
EPP 03
Sada potrubí pro přívodní stěnové štěrbiny EHT 

Citlivá na vlhkost: reguluje průtok vzduchu podle 
vnitřní relativní vlhkosti.

Akustický útlum až 72 dB 
(s příslušenstvím).

Akustické testy 
IFT Rosenheim

Skrytý přívod v ostění

Možnost uzavření štěrbiny

Snadná údržba kontrola: žádné 
seřizování.

EHT EPP 03 L-Form

EPP 03 Standard



EPP 03 Sada potrubí pro zeď

EPP 03 Standard EPP 03 Standard Plus EPP 03 L-Form EPP 03 L-Form Plus

Označení 110116 110125 110117 110124

Charakteristika průtoku vzduchu

Reakce na vlhkost

Možnost uzavření 

Průtok vzduchu (min.-max.) @ 10 Pa  m³/h 6,4 - 28,8 5,7 - 25,8 6,4 - 28,1 5,6 - 25,2

Akustické informace

Dn, e, w (C; Ctr) s maximálním otevřením štěrbiny a 
minimální délkou plochého potrubí dB 50 (-1; -3) 54 (-1; -4) 59 (-1; -6) 62 (-2; -6)

Dn, e, w (C; Ctr) s maximálním otevřením štěrbiny  
a maximální délkou plochého potrubí dB 54 (0; -3) 57 (-1; -5) 67 (-2; -6) 70***

Složení

Stěnová štěrbina EHT s reakcí na vlhkost

Těsnící kroužek pro EHT ø100 až ø125 mm

Základní instalační sada (nástěnná objímka D 125, 
zvuková izolační vložka d = 20 mm, l = 250 mm) - -

Instalační sada plus (stěnové pouzdro D 125, 
zvuková izolační vložka d = 30 mm, l = 200 mm) - -

Ochranný kryt pro výše uvedené instalační sady

Ploché připojovací potrubí  D125 s ochranou 
(689x 358 x 80 mm) 

Protihluková vložka ve výše uvedeném potrubí - -

Ploché připojovací potrubí ve tvaru L 
(691 * 398 * 80 mm) - -

Venkovní mřížka (372 x 55 x 7 mm)  

Příslušenství

Omezovač průtoku vzduchu DN 125 mm**

Montáž

Průchod stěnou jádrového vrtání (sada pláště DN 125) mm alespoň. ø 142

Montáž vnější stěny

Instalace do izolace fasády

Horizontální rozměr, který lze zkrátit min. / Max. mm 248 / 587* 248 / 587* 235 / 512 235 / 512

Vertikální rozměr, který lze zkrátit min. / Max. mm - - 448 / 786 448 / 786

standard        volitelné* Instalační rozměr (vzdálenost od středu jádrového vrtání k vnější hraně omítky okenního ostění) se zvyšuje s 
ochranným krytem omítky o 10 mm

** Lze použít, pouze pokud je dostatečná hloubka 
*** Je možné odvození prostřednictvím zkoušek.
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