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wentylatory dachowe standardowe

DAs

• rozmiary φ 160 − φ 630
• obroty 700, 900, 1400, 2800 obr./min• obroty 700, 900, 1400, 2800 obr./min
• zakres podciśnienia statycznego
40 - 1200 Pa

• wydajność 300 - 40000 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego
51-89 dBA na wlocie do wentylatora
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wentylatory dachowe standardowe

Silwent

• rozmiary φ 160, φ 315
• obroty 700, 900, 1400 obr./min• obroty 700, 900, 1400 obr./min
• zakres podciśnienia statycznego 
20-700 Pa

• wydajność 140-9000 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego 50-77
dBA na wlocie do wentylatora
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wentylatory dachowe standardowe

Fen

• rozmiary φ 160, φ 250, φ 315, φ 500 
• obroty 700, 900  obr./min

Specjalna konstrukcja wentylatorów pozwala na korzystanie z
wentylacji naturalnej i czasowe wyłączanie silnika wtedy, gdy panują
sprzyjające do tego warunki atmosferyczne.

• obroty 700, 900  obr./min
• zakres podciśnienia statycznego  
75-250 Pa

• wydajność 360-7200 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego
51-76 dBA na wlocie do wentylatora
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• rozmiaryφ 250 i φ 315
• obroty 1770 obr./min
• zakres podciśnienia statycznego
100-380 Pa

wentylatory dachowe standardowe

PAMPERO
wentylatory dachowe standardowe

SZTIL

• rozmiary φ 160 − φ 500
• obroty 900, 1200 obr./min
• zakres podciśnienia statycznego
80-400 Pa100-380 Pa

• wydajność 260-2600 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego
60-70 dBA na wlocie do wentylatora
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80-400 Pa
• wydajność 250-11880 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego
56-73 dBA na wlocie do wentylatora
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• rozmiaryφ 250 i φ 315
• obroty 1770 obr./min
• zakres podciśnienia statycznego
100-380 Pa
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wentylatory dachowe standardowe

PAMPERO

• rozmiary φ 250, φ 315
• obroty 900, 1770 obr./min
• zakres podciśnienia statycznego
80-380 Pa100-380 Pa

• wydajność 260-2600 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego
60-70 dBA na wlocie do wentylatora
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80-380 Pa
• wydajność 250-2600 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego
60-70 dBA na wlocie do wentylatora
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wentylatory hybrydowe 

FENKO

• rozmiary Ø 150, 120x170,170x120, 
100x160100x160
• obroty 1000, 1400 obr./min
• zakres podciśnienia statycznego
5-45 Pa

• wydajność 120-180 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego
33-41 dBA na wlocie do wentylatora



wentylatory hybrydowe 

MAG
Hybrydowy wentylator MAG świetnie spełnia rolę wentylacji 
mechanicznej połączonej z wentylacją grawitacyjną. 
Zastosowane tutaj zostały dwubiegowe silniki elektronicznie 
komutowane charakteryzujące się bardzo niskim poborem mocy odpowiednio 
27/12 Wat. Średnica wlotu nasady hybrydowej wynosi 200mm, pozwala to 
ją montować na zwieńczeniu komina wentylacyjnego wykonanego z róŜnych ją montować na zwieńczeniu komina wentylacyjnego wykonanego z róŜnych 
kanałów wentylacyjnych: blachy ocynkowanej, przewodów spiro, bloczków 

wentylacyjnych czy teŜ kanałów z PCV. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt niskiego poziomu ciśnienia akustycznego, 
który nie powoduje uciąŜliwości na zewnątrz pomieszczenia 
wentylowanego.



rozmiary φ 200
obroty 1000/1400 obr./min
zakres podciśnienia statycznego 5-25 Pa
wydajność 260/400 m3/h
poziom ciśnienia akustycznego
56-73 dBA na wlocie do wentylatora

wentylatory hybrydowe 

MAG

56-73 dBA na wlocie do wentylatora



wentylatory dachowe standardowe
wielobiegowe

W naszej ofercie posiadamy wentylatory:

dwubiegowe: 
DAs 200 P2
DAs 250 P2
DAs 315 P2
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DAs 315 P2
Silwent 315 P2

oraz trójbiegowe: 
DAs 200 P3
DAs 250 P3
DAs 315 P3



Wszystkie wymienione wcześniej wentylatory produkujemy 
w wersji kwasoodpornej: 

wentylatory dachowe kwasoodporne
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Silwent

Fen

DAk



Jak opisujemy parametry naszych urządzeń? 

Charakterystyki:
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Charakterystyki pracy 
wentylatorów bez urządzeń 
tłumi ących, a takŜe z tłumikami i 
podstawami tłumiącymi, 
produkowanymi przez Uniwersal



Jak opisujemy parametry naszych urządzeń? 

Akustyka:
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Wykresy widm akustycznych dla wentylatorów bez tłumików



Jak opisujemy parametry naszych urządzeń? 

Wykresy widm akustycznych dla wentylatorów:
Akustyka:
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z tłumikiem opływowym TLO 
i z podstawą tłumiącą PTL

z tłumikiem opływowym TOS
i z podstawą tłumiącą PTS



Jak opisujemy parametry naszych urządzeń? 

Rysunki techniczne  i montaŜowe:
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Jak opisujemy parametry naszych urządzeń? 

Parametry
techniczne
silników:
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wentylatory dachowe
przeciwwybuchowe



wentylatory dachowe przeciwwybuchowe
DAEx

• rozmiary φ 160 − φ 400
• obroty 700, 900, 1400 obr./min
• zakres podciśnienia statycznego
10-600 Pa

• wydajność 100-11000 m3/h
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Zasadnicze miejsca zastosowań to acetylenownie, wodorownie, 
lampownie górnicze, akumulatorownie, malarnie, pralnie 
chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejów i smarów itp. 

• wydajność 100-11000 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego
51- 75 dBA 
na wlocie do  wentylatora



wentylatory dachowe przeciwwybuchowe
DAEx

Klasa temperatury T1, T2, T3
Grupa wybuchowości IIA, IIB, IIC
Atest ATEX 94/9/EC
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Wentylatory dachowe typu DAEx wykonywane są ze specjalnego
kompozytu poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym z domieszką
substancji pozwalających uzyskać niski poziom rezystancji elektrycznej
tworzywa, oraz tym samym zapewnić właściwą upłynność ładunku
elektrostatycznego.
Ze względu na właściwości tworzywa, jedynym moŜliwym kolorem
wykonania wentylatora jest kolor czarny.



wentylatory osiowe



wentylatory osiowe
AKWILON

• rozmiar: AKWILON-500
• obroty 900obr./min
• zakres podciśnienia statycznego 10-95 Pa
• wydajność 100-6100 m3/h• wydajność 100-6100 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego 58 dBA
na wlocie do wentylatora

www.uniwersal.com.pl

Stosowane do wentylacji hal, warsztatów, pomieszczeń socjalnych, 
garmaŜeryjnych itp.



wentylatory osiowe 
AKWILON

Wentylator AKWILON-500/DA
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Konstrukcja wentylatora w całości wykonana jest z laminatu 
poliestrowo-szklanego. 

Wentylator AKWILON-500/DA
wariant w układzie wentylator 
dachowy

Wentylator AKWILON-500
wariant w układzie wentylator ścienny



wentylatory kanałowe



wentylatory kanałowe 
VENTO

• rozmiar VENTO - 200
• obroty 1440, 2750 obr./min
• zakres podciśnienia statycznego
50 - 500 Pa50 - 500 Pa

• wydajność 360 - 2500 m3/h
• poziom ciśnienia akustycznego 57-72
dBA na wlocie do wentylatora
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w e n t y la t o r y  p r o m ie n io w e  

PASSAT

Wentylator promieniowy Passat-200 ze zmienną figurą 
montaŜową, specjalnej konstrukcji rama pozwala w 
prosty sposób dopasować figurę wentylatora do 
istniejącej sieci wentylacyjnej, przy stanowiskach 
odciągów miejscowych. 
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odciągów miejscowych. 



wywietrzniki zintegrowane
standardowe i kwasoodporne

wywietrzaki zintegrowane
standardowe i kwasoodporne



wywietrzaki zintegrowane
standardowe WZs i kwasoodporne WZk

Są konstrukcją kombinowaną, 
polegająca na połączeniu 
wentylacji mechanicznej z 
wentylacją grawitacyjną 
(naturalną). 

Konstrukcja pozwala przy 
jednym otworze w dachu 
zapewnić wentylację 
grawitacyjną podczas postoju 
wentylatora. Jak równieŜ 
zintensyfikować ją przy jego 
pracy. 

www.uniwersal.com.pl



wywietrzaki zintegrowane
standardowe WZs i kwasoodporne WZk
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Schemat pracy wywietrzaka zintegrowanego



wywietrzaki zintegrowane
standardowe MONSUN

Wywietrzaki zintegrowane Monsun to konstrukcja 
kombinowana, polegająca na połączeniu wentylacji 
mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalna). 
Wewnątrz wywietrznika właściwego wykonanego z 
kompozytu poliestrowo - szklanego jest 
zamontowany centralnie wentylator, który przy 
pomocy kanału zakończonego kołnierzem pomocy kanału zakończonego kołnierzem 
montaŜowym moŜe być dołączony do sieci 
odciągów wentylacji mechanicznej, do okapu 
odciągu miejscowego itp...

Konstrukcja pozwala przy jednym otworze w dachu zapewnić
wentylacje grawitacyjna podczas postoju wentylatora. 
Jak równieŜ zintensyfikować ją przy jego pracy. Wentylator 
w tym przypadku stanowi zwieńczenie wywietrzaka 
zabezpieczające przed przedostawaniem się do środka 
pomieszczenia wody opadowej.



Wywietrzaki zintegrowane

przeciwwybuchowe : : 
wywietrzaki zintegrowane

przeciwwybuchowe



wywietrzaki zintegrowane
przeciwwybuchowe WZEx

Konstrukcja wywietrzaków 
przeciwwybuchowych jest identyczna jak 
wywietrzników standardowych i 
kwasoodpornych.

Jednak ze względu na miejsce zastosowań, 
wykonane są ze specjalnego kompozytu wykonane są ze specjalnego kompozytu 
poliestrowego, zbrojonego włóknem 
szklanym z domieszką substancji 
pozwalających uzyskać niski poziom 
rezystancji elektrycznej.

Ze względu na właściwości tworzywa, 
jedynym moŜliwym kolorem wykonania 
wentylatora jest kolor czarny. 
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wywietrzaki zintegrowane
przeciwwybuchowe WZEx
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Zasadnicze miejsca zastosowań to acetylenownie, wodorownie, 
lampownie górnicze, akumulatorownie, malarnie, pralnie 
chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejów i smarów itp. 



wywietrzniki grawitacyjnewywietrzniki grawitacyjne
standardowe i kwasoodporne



wywietrzniki grawitacyjne
standardowe i kwasoodporne

Firma Uniwersal produkuje kilka 
typoszeregów wywietrzników 
grawitacyjnych. 

Konstrukcje wywietrzników mają 
opływowy, aerodynamiczny kształt, 

WLO Bora
opływowy, aerodynamiczny kształt, 
pozwalający na wywiewanie 
optymalnych ilości powietrza.

Jednocześnie zabezpieczają one komin 
przed nawiewaniem powietrza 
zewnętrznego oraz opadami deszczu.
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Zefir

Bryza



wywietrzniki grawitacyjne WLO 

Wywietrzniki WLO 
produkowane są w rozmiarach 
od φ160 –φ400 w wariancie 
do montaŜu na podstawę typu 
Bora w rozmiarach φ160 i 
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Bora w rozmiarach φ160 i 
φ250 do montaŜu na rurę PCV



wywietrzniki grawitacyjne przeciwwybuchowe 
WLO EQ 

Wywietrzniki WLO produkowane są 
równieŜ w wersji przeciwwybuchowej –
zostały one oznaczone cechą EQ.

Produkowane są wyłącznie do montaŜu na 
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Produkowane są wyłącznie do montaŜu na 
podstawy typu B.



wywietrzniki grawitacyjne 
Zefir
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Wywietrzniki Zefir mogą być instalowane w róŜnych  konfiguracjach 
montaŜowych.



wywietrzniki grawitacyjne 
Bryza

w układzie z 
pojedynczym 

pustakiem 
wentylacyjnym

typu P

w opcji na 
rurę PCV
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Wywietrzniki Bryza są adaptacją konstrukcji wywietrzników Zefir
o niekołowym przekroju. 

w układzie z podwójnym 
pustakiem wentylacyjnym typu Pna pustaki Shiedla



wywietrzniki grawitacyjne 
Bora
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Wywietrzniki Bora mogą być instalowane na standardową 
podstawę B oraz rurę PCV. Rozmiary:  φ 160, 200, 315, 400



Akcesoria AKCESORIA - podstawy dachowe, 
podstawy tłumiące, tłumiki oraz 

automatyka sterująca pracą



Podstawy tłumiące
Tłumiki

Podstawy dachowe
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W zaleŜności od miejsc zastosowań urządzenia są wykonywane ze stali 
bądź laminatu w wykonaniu standardowym, kwasoodpornym bądź 

przeciwwybuchowym.
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Państwo na naszej stronie internetowej:Państwo na naszej stronie internetowej:
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MoŜliwość zamówienia
wentylatora w kolorze

wg. pełnej palety RAL
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7001 5015 8004 8017

KOLORY 
STANDARDOWE:

RAL



Naszym klientom oferujemy:

Płytę CD z katalogiem wyrobów 

oraz :
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oraz :
I.  Programy dla projektantów.
II. Program instalacyjny:
1. Wentylatory dachowe charakterystyka
2. Dobór wentylatora – punkt pracy
3. Wywietrznik



AUTOMATYKA  I  STEROWANIE
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W zaleŜności od potrzeb firma proponuje róŜne rodzaje urządzeń 
pozwalające na podłączenie wentylatorów do sieci elektrycznej ora 

kontrolę i automatykę pracy. 

FalownikiZestawy sterujące



Z ostatniej chwili-nowość
CZERPNIA ŚCIENNA Z NAWIEWEMCZERPNIA ŚCIENNA Z NAWIEWEM



Realizacje
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Realizacje

www.uniwersal.com.pl



Realizacje

www.uniwersal.com.pl



Realizacje

www.uniwersal.com.pl



Realizacje

www.uniwersal.com.pl



Realizacje

www.uniwersal.com.pl



Realizacje

www.uniwersal.com.pl



Realizacje

www.uniwersal.com.pl



Realizacje

www.uniwersal.com.pl



Realizacje
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Realizacje
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