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VENTS hővisszanyerő berendezések

 
R-1/010 fordulatszám-szabályozó 

 
R-1/010 fordulatszám-szabályozó 

 
  Hőcserélő 

A keresztáramú lemezes hőcserélő blokk 
alumínium lemezekből készül. Amikor a 
hővisszanyerésre nincs szükség, a hőcserélő 
blokk könnyen helyettesíthető egy „nyári” 
blokkal. A berendezéshez lefolyótálca is 
tartozik a kondenzátum elvezetéséhez, 
továbbá egy beépített, elfagyás ellen védő 
rendszer. Ennek működési elve azon alapul, 
hogy a hőmérséklet-érzékelő jelére a szállító 
ventilátor lekapcsol. A meleg, elszívott 
levegő melegíti fel a hőcserélőt. Ezután a 
szállító ventilátor bekapcsol, és a berende-
zés folytatja a normál, névleges feltételek 
melletti üzemelést. 
 

  Vezérlés 
A berendezés vezérlése 0-10 V-os, külső 
vezérlőjellel történik (pl. az EC motorok R-
1/010 típusú vezérlője). A légteljesítmény a 
hőmérséklet, a nyomás és füst szintjének, 
valamint egyéb rendszer paramétereknek a 
függvénye. Ha a kontrollparaméter értéke 
megváltozik, az EC motor fordulatszámot 
vált, és a ventilátor annyi levegőt juttat a 
szellőzőrendszerbe, amennyi szükséges. 
 

  Szerelés 
A légkezelő berendezés padlóra szerelhető, 
mennyezetről függeszthető, vibráció-
csillapító betéttel ellátott sarokvas segítsé-
gével, vagy konzolokkal falra szerelhető. A 
berendezés felszerelhető kiszolgáló helyisé-
gekben, pl. erkélyen, tároló helyiségben, 
alagsorban, tetőtérben, vagy nagyobb 
helyiségekben is, az álmennyezet fölött, 
bemélyedésben, vagy a berendezés a helyi-
ségben közvetlenül is elhelyezhető.  
Bármely felszerelési helyzetnek biztosítania 
kell a megfelelő kondenzátum elvezetést. A 
hozzáféréshez biztosított, kihajtható ajtó 
mellett a karbantartáshoz helyet kell hagyni. 

 
Levegőkezelő berendezések akár 345 m3/h 

légteljesítménnyel, a 85%-ot is elérő 
hővisszanyerési hatásfokkal, kompakt, hang- 

és hőszigetelt burkolatban, függőleges 
légcsatorna csatlakozásokkal. 

 
 

  
Levegőkezelő berendezések akár 345 m3/h 

légteljesítménnyel, a 85%-ot is elérő 
hővisszanyerési hatásfokkal, kompakt, 

hang- és hőszigetelt burkolatban, vízszintes 
légcsatorna csatlakozásokkal. 

 
 
 

 

  Leírás 
A VUT mini légkezelő berendezés komplett 
egység, mely biztosítja a levegő szűrését, 
melegítését és a helyiségbe befúvását, 
valamint az elhasznált levegő eltávolítását. 
Üzemelés közben a elszívott levegő hője 
lemezes hőcserélőn keresztül adódik át a 
befújt levegőnek. Különböző helyiségekbe 
beépített szellőző és légkondicionáló rend-
szerekben használják, ahol takarékos meg-
oldásra és szabályozható légcserére van 
szükség. Az EC motorok az energiaigényt 
1,5-3-szor kisebbre csökkentik, és a nagy 
teljesítmény mellett egyidejűleg alacsony 
zajszintet biztosítanak. Minden modell 
kompatibilis Ø100 és 125 mm átmérőjű, 
kerek légcsatornákkal. 
 

  Változatok 
 

 A VUT V mini EC széria energiataka-
rékos légkezelő berendezés, EC mo-
torok által hajtott, befúvó és elszívó 
centrifugál ventilátorokkal, kereszt-
áramú hőcserélőelemekkel és levegő 
szűrőkkel felszerelve. Függőleges lég-
csatorna csatlakozás. 

  A VUT H mini EC széria energiata-
karékos levegőkezelő berendezés , 
EC motorok által hajtott, befúvó és 
elszívó centrifugál ventilátorokkal, 
keresztáramú hőcserélőelemekkel 
és levegő szűrőkkel felszerelve. 
Vízszintes légcsatorna csatlakozás. 

 
   Burkolat 

A burkolat alucinkből készül, 20 mm vastag, 
ásványgyapot, hő- és hangszigetelő réteg-
gel. 
 

   Szűrő 
Két beépített G4 szűrőpanel szolgál a 
elszívott és befújt levegő szűrésére. 
 

   Motor 
A hátrahajló lapátú járókereket nagy hatás-
fokú, elektronikus átváltású (EC), egyená-
ramú motor hajtja meg. Manapság a hőcse-
rélők alkalmazásán alapuló szellőzőrend-
szerek jelentik a legmodernebb megoldást 
a helyiségek légcseréjére. Az EC motorokat 
nagy hatásfok és az egész fordulatszám-
tartományban tökéletes sza-bályozás 
jellemzi. Az elektronikus átváltású motorok 
további abszolút előnye a 90%-ot is elérő 
hatásfok. 

 

Széria

VENTS VUT V mini EC

HŐVISSZANYERŐ LEVEGŐKEZELŐ BERENDEZÉSEK

Széria

VENTS VUT H mini EC

Széria Névleges légteljesítmény
(m3/h) Légcsatorna csatlakozás Típus Motor pusa

VENTS VUT 200; 300 V - függőleges
H - vízszintes mini EC – elektronikus 

átváltású szinkronmotor

  Jelölési kulcs:

Levegőkezelő berendezések akár 345 m3/h
légteljesítménnyel, a 85%-ot is elérő

hővisszanyerési hatásfokkal, kompakt,
hang- és hőszigetelt burkolatban, 

függőleges légcsatorna csatlakozásokkal.

Levegőkezelő berendezések akár 345 m3/h 
légteljesítménnyel, a 85%-ot is elérő 

hővisszanyerési hatásfokkal, kompakt, 
hang- és hőszigetelt burkolatban, 

vízszintes légcsatorna csatlakozásokkal.
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VUT 200 H mini

Hangteljesítmény szint Oktáv-frekvencia sáv [Hz]
Hz Tot. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA bem. dB(A) 49 30 46 44 35 41 35 32 19
LWA kim. dB(A) 57 38 51 53 50 45 43 32 24

LWA körny. dB(A) 33 3 21 29 25 19 16 4 0

Hangteljesítmény szint Oktáv-frekvencia sáv [Hz]
Hz Tot. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA bem. dB(A) 49 26 46 44 37 39 38 30 17
LWA kim. dB(A) 60 35 53 52 51 44 43 31 24

LWA körny. dB(A) 29 5 22 30 25 17 12 4 0

VUT 200 V mini

VUT 300 H mini

Hangteljesítmény szint Oktáv-frekvencia sáv [Hz]
Hz Tot. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA bem. dB(A) 52 31 48 47 35 41 37 34 20
LWA kim. dB(A) 59 39 54 58 53 47 45 37 26

LWA körny. dB(A) 34 9 24 31 29 17 16 2 0

Hangteljesítmény szint Oktáv-frekvencia sáv [Hz]
Hz Tot. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA bem. dB(A) 53 30 50 48 37 41 39 32 20
LWA kim. dB(A) 60 39 54 55 54 45 45 33 25

LWA körny. dB(A) 34 5 25 30 29 21 14 6 2

VUT 300 V mini

 A berendezés befoglaló méretei:

   Műszaki adatok: 

 VUT 200 H mini EC VUT 200 V mini EC VUT 300 H mini EC VUT 300 V mini EC 
Egység tápfeszültsége [V / 50 Hz] 1~230 1~230 
Max. ventilátor teljesítmény [W] 2 db x 105 2 db x 105 

Ventilátor áramerőssége [A] 2 db x 0,9 2 db x 0,9 
Berendezés összteljesítménye [W] 210 210 

Berendezés teljes áramerőssége [A] 1,80 1,80 
Légteljesítmény [m3/h] 240 345 

RPM (f/perc)  3550 3570 
Zajszint 3 m-en [dB(A)] 24-45 28-47 

Üzemi hőmérséklet [C°] -25-től +60-ig -25-től +60-ig 
Burkolat anyaga alucink alucink 

Szigetelés 20 mm ásványgyapot 20 mm ásványgyapot 
Szűrő: elszívó / szállító G4 szűrőpanel G4 szűrőpanel 

Cserélhető szűrő* SF VUT mini G4 SF VUT mini G4 
Nyári blokk* VL VUT mini VL VUT mini 

Légcsatorna csatlakozási átmérő [mm] Ø100 Ø125 
Súly [kg] 30 30 

Hővisszanyerés hatásfoka 85%-ig 85%-ig 
Hőcserélő típusa keresztáramú keresztáramú 

Hőcserélő anyaga alumínium alumínium 
*cserélhető szűrők és nyári blokkok további készletei tartozékok, és külön rendelhetők 
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