
Nowoczesne systemy 
wentylacji mieszkaniowej



PROPONOWANE ROZWIĄZANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DLA WIELORODZINNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

BVS SELECT - SYSTEM WENTYLACYJNY W UKŁADZIE STAŁEGO CIŚNIENIA 
oparty na działaniu wentylatora z kontrolerem CSR-B

• BVS SELECT HY - higrosterowany
• BVS SELECT ST - stałoprzepływowy

BVS LOP - SYSTEM WENTYLACYJNY NISKOCIŚNIENIOWY 
oparty na działaniu wentylatora niskociśnieniowego z kontrolerem CSR-B 
lub nasady hybrydowej

• BVS LOP HY - higrosterowany
• BVS LOP ST - stałoprzepływowy

BVS ODS - SYSTEM WENTYLACYJNY ZDECENTRALIZOWANY 
oparty na wentylatorach promieniowych stałego wydatku

• BVS ODS HY - higrosterowany
• BVS ODS ST - stałoprzepływowy
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Kompletny, rekomendowany przez Brookvent system do zastosowania
w budownictwie wielorodzinym.

W systemach BVS SELECT autoregulacja pracy wentylatora odbywa się za pomocą 
wielofunkcyjnego sterownika CSR-B. Zastosowanie przetwornika ciśnienia współpracującego 
z regulatorem przepływu, zapewnia stabilną pracę wentylacji w każdych warunkach i dokładnie 
według wytycznych projektowych. W pionie wentylacyjnym automatycznie utrzymywane 
jest zadane stałe podciśnienie, a pozostałe elementy systemu tj. nawiewniki i kratki 
higrosterowane, samoczynnie regulują intensywność wymiany powietrza w odniesieniu do 
stopnia jego zanieczyszczenia (wilgotności), jednocześnie ograniczając straty ciepła w budynku. 
Dzięki funkcji dzień/noc, w którą system BVS SELECT może być wyposażony, wentylator w 
okresie nocnym może pracować z niższą intensywnością. W ten sposób dodatkowo redukuje 
się hałas przenoszony z instalacji do pomieszczeń mieszkalnych.

Niskoenergetyczny, higrosterowany 
system wentylacyjny oparty na działaniu 
wentylatora z kontrolerem CSR-B.
Zgodnie z opinią Narodowej Agencji 
Poszanowania Energii (NAPE)  
system otrzymał ocenę 
efektywności energentycznej A2.

BVS: SELECT HY

Takie rozwiązanie gwarantuje uzyskanie optymalnych parametrów pracy systemu tj. 
wymiana powietrza, akustyka przy relatywnie najniższych kosztach eksploatacyjnych.
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Wentylator dachowy

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical + 
Kontroler CSR-B 

Wentylator dachowy-kanałowy

BOX BD + Kontroler CSR-B

Wentylator kanałowy

BTP EC + Kontroler CSR-B

Nawiewnik okienny

AQUVENT HY (akustyczny)
SM HY

Nawiewnik ścienny

AQUWALL HY

Klapa przeciwpożarowa
CFDM

Klapa zwrotna
BRF 125/MAGNETO

Tłumik akustyczny 
elastyczny TLE

Puszka glifowa PAP
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UKŁAD NAPĘDOWY SYSTEMU

ELEMENTY ROZDZIAŁU PRZEPŁYWU POWIETRZA

ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA

PRZYKŁADOWE AKCESORIA

BVS: SELECT HY  |  SYSTEM WENTYLACYJNY W UKŁADZIE STAŁEGO CIŚNIENIA

www.brookvent.pl

ALIZE HYGRO

Kratka wentylacyjna

Regulator przepływu 
RDR



W systemach BVS SELECT autoregulacja pracy wentylatora odbywa się za pomocą 
wielofunkcyjnego sterownika CSR-B. Zastosowanie przetwornika ciśnienia współpracującego 
z regulatorem przepływu, zapewnia stabilną pracę wentylacji w każdych warunkach i dokładnie 
według wytycznych projektowych. W pionie wentylacyjnym automatycznie utrzymywane jest 
zadane stałe podciśnienie, a pozostałe elementy systemu tj. nawiewniki i kratki ciśnieniowe, 
wyposażone w  stabilizator przepływu, odpowiadają za utrzymanie stałej wymiany powietrza 
w pomieszczeniach. Niektóre z tych urządzeń posiadają dodatkowo możliwość manualnego 
ograniczania przepływu. 
Dzięki funkcji dzień/noc, w którą system BVS SELECT może być wyposażony, wentylator w 
okresie nocnym może pracować z niższą intensywnością. W ten sposób dodatkowo redukuje 
się hałas przenoszony z instalacji do pomieszczeń mieszkalnych.

Ekonomiczny, stałoprzepływowy 
system wentylacyjny oparty na działaniu 
wentylatora z kontrolerem CSR-B.

BVS: SELECT ST

Takie rozwiązanie gwarantuje uzyskanie optymalnych parametrów pracy systemu tj. 
wymiana powietrza, akustyka przy możliwie najniższych kosztach inwestycyjnych. 
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UKŁAD NAPĘDOWY SYSTEMU

ELEMENTY ROZDZIAŁU PRZEPŁYWU POWIETRZA

ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA

PRZYKŁADOWE AKCESORIA

Wentylator dachowy

ALIZE AUTO WM

Kratka wentylacyjna

Nawiewnik okienny

ISOLA 2 (akustyczny)
PRESS VENT

BOREA RDR

Nawiewnik ścienny

AQUWALL PRESS 

Klapa przeciwpożarowa
CFDM

Tłumik akustyczny 
elastyczny TLE

Puszka glifowa PAPKlapa zwrotna 
BRF 125/MAGNETO
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Wentylator dachowy-kanałowy

Wentylator kanałowy

BTP EC + Kontroler CSR-B

BVS: SELECT ST  |  SYSTEM WENTYLACYJNY W UKŁADZIE STAŁEGO CIŚNIENIA

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical + 
Kontroler CSR-B 

BOX BD + Kontroler CSR-B



Kompletny system wentylacyjny, składający się z wentylatora niskociśnieniowego z kontrolerem 
CSR-B (jak w systemie BVS SELECT) lub nasady wiatrowej wspomaganej silnikiem elektrycznym, 
utrzymujący ciąg powietrza w kanale wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.
Nawiewniki i kratki higrosterowane, automatycznie regulują intensywność wymiany powietrza 
w odniesieniu do stopnia jego zanieczyszczenia (wilgotności), jednocześnie ograniczając straty 
ciepła w budynku. System dedykowany do stosowania w niskich budynkach.

Niskoenergetyczny, higrosterowany system 
wentylacyjny oparty na działaniu wentylatora 
niskociśnieniowego ze sterownikiem CSR-B 
lub nasady hybrydowej.

BVS: LOP HY

Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie satysfakcjonujących parametrów pracy systemu 
tj. wymiana powietrza, hałas przy możliwie najniższych kosztach eksploatacyjnych.
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UKŁAD NAPĘDOWY SYSTEMU

ELEMENTY ROZDZIAŁU PRZEPŁYWU POWIETRZA

ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA

PRZYKŁADOWE AKCESORIA

Nasada hybrydowa

NHP + szafa zasilająca (opcja)

Wentylator niskociśnieniowy

ALIZE HYGRO

Kratka wentylacyjna

Tłumik akustyczny 
elastyczny TLE

Puszka glifowa PAP Regulator przepływu 
RDR

Klapa zwrotna  
BRF 125/MAGNETO

Nawiewnik okienny Nawiewnik ścienny

AQUWALL HY
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BMV PRO EC / BMV PRO Vertical + 
Kontroler CSR-B 

AQUVENT HY (akustyczny)
SM HY



Kompletny system wentylacyjny, składający się z wentylatora niskociśnieniowego z kontrolerem 
CSR-B (jak w systemie BVS SELECT) lub nasady wiatrowej wspomaganej silnikiem elektrycznym, 
utrzymujący ciąg powietrza w kanale wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

Nawiewniki i kratki ciśnieniowe, wyposażone w stabilizator przepływu, odpowiadają za 
utrzymanie stałej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Niektóre z tych urządzeń posiadają 
dodatkowo możliwość manualnego ograniczania przepływu. System dedykowany  do 
stosowania w niskich budynkach.

Ekonomiczny, stałoprzepływowy
system wentylacyjny oparty na działaniu 
wentylatora niskociśnieniowego
ze sterownikiem CSR-B lub nasady 
hybrydowej.

BVS: LOP ST

Takie rozwiązanie gwarantuje uzyskanie satysfakcjonujących parametrów pracy 
systemu takich jak wymiana powietrza przy możliwie najniższych kosztach 
inwestycyjnych.
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UKŁAD NAPĘDOWY SYSTEMU

ELEMENTY ROZDZIAŁU PRZEPŁYWU POWIETRZA

ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA

PRZYKŁADOWE AKCESORIA

Nasada hybrydowa

NHP + Szafa zasilająca (opcja)

ALIZE AUTO WG

Kratka wentylacyjna

Tłumik akustyczny 
elastyczny TLE

Puszka glifowa PAPKlapa zwrotna  
BRF 125/MAGNETO

Nawiewnik okienny Nawiewnik ścienny

ISOLA 2 (akustyczny)
PRESS VENT
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BVS: LOP ST  |  SYSTEM WENTYLACYJNY NISKOCIŚNIENIOWY

www.brookvent.pl

Wentylator niskociśnieniowy

Regulator przepływu 
RDR

AQUWALL PRESS 

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical + 
Kontroler CSR-B 



Kompletny system wentylacyjny oparty na zastosowaniu w pomieszczeniach pomocniczych tj. 
kuchnia, łazienka, toaleta, wentylatorów promieniowych wyposażonych w dedykowany moduł 
kontroli przepływu powietrza z funkcją higrostatu. Dostępne wydajności przepływu od 
35-100 m3/h, w zależności od wybranej konfiguracji modułu.
Nawiewniki higrosterowane, automatycznie regulują intensywność wymiany powietrza w 
odniesieniu do stopnia jego zanieczyszczenia (wilgotności), jednocześnie ograniczając straty 
ciepła w budynku.

Higrosterowany system wentylacyjny 
oparty na wentylatorach promieniowych 
stałego wydatku.

BVS: ODS HY

Główną korzyścią wynikającą z zastosowania tego rozwiązania jest możliwość 
redukcji wielkości komina wentylacyjnego (większa powierzchnia użytkowa). 
System charakteryzuje się uzyskaniem satysfakcjonujących parametrów pracy 
systemu takich jak wymiana powietrza, hałas przy relatywnie wysokich kosztach 
inwestycyjnych. 
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UKŁAD NAPĘDOWY SYSTEMU

ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA

PRZYKŁADOWE AKCESORIA

Wentylator podtynkowy Wentylator natynkowy

Przełącznik biegów

Nawiewnik ścienny
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Nawiewnik okienny

AQUWALL SI HY

Standardowa obudowa podtynkowa QE-B I 
oraz 7 typów obudów podtynkowych ppoż Standardowa obudowa 

natynkowa QE-B M oraz obudowa 
natynkowa ppoż QE-B M VK90

AQUVENT HY (akustyczny)
SM HY



Kompletny system wentylacyjny oparty na zastosowaniu w pomieszczeniach pomocniczych 
tj. kuchnia, łazienka, toaleta, wentylatorów promieniowych, wyposażonych w dedykowany 
moduł kontroli przepływu powietrza. Dostępne wydajności przepływu od 35-100 m3/h, w 
zależności od wybranej konfiguracji modułu. Nawiewniki wyposażone w stabilizator przepływu, 
odpowiadają za utrzymanie stałej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Niektóre z tych 
urządzeń posiadają dodatkowo możliwość manualnego ograniczania przepływu.

Stałoprzepływowy system wentylacyjny 
oparty na wentylatorach promieniowych 
stałego wydatku.

BVS: ODS ST

Główną korzyścią wynikającą z zastosowania tego rozwiązania jest możliwość 
redukcji wielkości komina wentylacyjnego (większa powierzchnia użytkowa). 
System charakteryzuje się uzyskaniem satysfakcjonujących parametrów pracy 
systemu takich jak wymiana powietrza, hałas przy relatywnie wysokich kosztach 
inwestycyjnych. 
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UK AD NAP DOWY SYSTEMU

ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA

PRZYK ADOWE AKCESORIA

Wentylator podtynkowy

Nawiewnik okienny

ISOLA 2 (akustyczny)
PRESS VENT
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BVS: ODS ST  |  SYSTEM WENTYLACYJNY  ZDECENTRALIZOWANY

Wentylator natynkowy

AQUWALL PRESS 

Standardowa obudowa podtynkowa QE-B I 
oraz 7 typów obudów podtynkowych ppoż Standardowa obudowa 

natynkowa QE-B M oraz obudowa 
natynkowa ppoż QE-B M VK90

Przełącznik biegów



tel: +48 71 310 52 82 e-mail: informacja@brookvent.pl
www.brookvent.pl
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