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A1 (21) 420793 (22) 2017 03 09

(51) F24D 3/16 (2006.01)
 F24D 19/00 (2006.01)
 F16L 9/19 (2006.01)
 F16S 3/00 (2006.01)

(71) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) BRUSKI ARKADIUSZ; JURCZAK HENRYK

(54) Panel, zwłaszcza do transportu medium

(57) Panel, zwłaszcza do transportu medium, w postaci płyty, ma-
jącej kanały do transportu medium, oraz elementy osadcze panelu, 
charakteryzuje się tym, że z co najmniej jednej strony ma wzdłużne 
gniazdo (2) ze skierowanymi ku sobie listwami zaczepowymi (3) 
na łeb śruby mocującej, którego zewnętrzna ściana (4) poza listwa-
mi zaczepowymi (3) ma wzdłużny, wpust i zewnętrzny wypust, 
ze szczeliną na zewnątrz panelu oraz wzdłużny wpust usytuowany 
w części spodniej ze szczeliną równoległą do osi wzdłużnej pane-
lu, ponadto na centralnej powierzchni zewnętrznej, w strefi e po-
między wewnętrznymi kanałami (1) ma co najmniej jedno gniazdo 
do osadzania w nim odbiorników i/lub przełączników.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 420775 (22) 2017 03 08

(51) F24D 10/00 (2006.01)
 F24D 19/10 (2006.01)
 F24D 3/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) WORONIAK GRZEGORZ; 

PIOTROWSKA-WORONIAK JOANNA BEATA

(54) Węzeł cieplny

(57) Węzeł cieplny w ogrzewanych budynkach charakteryzuje się 
tym, że zastosowano dwa mniejsze węzły cieplne (WC1 i WC2) 
z dwoma czujnikami zewnętrznymi zlokalizowanymi od strony pół-
nocnej i strony południowej lub alternatywnie w zależności od usy-
tuowania budynku względem stron świata, czujniki po stronie 
NE - SW lub NW - SE.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 420735 (22) 2017 03 03

(51) F24F 3/16 (2006.01)
 F24F 13/28 (2006.01)
 F24F 5/00 (2006.01)
 F24F 13/18 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW

(54) Nawiewnik # ltrujący powietrze

(57) Nawiewnik fi ltrujący powietrze, który znajduje zastosowanie 
przy wentylacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 
wykorzystujących układy wentylacji grawitacyjnej lub mechanicz-
nej wywiewnej, zaopatrzony w otwór wlotowy i wylotowy powie-
trza, obudowę wewnętrzną, zewnętrzną, kanał fi ltracyjny, otwór 
wylotowy powietrza, charakteryzuje się tym, że zawiera membra-
nę (3) ściśle połączoną z elektromagnesem (4), który za pomocą 
przewodów elektrycznych jest połączony ze sterownikiem (5) elek-
tromagnesu (4), który z kolei jest połączony z panelami fotowolta-
icznych (8), zamontowanymi w obudowie zewnętrznej (1); ponadto 
posiada wymienne akumulatory niklowo - wodorkowe, zamonto-
wane w obudowie wewnętrznej (13), połączone przewodami elek-
trycznymi ze sterownikiem (5) elektromagnesu (4); ponadto posia-
da jeden fi ltr fotokatalityczny TiO2 (7), za którym znajduje się dioda 
UV (9), połączona z wymiennymi akumulatorami niklowo – wodor-
kowymi; ponadto posiada siatkę fi ltrującą (12), zabezpieczającą mo-
nolit aktywowanej włókniny węglowej (11); ponadto posiada układ 
regulacji przepływu strumienia powietrza (14), powiązany z silni-
kiem krokowym (15) i połączony z panelami fotowoltaicznymi (8) 
oraz wymiennymi akumulatorami niklowo - wodorkowymi; ponad-
to posiada kanał fi ltracyjny (10), wykonany korzystnie z materiałów 
o właściwościach antybakteryjnych/przeciwgrzybicznych; ponad-
to posiada czujnik wilgotności (16), umieszczony na zewnątrz obu-
dowy wewnętrznej (13).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 420727 (22) 2017 03 03

(51) F24F 7/013 (2006.01)
 F24F 13/18 (2006.01)
 F24F 13/08 (2006.01)
 E06B 7/02 (2006.01)
 E06B 7/10 (2006.01)

(71) ĆWIKILEWICZ MAREK BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, 
Kraków; DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, 
Kraków

(72) ĆWIKILEWICZ MAREK; DZIEŻA KRZYSZTOF; 
ĆWIKILEWICZ PIOTR

(54) Czerpnia powietrza

(57) Czerpnia powietrza posiada osłonę górną (1) o kształcie zbli-
żonym do litery „L” wyposażoną w kieszeń i ma również osłonę dol-
ną o kształcie zbliżonym do litery „L” wyposażoną w kieszeń, przy 
czym osłona górna (1) i osłona dolna przylegają swoimi skrajnymi 
krawędziami do elementów złącznych (5 i 6), a objętość zawar-
ta pomiędzy osłonami oraz elementami złącznymi (5 i 6) tworzy 
kanał przelotowy, łączący otwór wlotowy ze szczeliną wylotową, 
przylegającą do powierzchni okna (12) w miejscu usytuowania 
szczeliny okiennej i tym, że w otworze wlotowym usytuowana jest 
wymienna kaseta złożona z trzech podłużnych profi li, połączonych 
na swoich końcach zamknięciami bocznymi, zaś profi le zewnętrz-
ne posiadają kieszenie, podczas gdy w poprzek kanału przeloto-
wego rozpięta jest włóknina fi ltracyjna przylegająca do podłużnic, 
a do wewnętrznej powierzchni osłony górnej (1) przylega tłumik 
akustyczny i tym, że w wariancie wykonania osłona górna i osło-
na dolna przylegają do elementów złącznych, podczas gdy osłona 
górna zaopatrzona jest w kieszeń, zaś osłona dolna posiada kieszeń, 
a wymienna kaseta posiada jeden profi l połączony z zamknięciami 
bocznymi oraz tym, że włóknina fi ltracyjna przylega do podłużnic. 
Natomiast krawędzie podłużnicy usytuowane są odpowiednio 


