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Sistem gibljivih zračnih kanalov FlexPipe®plus

Okroglega preseka 75 mm v kombinaciji z ovalnim 51 x 114 mm

Skupina elementov okroglih in ovalnih prezračevalnih cevi FlexPipe ®plus FlexPipe®plus je nadaljna 
stopnja razvoja razdelilnega 
sistema FlexPipe®, ki združuje 
prezračevalne cevi okroglega 
in ovalnega preseka v odlično 
kombinacijo.

Novi ovalni cevni sistem z 
identičnim hidravličnim presekom 
in enakimi tlačnimi izgubami se 
po fizikalnih lastnostih natanko 
prilagaja obstoječemu okroglemu 
cevnemu sistemu. To ima za 
posledico naslednje prednosti:
•	 Glede načrtovanja, montaže, 

regulacije, parametrov in 
vzdrževanja sta sistema identična,

•	 glede na konfiguracijo objekta 
je možno pri polaganju cevi 
neomejeno prehajati iz ovalnega 
sistema na okrogli in nazaj,

•	 na razdelilno škatlo se lahko 
priklopita oba sistema,

•	 ovalni sistem se uporablja kadar 

smo omejeni z višino inštalacijske 
ravnine,

•	 polaganje je zaradi 
kompatibilnosti še preprostejše,

•	 simetrična ovalna oblika 
omogoča enostaven prehod iz 
horizontalne v vertikalno lego.

     Nasvet

Na voljo je tudi sistem okroglih 
cevi FRS .. 63, za zračne pretoke do 
20 m3/h. 

Glejte stran 58

Flexpipe plus je na voljo v dveh 
oblikah, ki se lahko medseboj 
poljubno kombinirata:
FRS .. 75 okrogli:
zunanji Ø: 75 mm, notranji Ø: 63 
mm, za pretoke zraka do 30 m3/h. 
FlexPipe cevi so visoko odporne 
(SR24 > 8 kN/m2) in jih je mogoče 
zaradi izredne prilagodljivosti 
preprosto namestiti neposredno 
v, na ali pod betonsko ploščo na 
poljuben način. Radij upogiba 
horizontalno in vertikalno je 150 
mm.
FRS .. 51 ovalni:
presek 51 x 114 mm, za pretoke 
zraka do 30 m3/h, idealen 
za polaganje na omejenem 
prostoru v tlaku ali steni. Radij 
upogiba horizontalno je 300 mm, 
vertikalno pa 200 mm.

Namestitev
Enostavno načrtovanje zaradi 
identičnega preseka in tlačnih 
izgub ovalnega in okroglega 
sistema.
Enostavna namestitev s 
hobotničnim načinom polaganja.
Hitra namestitev, zaradi 
minimalnih potrebnih 
prilagoditev.
Priročno rokovanje zaradi majhne 
teže.
Enakomerna distribucija zraka.
Enostavni za čiščenje in higiensko 
popolni.

Značilnosti in prednosti
Specialna okrogla ali ovalna cev 
je izdelana iz kakovostne PE-HD 
plastike. Iz novega materiala, 
ki je neporozen, brez vonja in 
antistatičen.

Zunanja stena cevi je rebrasta, 
notranja površina pa je 
popolnoma gladka z antistatično 
prevleko. To zagotavlja zelo nizke 
upore zraka in visoko absorpcijo 
zvoka ter minimalno nabiranje 
umazanije.
Izredna horizontalna in vertikalna 
upogljivost reducirata dodatne 
komponente na minimum.
Zaradi simetrične oblike je 
mogoče polaganje ovalne cevi 
pod pravim kotom brez prehodnih 
kosov.

Princip montaže
Pritrdilni elementi za zanesljivo 
pritrditev na tla steno ali strop.
Snemljive pritrditvene sponke 
omogočajo hitro pritrditev na vsa 
pritrdilna mesta.
Zaradi zvočno dušenih razdelilnih 
komor odpade telefonski prenos 
zvoka po ceveh.
Prilegajoči se tesnilni sistem za 
neoviran pretok zraka.
Za namestitev dovodnih in 
odvodnih elementov so na voljo 
aerodinamično optimirani pokrovi  
in talne komore kot tudi stenski 
prehodni kosi. 
Priključne zračne komore so iz 
antistatične umetne mase in na 
voljo zmeraj z dvema paralelnima 
cevnima priključkoma zaradi 
zmanjšanja tlačnih izgub.
Skladno z DIN 1946-6 zahtevanim 
volumskim pretokom.

FlexPipe® okroglega preseka - polaganje v AB ploščo

FlexPipe®plus ovalnega preseka - v talni izolaciji

FlexPipe® in FlexPipe®plus - možnosti kombiniranja
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Sistem gibljivih zračnih kanalov FlexPipe®plus

Okroglega preseka 75 mm v kombinaciji z ovalnim 51 x 114 mm

Vertikalni in horizontalni prehodni 
kosi omogočajo vse kombinacije 
ovalno/okroglo, okroglo/okroglo 
in ovalno/ovalno.

Razdelilna komora ima lahko 
okrogle priključke, ovalne 
priključke ali kombinacijo okroglih 
in ovalnih priključkov.

Poljubno kombiniranje okroglih in ovalnih cevi

S FlexPipe®plus sta okrogli in ovalni sistem združena v en sistem in imate 
zmeraj možnost izbrati najustreznejšega.
Ko smo omejeni s prostorom je za polaganje direktno na betonsko 
ploščo potrebnih samo 51 mm prostora, ki gre večinoma na račun talne 
izolacije.
Zaradi identičnih hidravličnih presekov in tlačnih izgub se lahko sistema 
medseboj z vsemi komponentami poljubno kombinirata.

FlexPipe® prezračevalna cev

Zamašek, tesnilo in zatič

Povezovalna spojka

Kovinsko koleno
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vse mere so v mm
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51

42

114

105

117

54
38

16

54

117 122

117

117

54

54

60
12

0

188

120

165

148

117

117

Ø 78

Ø 78

54
54

60
11

8

FlexPipe® prezrač. cev (kolut 50 m)

Tip   mere v mm
Ø 75 mm        št.        zunanji Ø     notranji Ø

FRS-R 75      2913 75              63

Zaščitni pokrovček              pakiranje

FRS-VD 75       2915             10 kosov

Fleksibilna prezračevalna cev okroglega 
preseka izdelana iz PE-HD je idealna za 
polaganje znotraj AB plošče. S kolutom 
cevi sta dobavljena tudi dva zaščitna 
pokrovčka, dobavljiva tudi ločeno.

Zamašek za komoro / tesnilo / zatič

Tip   
Ø 75 mm             št.                       pakiranje

Zamašek za komoro s tesnilom

FRS-VDS 75          3855               1 kos

Tesnilo              

FRS-DR 75            2916            10 kosov

Zatič (varovalo)

FRS-FK            3854            10 kosov

Povezovalna spojka iz umetne mase

Tip   
Ø 75 mm                         št.     

FRS-VM 75                     2914

Povezovalna spojka iz umetne mase se 
uporablja za spajanje dveh koncev FRS-R 
75 cevi. Ob tem je potrebno uporabiti po 
eno tesnilo FRS-DR 75 na vsaki strani.

Kovinsko koleno 90 ° 

Tip   
Ø 75 mm                         št.     

FRS-B 75                     2994

Pri montaži kovinskih kolen je potrebno 
uporabiti po eno tesnilo FRS-DR 75 na 
vsaki strani. Po vstavitvi prezračevalne 
cevi FRS-R 75, le-to blokiramo z 
izvihanjem označenih kovinskih delov 
kolena.

FlexPipe®plus prezrač. cev (kolut 20 m)

Tip   mere v mm
114 x 51 mm       št.          širina          višina 

FRS-R 51       3850 114          51

Zaščitni pokrovček              pakiranje

FRS-VD 51       3866             10 kosov

Fleksibilna prezračevalna cev ovalnega 
preseka izdelana iz PE-HD je idealna za 
sanacije. S kolutom cevi sta dobavljena 
tudi dva zaščitna pokrovčka, dobavljiva 
tudi ločeno.

Zamašek za komoro / tesnilo / zatič

Tip   
114 x 51 mm          št.                      pakiranje

Zamašek za komoro s tesnilom

FRS-VDS 51          3856               1 kos

Tesnilo              

FRS-DR 51            3864            10 kosov

Zatič (varovalo)

FRS-FK            3854            10 kosov

Povezovalna spojka iz umetne mase

Tip   
114 x 51 mm                     št.     

FRS-VM 51                     3862

Povezovalna spojka iz umetne mase se 
uporablja za spajanje dveh koncev FRS-R 
51 cevi. Ob tem je potrebno uporabiti po 
eno tesnilo FRS-DR 51 na vsaki strani. S 
spojko so dobavljeni tudi štirje zatiči za 
prezračevalno cev.

Horizontalno in vertikalno koleno 90 ° 

Tip   
114 x 51 mm                     št.     

FRS-BH 51                     3863

FRS-BV 51                     3859

Pri montaži kolen je potrebno uporabiti 
po eno tesnilo FRS-DR 51 na vsaki strani. 
Z vsakim kolenom so dobavljeni tudi 
štirje zatiči za prezračevalno cev.

Horizontalni in vertikalni prehodni kos 

Tip   
114 x 51 mm                     št.     
Horizontalni prehodni kos

FRS-ÜG 51-75                3861

Vertikalni prehodni kos

FRS-ÜV 51-75                3859

Pri prehodnem kosu je potrebno 
uporabiti po eno tesnilo FRS-DR 51 
na vsaki strani. Z vsakim kolenom 
so dobavljeni tudi štirje zatiči za 
prezračevalno cev.
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Sistem gibljivih zračnih kanalov FlexPipe®plus

Okroglega preseka 75 mm v kombinaciji z ovalnim 51 x 114 mm

Prezračevalna komora 1-75 ali 2-75

Talna prezračevalna komora

Talna rešetka - set

Stropna komora 1-75

Prezračevalna komora 1-51 ali 2-51

Talna prezračevalna komora

Talna komora za talno rešetko

Stenska komora 1-75
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Stenska komora 2-75

Komora po naročilu

Prezračevalna komora

Tip Ø 75 mm                         št.     

FRS-DWK 2-75/125         3857

Podaljšek za priključek > 240 mm

FRS-VV 125  3906

Prezračevalna komora iz umetne mase 
za priklop do največ 2 cevi FRS-R 75. 
Priklopni del komore je namenjen za 
prezračevalne ventile Ø 125 mm. S 
komoro sta dobavljena zamaška Ø 125 in 
Ø 75 mm s tesniloma1)  in 4 zatiči za cev.

Prezračevalna komora

Tip 114 x 51 mm                  št.     

FRS-DWK 2-51/125         3858

Podaljšek za priključek > 240 mm

FRS-VV 125  3906

Prezračevalna komora iz umetne mase 
za priklop do največ 2 cevi FRS-R 51. 
Priklopni del komore je namenje za 
prezračevalne ventile Ø 125 mm. S 
komoro sta dobavljena zamaška 114x51 
in Ø 75 mm s tesniloma1)  in 4 zatiči za cev.

Štirikotna talna rešetka - set

Tip

                                              št.     

FRS-BGS 1                         3878

Talna rešetka iz nerjavečega jekla za talno 
prezračevalno komoro FRS-MBK 2-75 in 
FRS-MBK 2-51. V kompletu tudi pritrdilni 
okvir za enostavno vgradnjo in priklop na 
talno prezračevalno komoro. 

Talna prezračevalna komora

Tip 

Ø 75 mm                                  št.     

FRS-MBK 2-75 3872

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop do največ 2 cevi 
FRS-R 75. Komoro je možno vgraditi v 
ali na AB ploščo. Priklopni del komore je 
namenjen za prezračevalno rešetko 300 
x 100 mm. S komoro sta dobavljena 2 
priključka za cev FRS-R 75, zamašek  in 4 
zatiči za cev (ali zamašek).

Talna prezračevalna komora

Tip 

114 x 51 mm                         št.     

FRS-MBK 2-51 3872

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop do največ 2 cevi 
FRS-R 51. Komoro je možno vgraditi v 
ali na AB ploščo. Priklopni del komore je 
namenjen za prezračevalno rešetko 300 
x 100 mm. S komoro sta dobavljena 2 
priključka za cev FRS-R 51, zamašek  in 4 
zatiči za cev (ali zamašek).

Stropna prezračevalna komora

Tip 

Ø 75 mm                            št.            Ø D [mm]

SK 125 1/75                9912126          78 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop ene cevi FRS-R 
75. Komora je najbolj primerna za 
vgradnjo na AB ploščo (v sloj izolacije). 
Priklopni del komore je namenjen za 
prezračevalne ventile Ø 125 mm. Komora 
ni del rednega Helios proizvodnega 
programa, pač pa je del domače proizvodnje.

Stropna prezračevalna komora

Tip 

Ø 75 mm                            št.            Ø D [mm]

SK 125 2/75                9912125          78 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop 2 cevi FRS-R 
75. Komora je najbolj primerna za 
vgradnjo na AB ploščo (v sloj izolacije). 
Priklopni del komore je namenjen za 
prezračevalne ventile Ø 125 mm. Komora 
ni del rednega Helios proizvodnega 
programa, pač pa je del domače proizvodnje.

Stropna prezračevalna komora

Tip 

Ø 75 mm                            št.            Ø D [mm]

SK 125 3/75                9912133          78 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop 3 cevi FRS-R 75. 
Komora je najbolj primerna za vgradnjo 
na AB ploščo (v sloj izolacije). Ta komora 
je namenjena za odvod zraka iz kuhinje 
preko VFE 70 elementa. Komora ni del 
rednega Helios proizvodnega programa, 
pač pa je del domače proizvodnje.

Talna prezračevalna komora

Tip 

Ø 75 mm                            št.            Ø D [mm]

SK 140 1/75                9912132          78 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop ene cevi FRS-R 
75. Priklopni del komore je namenjen 
za talno prezračevalno rešetko Ø 160 
mm. Komora ni del rednega Helios 
proizvodnega programa, pač pa je del 
domače proizvodnje.
Ustrezna talna rešetka: FRS-BG     št. 9462

Stenska prezračevalna komora

Tip 

Ø 75 mm                            št.            Ø D [mm]
SK 50x200 1/75        9912128          78 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop ene cevi FRS-R 
75. Priklopni del komore je namenjen 
za stensko prezračevalno rešetko 50 x 
200 mm. Komora ni del rednega Helios 
proizvodnega programa, pač pa je del 
domače proizvodnje.
Stenska rešetka: FK-WA 200 W      št. 9350

Stenska prezračevalna komora

Tip 

Ø 75 mm                             št.           Ø D [mm]
SK 50x200 2/75          9912129         78 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop 2 cevi FRS-R 75. 
Priklopni del komore je namenjen za 
stensko prezračevalno rešetko 50 x 
200 mm. Komora ni del rednega Helios 
proizvodnega programa, pač pa je del 
domače proizvodnje.
Stenska rešetka: FK-WA 200 W      št. 9350

Komora po naročilu

Tip 

Ø 75 mm                                       Ø D [mm]
SK po naročilu                                 78 

Velika prilagodljivost domače 
proizvodnje omogoča izdelavo 
najrazličnejših prezračevalnih komor 
po naročilu, ki pridejo še posebej prav 
pri naknadni vgradnji prezračevalnega 
sistema v obstoječi objekt. Za izdelavo 
ustrezne komore je potrebna dimenzijska 
skica kot je prikazano levo.
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Sistem gibljivih zračnih kanalov FlexPipe®plus

Okroglega preseka 75 mm v kombinaciji z ovalnim 51 x 114 mm

Novo: Genialni FlexPipe®plus razvodni koncept

1. Helios ponuja za vsako instalacijsko kombinacijo ustrezno rešitev
Razdelilne komore se lahko prilagodljivo namestijo. Na voljo so kot 
prehodni razdelilec ali kotni (90°) razdelilec za stensko ali stropno 
montažo.
»Multi« razdelilne komore so optimalne za uporabo kot etažni razdelilec. 
Lahko so nameščene na betonsko ploščo z dostopom za revizijo od 
zgoraj ali spodaj.
Zaradi višine samo 160 mm lahko namestimo ploščati razdelilec na 
majhnem prostoru direktno pod strop.
Kombinirane razdelilne komore združujejo razdelilec dovodnega in 
odvodnega zraka in se uporabljajo kadar kuhinja in kopalnica mejita ena 
na drugo.

2. Prilagodljivo do zadnje podrobnosti
Vse razdelilne komore so dobavljive z zrakotesnimi priključki za 
prezračevalne cevi, ki se z enim gibom enostavno namestijo.
Glede na situacijo je mogoča poljubna kombinacija ovalnih in okroglih 
priključkov na razdelilnih komorah, ki jih je možno naročiti tudi ločeno.
V obsegu dobave skupaj z razdelilno komoro, je ustrezno število zatičev 
in priključkov za priklop cevi ter zamaškov za neizkoriščene priključke 
in pokrov z vgrajenimi tesnili za pokritje nezasedenih priključkov na 
razdelilni komori.

Multi razdelilna komora za 4+1 Multi razdelilna komora 4+1
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Ploščata razdelilna komora za 6

Ø 78

Ø 125

530 500

16
0

Razdelilna komora za 6

Ø 78

Ø 125

355 500

20
6

70

Ø 100

Kombinirana razdelilna komora
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Ø 96

Multi razdelilna komora 1)

Tip            Ø priključka 

Ø 75 mm                                  št.         [mm] 

FRS-MVK 4+1-75/125 3843         125

Za univerzalno vgradnjo v ali na AB 
ploščo s po višini nastavljivo nosilci. 
Cevni priključek Ø 125 je možno 
uporabiti vodoravno ali navpično. Na 
voljo ima 10 priključnih mest za do 5 
FRS-R 75 cevi. Od znotraj je obložena z 
materialom za absorpcijo zvoka, vsebuje 
tudi revizijo in zatiče za FRS cevi.

Multi razdelilna komora 1)

Tip            Ø priključka 

114 x 51 mm                           št.         [mm] 

FRS-MVK 4+1-51/125  3841        125

Za univerzalno vgradnjo v ali na AB 
ploščo s po višini nastavljivo nosilci. 
Cevni priključek Ø 125 je možno 
uporabiti vodoravno ali navpično. Na 
voljo ima 10 priključnih mest za do 5 
FRS-R 51 cevi. Od znotraj je obložena z 
materialom za absorpcijo zvoka, vsebuje 
tudi revizijo in zatiče za FRS cevi.

Razdelilna komora za 10 - 75 2)

Tip            Ø priključka 

Ø 75 mm                                  št.         [mm] 

FRS-VK 10-75/160 3847        160

Na voljo ima 20 priključnih mest za 
do 10 FRS-R 75 cevi, ki lahko potekajo 
vodoravno ali navpično. Od znotraj je 
obložena z materialom za absorpcijo 
zvoka. Vsebuje tudi revizijo in ustrezno 
število zatičev za FRS cevi.

Razdelilna komora za 10 - 51 2)

Tip            Ø priključka 

114 x 51 mm                          št.         [mm] 

FRS-VK 10-51/160 3849        160

Na voljo ima 20 priključnih mest za 
do 10 FRS-R 51 cevi, ki lahko potekajo 
vodoravno ali navpično. Od znotraj je 
obložena z materialom za absorpcijo 
zvoka. Vsebuje tudi revizijo, 4 dodatne 
zamaške in ustrezno število zatičev za 
FRS cevi.

Razdelilna komora za 15 - 75 2)

Tip            Ø priključka 

Ø 75 mm                                  št.         [mm] 

FRS-VK 15-75/180 3848        180

Na voljo ima 30 priključnih mest za 
do 15 FRS-R 75 cevi, ki lahko potekajo 
vodoravno ali navpično. Od znotraj je 
obložena z materialom za absorpcijo 
zvoka. Vsebuje tudi revizijo in ustrezno 
število zatičev za FRS cevi.

Ploščata razdelilna komora za 6 - 75 1)

Tip            Ø priključka 

Ø 75 mm                                  št.         [mm] 

FRS-FVK 6-75/125 3845        125

Razdelilna komora za priklop do 6 
FRS-R 75 cevi. Izdelana je za minimalno 
višino vgradnje pod strop. Od znotraj 
je obložena z materialom za absorpcijo 
zvoka. Vsebuje tudi revizijo in ustrezno 
število zatičev za FRS cevi.

Razdelilna komora za 6 - 75 1)

Tip            Ø priključka 

Ø 75 mm                                  št.         [mm] 

FRS-VK 6-75/125 3846        125

Razdelilna komora za priklop do 6 
FRS-R 75 cevi. Od znotraj je obložena z 
materialom za absorpcijo zvoka. Vsebuje 
tudi revizijo, 2 dodatna zamaška in 
ustrezno število zatičev za FRS cevi.

Kombinirana razdelilna komora 1)

Tip            Ø priključka 

Ø 75 mm                                  št.         [mm] 
FRS-VK 6-75/125 L* 3873        125

FRS-VK 6-75/125 R* 3874        125
* Usmeritev dovodnega zraka v levo ali 
v desno. Kompaktna razdelilna komora 
je idealna za stanovanja kjer sta na isti 
steni kuhinja in kopalnica. Za odvod 2 
x Ø 100 mm za neposredno vstavljanje 
odvodnega ventila, za dovod zraka je 
možen priklop do 6 prezračevalne cevi.

na skici 
izvedba L

1)Vsebuje 2 dodatna zamaška za cevne priključke.  2)Vsebuje 4 dodatne zamaške za cevne priključke.

Cevni priključek in pokrov

Tip                                                
                        št.         pakiranje 

Cevni priključek  Ø 75 mm
FRS-ES 75                       3852        1 kos

Cevni priključek 114 x 51 mm

FRS-ES 51                          3851        1 kos

Pokrov za nerabno odprtino razdelilca

FRS-VDB                      3853        1 kos

Dodatni priključni elementi omogočajo 
drugačen razpored FRS-R 75 in FRS-R 51 
cevi na izbrani razdelilni komori. Skupaj 
z dodatnim priključkom sta dobavljena 
tudi 2 zatiča za cev.
Dodaten pokrov omogoča zrakotesno 
zaporo nerabnih odprtin na razdelilni 
komori, če je to večje od že dobavljenih 
pokrovov. 

Cevni priključek in pokrov
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Sistem gibljivih zračnih kanalov FlexPipe®
Okroglega preseka 63 mm

Prilagodljiv sistem prezračevalnih 
kanalov za noposredno vgradnjo 
v, na ali pod AB ploščo.
•	 Enostavno načrtovanje 

in preprosta namestitev 
s hobotničnim načinom 
polaganja.

•	 Enakomerna razporeditev 
zraka.

•	 Enostavno čiščenje.
•	 Priročno rokovanje zaradi 

majhne teže.

Na voljo v dveh velikostnih 
razredih in dveh oblikah
FlexPipe® FRS .. 63 
Zunanji premer 63 mm in notranji 
premer 52 mm, za pretoke do 20 
m³/h. 
FlexPipe®plus 
Zunanji premer 75 mm, notranji 
premer 63 mm, za pretoke do 30 
m³/h. Lahko se kombinira s cevmi 
ovalnega preseka FRS-R 51 in 
pripadajočimi komponentami.

Lastnosti in prednosti 
Cev je izdelana iz kakovostne 
PE-HD plastike, iz materiala, ki ni 
porozen, je antistatičen in brez 
vonja.
Zunanji sloj cevi je rebrast, 
notranji pa povsem gladek in 
vsebuje antistatično prevleko. Ta 
zagotavlja:

•	 izredno nizek zračni upor in 
visoko absorpcijo zvoka,

•	 minimalno nabiranje nečistoč,
•	 enostavno čiščenje.

Polaganje razvoda
FlexPipe® cevi so visoko odporne 
(SR24 > 8 kN/m2) in jih je zaradi 
velike prilagodljivosti možno 
preprosto namestiti v, na ali pod 
AB ploščo.
Povezave med komponentami in 
prezračevalnimi cevmi so natične 
in s pomočjo tesnilnih obročev 
zagotavljajo zrakotesne spoje.

FlexPipe® prezračevalna cev

Razdelilna komora 6-63 in 12-63

Razdelilna komora 18-63

Stropna komora 1-63

Stropna komora 2-63

Stropna komora 3-63

Talna komora za talno rešetko

Stenska komora 1-63

Stenska komora 2-63

Komora po naročilu

Ø 64
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Stropna prezračevalna komora

Tip 

Ø 63 mm                            št.            Ø D [mm]

SK 125 1/63                9912124          64 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop ene cevi FRS-R 
63. Komora je najbolj primerna za 
vgradnjo na AB ploščo (v sloj izolacije). 
Priklopni del komore je namenjen za 
prezračevalne ventile Ø 125 mm. Komora 
ni del rednega Helios proizvodnega 
programa, pač pa je del domače proizvodnje.

Stropna prezračevalna komora

Tip 

Ø 63 mm                            št.            Ø D [mm]

SK 125 2/63                9912123          64 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop 2 cevi FRS-R 
63. Komora je najbolj primerna za 
vgradnjo na AB ploščo (v sloj izolacije). 
Priklopni del komore je namenjen za 
prezračevalne ventile Ø 125 mm. Komora 
ni del rednega Helios proizvodnega 
programa, pač pa je del domače proizvodnje.

Stropna prezračevalna komora

Tip 

Ø 63 mm                            št.            Ø D [mm]

SK 125 3/63                9912122          64 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop 3 cevi FRS-R 
63. Komora je najbolj primerna za 
vgradnjo na AB ploščo (v sloj izolacije). 
Priklopni del komore je namenjen za 
prezračevalne ventile Ø 125 mm. Komora 
ni del rednega Helios proizvodnega 
programa, pač pa je del domače proizvodnje.

Talna prezračevalna komora

Tip 

Ø 63 mm                            št.            Ø D [mm]

SK 140 1/63                9912121          64 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop ene cevi FRS-R 
63. Priklopni del komore je namenjen 
za talno prezračevalno rešetko Ø 160 
mm. Komora ni del rednega Helios 
proizvodnega programa, pač pa je del 
domače proizvodnje.
Ustrezna talna rešetka: FRS-BG     št. 9462

Stenska prezračevalna komora

Tip 

Ø 63 mm                            št.            Ø D [mm]
SK 50x200 1/63        9912118          64 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop ene cevi FRS-R 
63. Priklopni del komore je namenjen 
za stensko prezračevalno rešetko 50 x 
200 mm. Komora ni del rednega Helios 
proizvodnega programa, pač pa je del 
domače proizvodnje.
Stenska rešetka: FK-WA 200 W      št. 9350

Stenska prezračevalna komora

Tip 

Ø 63 mm                            št.            Ø D [mm]
SK 50x200 2/63        9912119          64 

Prezračevalna komora iz pocinkane 
pločevine za priklop 2 cevi FRS-R 63. 
Priklopni del komore je namenjen za 
stensko prezračevalno rešetko 50 x 
200 mm. Komora ni del rednega Helios 
proizvodnega programa, pač pa je del 
domače proizvodnje.
Stenska rešetka: FK-WA 200 W      št. 9350

Komora po naročilu

Tip 

Ø 63 mm                                       Ø D [mm]
SK po naročilu                                 64 

Velika prilagodljivost domače 
proizvodnje omogoča izdelavo 
najrazličnejših prezračevalnih komor 
po naročilu, ki pridejo še posebej prav 
pri naknadni vgradnji prezračevalnega 
sistema v obstoječi objekt. Za izdelavo 
ustrezne komore je potrebna dimenzijska 
skica kot je prikazano levo.

FlexPipe® prezrač. cev (kolut 50 m)

Tip   mere v mm
Ø 63 mm        št.        zunanji Ø     notranji Ø

FRS-R 63      9327 63              52

Razdelilna komora za 6-63 in 12-63 1)

Tip           Ø priključka 

Ø 63 mm                                  št.         [mm] 

FRS-VK 6-63/125 9355        125

FRS-VK 12-63/160 9336        160

Za priklop do 6 oz. do 12 FRS-R 63 cevi, ki 
lahko potekajo vodoravno ali navpično s 
preprosto premontažo pokrova revizijske 
odprtine. Od znotraj je obložena z 
materialom za absorpcijo zvoka.

Razdelilna komora za 18-63 1)

Tip           Ø priključka 

Ø 63 mm                                  št.         [mm] 

FRS-VK 18-63/180 9364        180

Za priklop do18 FRS-R 63 cevi, ki lahko 
potekajo vodoravno ali navpično s 
preprosto premontažo pokrova revizijske 
odprtine. Od znotraj je obložena z 
materialom za absorpcijo zvoka.


