.
Jeżeli w odpowiednim momencie odetnie się dopływ 
prądu przepustnica pozostaje w pozycji pośredniej, 
można to zrealizować stosując przełącznik trójpozy-
cyjny.
Przepustnica nie jest 100% szczelna! Po ob-
wodzie jest szczelina ok 1-2mm. Jeżeli niezbędna 
jest większa szczelność można ją uszczelnić we 
własnym zakresie. Np. taśmą izolacyjną do uszc-
zelniania okien.
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