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Czerpnia terenowa

Opis:

Czerpnia wykonana jest  z  materiałów wysokiej  jakości,  z  starannym wykonaniem detali.  Może stanowić
ozdobę ogrodu. Dzięki specjalnej konstrukcji, czerpnia posiada bardzo dobre parametry eksploatacyjne. Pod
zewnętrzną  osłoną  umieszczono  wstępny  filtr  stały,  z  drobnej  siatki  nierdzewnej  (prześwit  0,4mm).
Zabezpiecza  on  przed  wpadaniem  wód  opadowych  do  środka  czerpni  i  pozwala  zatrzymać  większe
zanieczyszczenia (np. pyłki roślin),  co przedłuża żywotność filtra workowego. W środku rury  wznoszącej
znajduje się filtr workowy o powierzchni dwa do cztery razy większej od filtrów kanałowych stosowanych w
czerpniach. Dzięki temu czerpnia charakteryzuje się małymi oporami tłoczenia powietrza, doskonałą filtrację
powietrza i wydłużonym czasem użytkowania filtra. W zależności od czystości powietrza okres użytkowania
filtra wynosi od 6 miesięcy do 2 lat!

Czerpnia  montowana  jest  bezpośrednio  na  rurze  wznoszącej,  instalacji  wentylacji.  Nie  ma  potrzeby
wylewania cokołu betonowego, co ułatwia wykonanie i zmniejsza koszt instalacji. Czerpnia przystosowana
jest do montażu na dowolnym typie rury: RECHAU, dwuścienne PP, PVC.

Jako opcja dla poprawienia estetyki czerpnia może być wyposażona w osłonę rury wznoszącej, wykonaną z
stali kwasowej  (nierdzewnej) szczotkowanej. 

Czerpnie wykonujemy dla rur o średnicach fi 160, 200, 250, 315 mm.

• Materiał – stal kwasowa (nierdzewna)

• Filtr stały z siatki nierdzewnej, oczko 0,4mm

• Filtr workowy G4 (EU4 Norma: PN-EN 779) o zwiększonej powierzchni

Średnica rury Średnica czerpni Wysokość górnej osłony Wysokość całkowita 
(rura wznosząca 1m)

160 230 270 1220

200 260 330 1280

250 320 360 1310

315 380 500 1430
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Parametry pracy:

• Początkowe opory dla nominalnej wydajności 400 m3/h
wynoszą 18 Pa

• Zanieczyszczenie filtra pyłem w ilości 60g powoduje
zwiększenie oporów filtra 4 razy

• Wymiana filtra 
dla powietrza miejskiego o średnim zapyleniu PM10 =
30ug/m3, dla średniego wydatku wentylacji 250m3/h po 1
roku osadza się ~60g pyłu. Przy nominalnym wydatku
400m3/h opór filtra osiąga 25Pa (całkowity opór czerpni 
37Pa) i zaleca się wymianę filtra. 
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Czerpnia ścienna

Opis:

Czerpnia ścienna składa się z sześciu elementów, które tworzą kompletny system pozwalający w łatwy 
i poprawny sposób wykonać przyłącze do wentylacji:

• Ramka montażowa do wmurowana w ścianę podczas budowy budynku.

• Teleskopowa puszka rozprężna z możliwością dostosowana do różnej grubości ścian.

• Estetycznej żaluzja ścienna z stali kwasowej o ma powiększonej powierzchni co zapewnia cichą 
pracę i małe opory tłoczenia powietrza.

• Puszka rozprężna przystosowana do umieszczenia wysokowydajnego filtra kieszeniowego (małe 
opory i długa praca). 

• Obudowa zapewnia izolowanie kanału powietrznego od ściany (nie ma mostka termicznego). 

Filtr kieszeniowy jest opcjonalny. Zapewnia dodatkową ochronę złoża GWC. Jeżeli jest zainstalowany, nie 
jest potrzebny filtr na wejściu do rekuperatora. Aby konstrukcja była kompaktowa (nie wychodzi poza obrys 
ściany) dostęp do filtru jest od zewnątrz budynku, po zdjęciu żaluzji. Jeżeli czerpnia umieszczona jest bardzo
wysoko (ponad pierwszym piętrem), nie zaleca się stosowania filtru z powodu trudności z dostępem. 

Czerpnia może pracować jako wyrzutnia. Wyrzutnia powinna spełniać te same wymogi co czerpnia (nie 
instaluje się w niej filtru). 

Przyłącze do wentylacji dla średnicy DN = 160, 200 i 250 mm

Stosujemy standardowe filtry kieszeniowe, które pozwalają na pracę z wydajnością przekraczającą 500m3/h.
Stosowanie tych samych filtrów przy mniejszych wydajnościach (~150 m3/h) pozwala na znaczącą redukcję 
oporów i wydłużenie czasu pracy. Dla średnio zanieczyszczonego powietrza miejskiego, przy wydajności 
450m3/h, filtry należy wymieniać co 4 miesiące. Przy wydajności 150m3/h i tych samych warunkach, 
wymieniamy filtr raz na rok.

Uwaga: częstotliwość wymiany filtra zależy od czystości powietrza atmosferycznego.
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Parametry czerpni ściennej:

• Maksymalna wydajność bez filtra 800 m3/h

• Maksymalna wydajność z filtrem G4 500 m3/h

• Filtr workowy G4(EU4 Norma: PN-EN 779);
wymiary 287x287x300 lub 287x287x200

• Żaluzja zewnętrzna z stali kwasowej
szczotkowanej wym zew. 36 x 36 cm

• Siatka nierdzewna oczko 0,5mm

• Puszka rozprężna stal ocynk 0,7

• Ramka montażowa stal ocynk 2mm wymiary 400
x 400 x 200 mm

• Waga kompletu 14 kg

• Grubość muru:

• dla filtra o długości 200mm- od 30cm do 48cm

• dla filtra o długości 300mm- od 40cm do 58cm 
(na zamówienie można więcej)

•  Średnice rury przyłączeniowej: fi 150, 160, 200, 250mm
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Filtry wymienne

Filtr workowy do czerpni terenowej.

G4 (EU4 Norma: PN-EN 779) 

Dostępny w dwóch wersjach dla rury jednościennej tupu PVC i rury dwuściennej. Istnieje 
możliwość montowania wewnątrz kielicha rury.

Składa się z stalowego króćca wielokrotnego użytku, do którego mocuje się jednorazowe 
wymienne worki filtracyjne.

 Filtr workowy ma zwiększoną powierzchnię co obniża opór filtra i wydłuża czas jego pracy.

Kompletny filtr workowy Wymienny worek filtracyjny

Rodzaj filtru
(rury)

Zewnętrzna
średnica króćca

Wewnętrzna
średnica króćca

Długość Pole powierzchni
filtracyjnej [cm2]

160 158 132 1000 2700

200S 198 170 1000 3900

200L 216 180 1000 3900

250S 248 216 1150 5000

250L 274 226 1150 5000

315 313 275 1500 7500

Przykładowe sposoby montażu:

montaż na rurze PVC  montaż na rurze dwuściennej
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Filtr kieszeniowy do czerpni ściennej

G4 (EU4 Norma: PN-EN 779) 

Wymiary ramki 287 x287 szerokość 25mm

Głębokość filtra 300 lub 200 mm
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Sterownik do GWC

Sterownik IB – Tron 3100GHE jest
niezależnym regulatorem
mikroprocesorowym wyposażonym w
duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz
LCD. Sterownik został zaprojektowany
do sterowania Gruntowymi
Wymiennikami Ciepła (GWC) przez
sterowanie przepustnicami i zaworami z
siłownikami lub wentylatorami.

Model z serii IB – Tron 3100GHE 
umożliwia sterowanie procesami
ogrzewania i chłodzenia pasywnego. W
inteligentny sposób wybiera źródło
ciepła/chłodu z uwzględnieniem trzech
różnych temperatur.

Właściwości:

• Duży, podświetlany na niebiesko (opcjonalnie), ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD wyświetlający 
aktualną temperaturę i inne informacje. 

• Niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia się w momencie przyciśnięcia dowolnego 
przycisku i dezaktywuje się po pewnym czasie bezczynności). 

• Estetyczny i nowoczesny wygląd. 

• Łatwa, intuicyjna obsługa i  programowanie. 

• Praca na podstawie jednej, dwóch lub trzech temperatur. 

• Realizacja ogrzewania i chłodzenia pasywnego. 

• Zabezpieczenie przed nadmiernym wychłodzeniem. 

• Zasilanie z sieci – nie wymaga baterii – z podtrzymywaniem pamięci i zegara. 

• Temperatura wyświetlana z dokładnością 0,1 oC. 

• Możliwość skalibrowania urządzenia (czujniki zewnętrzne na długich przewodach, niezależna 
kalibracja T1 i T2). Nastawialna histereza. 

• Testowy rozruch urządzeń w celu dokonania pomiaru. 

• Funkcja TEST. 

• Blokada klawiatury. 
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Elementy wentylacji

Przepustnica do wbudowania w przewód wentylacyjny o
przekroju kołowym. Ocieplana specjalnym materiałem o
właściwościach termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych.

Dostępne średnice: DN100, DN125, DN160, DN200,
DN250, DN300

Zasilanie: 230V/50Hz 

Maksymalna temperatura pracy: 85oC

Przepustnica firmy ALNOR

Przepustnice z obejściem zastępują dwie standardowe
przepustnice, trójnik i złączki, przy czym są dodatkowo
20% – 30% krótsze.
Przepustnice DATVTML napędzane są siłownikiem
elektrycznym. 

SIŁOWNIK DO PRZEPUSTNIC ALNOR |6 Nm | 230 V | 70-80S |
ON-OFF | DM-ML-06-230

Siłownik DM-ML-06 do regulacji zdalnej przepustnic kana-łów
wentylacyjnych. Najbardziej popularne w stosowaniu o  momencie
obrotowym  6Nm  siłowniki  do  przepustnic wentylacyjnych.
Moment 6  Nm  umożliwia  otwieranie  przepustnic  o powierzchni
o  ,2 m2   co daje możliwość montowania ich na przepustnicach
średnicy  o 400mm
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Cennik

Ceny Brutto:

Czerpnia terenowa fi160.......................................................................................................................520,00 zł
(Osłona + filtr stały siatkowy + filtr workowy)
Rura osłonowa do czerpni fi160...........................................................................................................195,00 zł
Filtr workowy fi 160 (króciec + worek)....................................................................................................65,00 zł
Worek wymienny fi 160...........................................................................................................................32,50 zł

Czerpnia terenowa fi200.......................................................................................................................610,00 zł
(Osłona + filtr stały siatkowy + filtr workowy)
Rura osłonowa do czerpni fi200...........................................................................................................219,00 zł
Filtr workowy fi 200 (króciec + worek)....................................................................................................69,00 zł
Worek wymienny fi 200...........................................................................................................................34,50 zł

Czerpnia terenowa fi250.......................................................................................................................780,00 zł
(Osłona + filtr stały siatkowy + filtr workowy)
Rura osłonowa do czerpni fi250...........................................................................................................299,00 zł
Filtr workowy  G4 fi 250  (króciec + worek).............................................................................................89,00 zł
Worek wymienny fi 250...........................................................................................................................44,50 zł

Czerpnia terenowa fi315.....................................................................................................................1150,00 zł
(Osłona + filtr stały siatkowy + filtr workowy)
Rura osłonowa do czerpni fi315...........................................................................................................430,00 zł
Filtr workowy fi 315 (króciec + worek)...................................................................................................110,00 zł
Worek wymienny fi 315...........................................................................................................................55,00 zł

Czerpnia ścienna systemowa...............................................................................................................695,00 zł
( przyłącze DN 160 , 200 lub 250 , do filtra 200 lub 300 mm)
Filtr kieszeniowy G4 287X287X300........................................................................................................32,00 zł
Filtr kieszeniowy G4 287X287X200........................................................................................................32,00 zł

Programowalny sterownik do obsługi GWC; IB-Tron 3100GHE-230V.................................................305,00 zł

data aktualizacji cennika:  31-07-2021r.
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