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Zásobník TÚV

5 dobrých dôvodov pre vetrací systém
Vitovent 300

Vitovent 300 sa po celý rok stará
o pohodlnú klímu, redukuje stratu
tepla vetraním a znižuje náklady na

n čerstvý vzduch a zdravá klíma
n ochrana stavebnej hmoty
n úspora energie a ohľaduplnosť
k životnému prostrediu
n prirodzené chladenie nočným vzduchom
v lete cez integrovaný obtok (len pre
Vitovent 300 s 300 a 400 m3/hod).
n jednoduchá a miestošetriaca montáž vďaka
systému s plochými plastovými potrubiami

vykurovanie
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Bytový vetrací systém Vitovent 300

Pri plánovaní takéhoto systému sa najskôr
rozdelia budovy na vzduchovo prívodové
a odvodové oblasti.
Oblasťami na prívod vzduchu sú vlhké
a páchnuce miestnosti (kuchyňa, kúpeľňa,
WC, komora). Oblasťami na prívod vzduchu sú
všetky obývacie izby a spálne. S ohľadom na
minimálnu potrebu výmeny vzduchu 0,5-násobku objemu budovy za hodinu bude určený
potrebný minimálny objem prietoku vzduchu.
To znamená, že každé dve hodiny sa vymení
celý objem vzduchu v budove. Množstvo
vzduchu sa primerane rozdelí do všetkých
miestností.

Bytový vetrací systém Vitovent 300

Výhody na prvý pohľad:

Obrázok vľavo: do 180 m3/hod so spätným získavaním tepla, bez obtoku
Obrázok vpravo: do 300 m 3/hod príp. 400 m3/hod so spätným získavaním tepla, s obtokom

V bytovej výstavbe sa za posledné roky spravili
markantné pokroky na pôde energickej úspory.
S neustálym vývojom v oblasti stavebnej techniky sa nízkoenergetický dom šetriaci energiu
stáva štandardom.
Potreba tepla sa skladá hlavne z prestupu tepla
a spotreby tepla na vetranie. Keďže tepelné
straty prestupom neustále klesajú, stúpa podiel strát vetraním na celkovej spotrebe tepla.
Preto sa dnes realizuje výstavba s čo najlepšiou izoláciou, aby sa minimalizovali tepelné
straty. Minimálne prúdenie vzduchu, ktroré
slúži k zdraviu a pohode, ale aj k zníženiu
škôd na stavbe, sa nedá v modernej výstavbe
realizovať.
Prínosom pre rozvíjajúcu sa tepelnú izoláciu
a následnú energickú úsporu je zníženie
teplenej spotreby cez Vitovent 300 – moderný
bytový vetrací systém so spätným získavaním
tepla a ohrievaním vzduchu.
Najmä v teplých mesiacoch sa môžete úplne
zriecť vetrania oknami a tým sa zabráni nekontrolovatelným tepelným stratám. Alergici
sa s týmto systémom môžu konečne zhlboka
nadýchnuť. Škodliviny vo vzduchu sa vyfiltrujú
cez peľový filter.

Bytový vetrací systém až 180, 300
alebo 400 m 3 /h.
Systém zabezpečuje útulnú a zdravú klímu
v obydlí.
Šetrí náklady na vykurovanie.
Spätné získanie tepla viac ako 90 % znižuje
straty vetraním na minimum a znižuje náklady
na vykurovanie.
Zabudovaný a teplotne riadený obtok (300
a 400 m3/h) obchádza rekuperáciu tepla v lete
(100 %) a umožňuje chladenie príjemne
chladným nočným vzduchom.
Úsporné motory na jednosmerný prúd
s konštantným objemovým tokom
a riadením rovnováhy udržiavajú konštantný
prúd nezávisle od statického tlaku.
Filtrovanie vonkajšieho vzduchu – dôležité
pre alergikov.
Menej zápachu.
Rovnomerné rozloženie vlhkosti zabraňuje
stavebným škodám.
Uzavreté okná – zvýšená bezpečnosť proti
vlámaniu a ochrana proti hluku.
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Prvý dôvod:
Čerstvý vzduch, zdravá klíma, zabránenie prenosu hluku

Pre zníženie spotreby tepla v obytných
budovách je nevyhnutné popri lepšej tepelnej
izolácii aj vzduchotesná realizácia výstavby.
Vzduchotesnosť sa u projektantov domov
hodnotí ako znak kvality.
2-3
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180 C

Vertanie cez okná je nahodné – vetrá sa buď
veľa alebo málo, a tým sa míňa energia.
Bytový vetrací systém vetrá plynulo a znižuje
koncentráciu CO2 v miesnostiach pod 0,1 %.
Obyvateľ to pociťuje ako „čertsvý vzduch“.

2 litre/deň

2 až 4 litre/deň

Pre „trojlitrové domy“ alebo pasívne domy
je kontrolované vetranie bezpodmienečne
potrebné.

1-28

40 C

Ďalšie efekty:
n vyrovnaná vlhkosť v miestnostiach,
n odstránenie zápachov z kuchyne, kúpeľne
a WC,
n redukcia roztočov a plesní,
n filtrácia vzduchu z vonku – dôležitá pre
alergikov,
n zvýšenie pohody.

1 liter/deň

Nárast koncentrácie CO2 v priemernej miestnosti jednou osobou*

0,3

Výmena vzduchu = 0
0,2

0,10

Výmena vzduchu = 0,5
CO2 [%]

Pri používaní bytového vetracieho systému
môžu zostať okná po celý rok zavreté. To ponúka zvýšenie bezpečnosti proti vlúpaniam
a viac pokoja pre obyvateľov: Hluk z ulice
zostane vonku.

2 až 8 litrov/deň

0,03
0

1

2

Doba zdržania [hod.]

* bez fyzickej záťaže
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Druhý dôvod:
Ochrana stavby

Vlhký vzduch v miestnostiach vzniká hlavne pri
tepelných mostoch ako skondenzovaná voda
a vedie k tvorbe plesní. Podľa posledného
výskumu sa počet týchto poškodení v posledných rokoch výrazne zvýšil. Ako vhodné preventívne opatrenia slúžia:
n obmedzenie škôd z vlhkosti cez bytový
vetrací systém,
n starostlivá stavebná realizácia a zabránenie
vzniku tepelných mostov.
V každom prípade platí: Investícia do bytového
vetracieho systému sa oplatí viac ako odstránenie škôd na stavbe zapríčinených plesňami.

Do kríža zapojený výmenník tepla s viac ako 90% spätným získavaním tepla

Priebeh teploty na vonkajšej stene – studené rohy spôsobujú pleseň

– 10 °C
0 °C
+ 10 °C

+ 20 °C
teplota v miestnosti

+ 8,5 °C

+ 14,1 °C

Priebeh teploty v tom istom rohu – tu môže vznikať kondenzát
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Tretí dôvod:
Šetrenie energiou a ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Bytový vetrací systém Vitovent 300 v spojení
so vzduchotesnou stavbou šetrí asi 20 kWh/m2
tepelnej energie. V obytnom priestore 150 m2
tomu zodpovedá okolo 300 m3 zemného plynu
za rok. Nasadením úsporných jednosmerných
motorov s konštantným objemovým prietokom a regulácia prúdenia vzduchu udržujú
konštantné prúdenie vzduchu nezávisle od
statického tlaku. Vďaka protiprúdnemu výmenníku tepla sa spätne získa viac ako 90 % tepla.
Spätne sme tak schopný získať až 15-násobok
použitej elektrickej energie, t.j. na 1 kWh
elektrickej energie získame viac ako 15 kWh
tepla. To šetrí energiu a prispieva k ochrane
životného prostredia.

2

1
3

1

Prierez bytovou vetracou jednotkou Vitovent 300 so spätným získavaním tepla
1

Radiálny ventilátor na jednosmerný prúd

2

Obtoková klapka – bypass

3

Protiprúdny výmenník tepla

4

Filter vzduchu

Diaľkové ovládanie

4
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Štvrtý dôvod:
Chladenie nočným vzduchom v lete pomocou obtokovej klapky

Vitovent 300 – bytový vetrací systém
so spätným získavaním tepla a zohrievaním vzduchu sa stará v lete aj
v zime o pohodlnú klímu, minimalizuje tepelené straty a znižuje náklady
na vykurovanie.
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Integrovaná obtoková klapka
(len u Vitovent 300 s 300 a 400 m3/hod)
V lete sa v závislosti od teploty vonkajšieho
vzduchu a vzduchu v interiéri môže privádzať
chladnejší nočný vzduch pomocou obtokovej
klapky, tzn. že na výmenníku tepla v jednotke
Vitovent nedochádza ku žiadnej výmene tepla
medzi odpadovým a vonkajším vzduchom (viď
projekčný návod). Počas nočnej prevádzky
sa tak dosiahne príjemná teplota v obytnom
priestore.
Ovládanie „bypass” klapky sa riadi automaticky pomocou integrovaných teplotných
snímačov v jednotke Vitovent.
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Spôsob činnosti integrovaného obtokového ventilu

Aj u menšej jednotky Vitovent 300 s objemovým tokom 180 m3/hod sa dá takto interiér
vychladzovať, je však k tomu potrebné doobjednať si tzv. „letnú kazetu” dodávanú ako
príslušenstvo.

6/7

Piaty dôvod:
Systém s plochými plastovými potrubiami pre rýchlu a jednoduchú montáž

7
5

3
2
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1

prívodný ventil

8

plochý kanálový systém

2

uzáver

9

pripojovací kus

3

kus pre napojenie na ventil

10

90°-ové koleno

4

90°-ové koleno

na širokej strane

na úzkej strane

11

podlahový vývod

5

pripájacie tesnenie

12

krycia mreža

6

škrtiaca clona

7

rozdeľovač vzduchu

pre podlahový vývod
13

ventil odpadného vzduchu
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Plochý potrubný systém z plastu

Systém rozvodu vzduchu je presne nastavený na Vitovent 300. To zjednodušuje nielen
montáž a umiestnenie bytového vetracieho
systému, ale aj ušetrí veľa miesta: Uložený
je na jednom podlaží ale prevzdušňuje naraz
až dve podlažia. Flexibilné ploché kanály sa
bezproblémovo prispôsobia stavbe – dajú
sa ohýbať v rohoch a v kútoch. Systém bol
koncipovaný aj na pokládku v hrubej stavbe.
Spojenie jednotlivých tvarovacích kusov sa
s potrubným systémom realizuje zástrčným
spôsobom s pripájacími tesneniami, čo šetrí
čas na montáž.
Vzduchové kanály sú zvnútra potiahnuté tenkou antibakteriálnou a antistatickou vrstvou.

Nastavenie prietoku vzduchu sa dosahuje
cez osadené škrtiace clony na rozdeľovači
vzduchu. No a to opäť šetrí čas potrebný na
kompletné vyregulovanie systému.
Otvory na prívod vzduchu
v plochom kanále
Nastavené na systém plochých kanálov sú výstupy vzduchu v telese z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele ako štrbiny pre stenu, podlahu
a strop so stabilným roštom z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele.

Prechod stenou pre odvádzaný vzduch

Vonkajšie a vzduchvedúce časti
Aby sa zabránilo tvorbe kondenzátu a tepelným
mostom na stavbe su časti, ktoré hraničia
s vonkajším vzduchom vybavené špeciálnymi
izoláciami. Zodpovedajú podmienkam pre
pasívny dom.
Sacia strešná mriežka pre nasávanie
vonkajšieho vzduchu

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk

Vaša špecializovaná kúrenárska ﬁrma:

9440 082 SK 01/2012
Obsah je chránený autorskými právami.
Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie len s predchádzajúcim súhlasom.
Technické zmeny vyhradené.

