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AERECO, VZDUCH PODĽA POŽIADAVIEK



Aereco, ako vynálezca vetrania reagujúceho 
na vlhkosť, vyvíja inovatívne riešenia pre 
vetranie obytných a kancelárskych budov.  
S kľúčovým konceptom - modulácie prietoku 
vzduchu podľa požiadaviek - Aereco 
vetracie systémy plne vyhovujú súčasným 
požiadavkám energetickej efektivity budov  
a kvality ich vnútorného ovzdušia.

Aereco prítomné vo väčšine krajín Európy, 
rovnako ako v Ázii, v Spojených štátoch  
a v Rusku, pokračuje v expanzii od svojho 
vzniku v roku 1984. Skupina, ktorej sídlo  
a výrobný závod sa nachádza vo Francúzsku,  
v Marne-la-Vallée, má v súčasnosti 
9 zastúpení po celom svete (pobočky  
a kancelárie), a rozsiahlu sieť distribútorov.

Aereco ponúka niekoľko druhov výrobkov, 
ktoré môžu byť implementované v rôznych 
vetracích systémoch, od prirodzeného  
a hybridného vetrania cez nútené vetranie 
a vetranie s rekuperáciou tepla. V Aereco 
skupine dnes pracuje viac ako 300 
zamestnancov a vyrába sa okolo dvoch 
miliónov komponentov ročne pre cca 300 
000 bytových jednotiek. 

www.aereco.com
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Optimalizácia kvality vnútorného ovzdušia a úspor energie pri dopytom 
riadenom vetraní

Je všeobecne známe, že väčšina zariadení na distribúciu vody pracuje na základe požiadavky  
na istý objem vody a nie na princípe permanentného konštantného prietoku. Tak prečo by tomu 
malo byť inak pri vetraní, kde každý kubický meter ohriateho čerstvého vzduchu počas vykurovacej 
sezóny, navyšuje ekonomické a environmentálne náklady?

Koncepcia dopytom riadeného vetrania spočíva na princípe poskytovania správneho 
množstva čerstvého vzduchu bývajúcim, keď ho potrebujú a kde je to užitočné.  
S inteligentným riadením prúdenia vzduchu sa energetické úspory prejavia vždy, keď  potreba 
vetrania je nízka, čo môže predstavovať viac ako polovicu času. Naopak, aktivity, ktoré emitujú 
rôzne znečistenia vnútorného ovzdušia, ako je príprava jedla v kuchyni, sprchovanie, alebo 
uvoľnenie pachových metabolických látok, generujú potrebu zvýšeného objemu vetrania pre 
rýchle odstránenie znečistenia, čo môže byť dosiahnuté práve dopytom riadeným vetraním.

V každom okamihu, dopytom riadené vetranie ponúka optimalizáciu nákladov  
na vykurovanie a kvalitu vnútorného ovzdušia, na plne automatizovanej báze. Každý Aereco 
vetrací systém je navrhnutý na koncepte dopytom riadeného vetrania, ktorý okrem pohodlia 
bývajúcich ponúka rad ďalších výhod, ako bude uvedené neskôr.

Ako to funguje?

Inteligentná distribúcia vzduchu vo vnútri obydlia (1) 

Aereco dopytom riadený vetrací systém optimalizuje distribúciu vzduchu vo vnútri bytu a to vďaka 
prívodným štrbinám vzduchu reagujúcim na vlhkosť, ktoré umožňujú prísun väčšieho množstva 
vzduchu do miestností, ktoré to najviac potrebujú. Týmto spôsobom, systém minimalizuje tepelné 
straty v neobsadených izbách a poskytuje dobrú ventiláciu, kde je to potrebné. Rovnaký princíp sa 
používa pri odsávaní prostredníctvom dopytom riadených odsávacích mriežok.

Prietoky vzduchu sú automaticky prispôsobené znečisteniu a obsadenosti (2) 

Pre splnenie variabilnej požiadavky na vetranie, Aereco vetracie systémy zabezpečujú automatickú 
zmenu prietokov vzduchu podľa úrovne znečistenia alebo obsadenosti vo vnútri každého bytu, 
na rozdiel od vetracích systémov s konštantným prietokom vzduchu. A tak aj obydlia s vyššou 
obsadenosťou alebo znečistením ponúkajú dobrú kvalitu vzduchu v miestnosti vďaka väčšiemu 
prietoku vzduchu; naopak obydlia s nižšou obsadenosťou majú nižší prietok vzduchu, čo umožňuje 
úsporu energie ako na vykurovaní tak aj na samotnej prevádzke vetracieho systému.

PREČO DOPYTOM RIADENÉ VETRANIE?

deň

noc

1. Prívodné štrbiny reagujúce na vlhkosť 
sú úmerne otvorené obsadenosti 
jednotlivých miestností.

2. |  vetranie  
          konštantným      

      prietokom

Aereco dopytom 
riadené vetranie
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Znížená priemerná spotreba dopytom riadeného odsávacieho ventilátora

Redukciou priemerného prietoku vzduchu, dopytom riadené vetracie systémy umožňujú 
odsávaciemu ventilátoru pracovať výrazne pod max. prietokom vzduchu, a teda aj s veľmi nízkym 
príkonom. Tento aspekt vyzdvihuje dopytom riadené vetracie systémy, ako napr. Aereco, aj  
v porovnaní so štandardnými vetracími systémami s rekuperáciou tepla, ktoré zvyčajne majú 
dva motory pracujúce pri vyšších otáčkach (s vyšším priemerným prietokom vzduchu) a teda sú 
znevýhodnené hlavne z hľadiska vplyvu na ochranu životného prostredia a spotreby (primárnej) 
elektrickej energie.

Okrem optimalizácie kvality vnútorného ovzdušia a úspor energie, dopytom riadené vetranie prináša veľa nepriamych výhod vyplývajúcich zo 
zníženia priemerného prietoku vzduchu:

DOPYTOM RIADENÉ VETRANIE: 
ĎALŠIE POČETNÉ VÝHODY

Menšie zanášanie filtrov, vzduchovodov a terminálov

Znížený prietok vzduchu pri dopytom riadenom vetraní automaticky vedie k zníženiu celkového 
množstva častíc, ktoré môžu zaniesť komponenty systému. Preto cyklus údržby potrubia a filtrov je 
dlhší resp. príkon odsávacieho dopytom riadeného ventilátora je nižší.

Predĺženie životnosti ventilátorov

Redukciou priemerného prietoku vzduchu v priebehu roka, dopytom riadené vetranie umožňuje 
znížiť nároky na odsávací ventilátor, čím sa zvyšuje jeho životnosť. Tento výsledok je dôsledkom 
skutočnosti, že životnosť ventilátora je závislá najmä na prevádzkovom výkone, pričom výkon je 
priamo naviazaný na priemerný prietok vzduchu

Menší rozmer potrubných rozvodov zväčšuje cennú podlahovú plochu

Pri dopytom riadenom vetraní, modulácia prietoku vzduchu umožňuje zníženie veľkosti potrubných 
rozvodov, keďže nie všetky pripojené odsávacie mriežky pracujú na maximálnej úrovni súčasne. 
Potrubný systém preto môže byť dimenzovaný na celkový prietok vzduchu nižší ako je súčet 
maximálnych prietokov vzduchu jednotlivých terminálov, na rozdiel od vetrania s konštantným 
prietokom vzduchu, kde veľkosť potrubia zodpovedá prísnemu súčtu prietokov vzduchu koncových 
terminálov. Inštalácia menších potrubných rozvodov umožňuje zníženie celkovej podlahovej plochy 
potrebnej pre potrubia. Časový rozptyl požiadaviek na vetranie bol overený v priebehu početných 
experimentov priamo v praxi.

Vačšia dostupnosť tlaku a prietoku vzduchu pre odsávacie mriežky

Modulácia prietoku vzduchu pri spoločných potrubných systémoch, umožňuje vyhnúť sa preťaženiu 
vzduchových rozvodov zbytočnými prietokmi vzduchu, ako sa to deje v prípade systémov  
s konštantným prietokom vzduchu. To znamená, že izby alebo byty s nižšou požiadavkou na 
prietok vzduchu uvoľňujú kapacitu rozvodov pre izby alebo byty s vyššou potrebou vetrania. Tie 
potom môžu využiť celú kapacitu (tlak a prietok) daného potrubia.
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na maximum. Tento princíp sa používa, 
ak vlhkosť nevie dostatočne identifikovať 
vysokú úroveň znečistenia vzduchu. 
Zároveň  umožňuje šetriť tepelnú energiu 
v čase bez detekcie prítomnosti osôb. 
Detektor prítomnosti obsahuje pyroelektrický 
senzor, ktorý detekuje infračervené žiarenie 
zaostrené na Fresnelové šošovky, v rozsahu 
4 m a 100 ° uhla detekcie. Táto technológia 
detekcie prítomnosti sa používa v odsávacích 
mriežkach a termináloch, kde relatívna 
vlhkosť nemôže byť použitá ako indikátor 
úrovne znečistenia (toalety, kancelárie, atď.).

Prietok aktivovaný  
CO2 , VOC senzorom

Princíp: prietok vzduchu je regulovaný 
automaticky podľa úrovne CO2 alebo VOC. 
Oba senzory pracujú rovnakým spôsobom, 
pričom prahová hodnota otvorenia je 
nastavená v čase inštalácie. Keď je úroveň 
CO2 (alebo VOC, v závislosti na verzii 
produktu) nižšia ako prah otvorenia, prietok 
vzduchu je na základnej úrovni (minimálna). 
Ak úroveň znečistenia stúpne nad prah 
aktivácie, odsávacia mriežka sa otvorí na 
maximum až do poklesu úrovne znečistenia 
pod nastavenú prahovú hodnotu.

Charakteristika prietoku vzduchu Aereco 
hygro prívodnej štrbiny.

Prietok vzduchu v m3/h @ 10 Pa (otvor v cm2)"

Relatívna vlhkosť v %
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Aereco vetracie komponenty obsahujú inteligentné senzory, ktoré regulujú prietok vzduchu podľa potrieb a vnútorného znečistenia. Rôzne typy 
snímačov sa navrhujú v závislosti od typu miestnosti a znečistenia.

INTELIGENTNÉ SENZORY

Hlavné aktivačné módy Aereco 
systémov:

 
Prietok riadený vlhkosťou, 
vynájdený Aerecom v 1984

Manuálne aktivovaný prietok 

Prietok aktivovaný detektorom 
prítomnosti

Prietok aktivovaný  
CO2 senzorom

Prietok aktivovaný  
VOC senzorom

Prietok aktivovaný  
diaľkovým ovládačom

Prietok riadený vlhkosťou 

Princíp: prietok vzduchu je regulovaný 
lokálnou relatívnou vlhkosťou. Detektorom 
a zároveň pohonom komponentov 
reagujúcich na vlhkosť je senzor vytvorený  
z polyamidových pásikov, ktorý sa rozťahuje, 
ak sa lokálna relatívna vlhkosť vzduchu 
zvyšuje a skracuje, ak vlhkosť klesá. Tento 
princíp sa používa na aktiváciu jednej alebo 
viacerých klapiek, čím sa upravuje prierez 
pre prietok vzduchu v závislosti na okolitej 
relatívnej vlhkosti. Snímač je izolovaný od 
privádzaného vzduchu a meria iba vnútornú 
vlhkosť. Vďaka tepelnej korekcii, otváranie 
klapiek nie je ovplyvnené vonkajšími 
klimatickými podmienkami. Vlhkosťou 
riadené Aereco technológie sú aplikované pri 
prívodných štrbinách vzduchu a odsávacích 
mriežkach, umiestnených v miestnostiach, 
kde vlhkosť odráža úroveň vnútorného 
znečistenia (obývačky, spálne, kúpeľne).

Manuálne aktivovaný prietok

Princíp: umožňuje užívateľovi zvýšiť 
odsávanie vzduchu v čase intenzívneho 
znečistenia. Tam, kde relatívna vlhkosť 
nemôže byť použitá ako indikátor pre vysoké 
znečistenie (kuchyne, toalety, atď.) môže 
užívateľ ručne aktivovať maximálny prietok 
vzduchu odsávacích mriežok pre zabezpečenie 
rýchleho odsatia zatuchnutého vzduchu, 
nepríjemných pachov, a prebytočnej vlhkosti. 
Táto aktivácia môže byť uskutočnená tlačidlom 
("zvončekové"), zatiahnutím lanka, alebo 
diaľkovým ovládačom. 

Prietok aktivovaný detektorom 
prítomnosti

Princíp: prietok vzduchu sa automaticky 
zvýši v prípade detekcie prítomnosti 
v miestnosti a to otvorením klapiek 
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CO2 senzor odsávacej mriežky Hygro senzor odsávacej mriežky

Mechanizmus reagujúci na vlhkosť (modrý) Aereco prívodnej štrbiny vzduchu
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EFEKTÍVNE A JEDNODUCHO INŠTALOVATEĽNÉ 
SYSTÉMY

Dobré vetranie znamená mať vetrací systém prispôsobený skutočným potrebám

vhodnom mieste mimo obytného priestoru. Pri dopytom riadenom 
vetraní, množstvo odsávaného vzduchu cez odsávacie mriežky  
vo vlhkých miestnostiach určuje výmenu vzduchu celého bytu. Vlhkosťou 
regulované prívodné štrbiny následne distribuujú čerstvý vzduch 
podľa potrieb každej hlavnej miestnosti. Odsávacie mriežky regulujú 
celkový prietok vzduchu generovaný ventilátorom podľa potrieb každej 
technickej („vlhkej“) miestnosti, v každom byte. Takto izby, alebo byty, 
s vysokými požiadavkami na výmenu vzduchu  dostanú viac čerstvého 
vzduchu ako tie prázdne.

Aereco ponúka kompletné systémy pre prirodzené, hybridné, nútené 
vetranie a dokonca aj pre vetranie s rekuperáciou tepla. Všetky tieto 
systémy využívajú princíp dopytom riadeného prietoku pre zlepšenie 
energetickej účinnosti, kvality vzduchu a pohodlia užívateľov. 

Nútené podtlakové vetranie v bytových domoch Nútené podtlakové vetranie, individuálne

Voľba vhodnej vetracej technológie je kľúčová pre dosiahnutie 
požadovaných parametrov definovaných v projekte, či už pri rekonštrukcii 
alebo pri novej budove. Technológia priamo závisí na požiadavkách 
(nižšie náklady na vykurovanie, lepšia kvalita ovzdušia, zníženie 
prevádzkových nákladov, jednoduchosť údržby, atď.), ale závisí tiež od 
konkrétneho prostredia. To platí najmä pri rekonštrukciách, pretože 
zvolená technológia musí byť prispôsobená existujúcej architektúre. 
Aereco ponúka celý rad produktov, ktoré môžu byť použité v rôznych 
systémoch, ako je napríklad:
• prirodzené vetranie (vietor a termálne efekty, bez  ventilátora)
• hybridné vetranie (vietor a termálne efekty s asistenciou ventilátora)
• nútené podtlakové vetranie (odsávacie mriežky napojené  

na odsávací ventilátor, pasívne štrbiny pre prívod vzduchu)
• vetranie s rekuperáciou tepla (nútené odsávanie a prívod vzduchu, 

s výmeníkom tepla)

Nasledovné schémy zobrazujú nútené podtlakové vetranie ako jednu  
z najbežnejších vetracích techník používaných v  Aereco systémoch.

Pri nútenom podtlakovom vetraní je výmena vzduchu v budove 
zabezpečená ventilátorom, inštalovaným na streche alebo inom 1  Prívodné štrbiny 2  Odsávacie mriežky 3  Ventilátor



Vetracia technika / systém Prirodzené vetranie Hybridné vetranie
Nútené podtlakové 

vetranie
Vetranie s rekuperáciou 

tepla

Kvalita vzduchu vo vnútri

Riadenie prietoku vzduchu ++ +++ ++++ +++++

Aktivácia špičkového prietoku - ++ ++++ ++++

Energetická účinnosť

Úspory na tepelných stratách ++ +++ ++++ +++++

Nízko príkonový ventilátor ++++ +++ ++ - -

Akustika

Tichá prevádzka ++++ ++++ ++

Izolácia od vonkajšieho hluku +++ +++++

Inštalácia

Nízke náklady ++++ ++ ++ - - 

Údržba

Jednoduchá údržba ++++ +++ ++ - -

Nízke riziko pri poruche ventilátora ++++ ++++ - - 

Estetická integrácia

Diskrétnosť a kompaktnosť terminálov - - ++ ++

Investícia

Nízke náklady +++++ ++ ++++ -

Určenie

Rodinné domy + - ++++ ++++

Bytové domy ++++ ++++ ++++ ++++

Hlavné výhody

 · Žiadna spotreba 
ventilátora

 · Žiadna údržba
 · Žiadny hluk vzduchu  
na termináloch

 · Nízko nákladové riešenie
 · Žiadne riziko výpadku 
(nejde o elektrický 
výrobok)

 · Nízka spotreba 
ventilátora

 · Riadený prietok vzduchu
 · Minimálna údržba
 · Žiadny hluk vzduchu na 
termináloch

 · Nízke riziko v prípade 
poruchy ventilátora 
(prirodzené vetranie)

 · Cenovo dostupné 
riešenie

 · Riadený a garantovaný 
prietok vzduchu počas 
celého roka

 · Možnosť aktivácie 
špičkového prietoku

 · Dobrá akustická izolácia 
medzi bytmi cez rozvody

 · Kompaktné odsávacie 
mriežky

 · Cenovo dostupné 
riešenie

 · Riadený prietok vzduchu 
počas celého roka

 · Dodatočné úspory 
energie vďaka výmeníku 
tepla

 · Presne riadený prívod 
vzduchu  

 · Možnosť aktivácie 
špičkového prietoku

 · Dobrá akustická izolácia 
medzi bytmi  a od 
vonkajšieho hluku

 · Kompaktné terminály
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POROVNANIE RÔZNYCH VETRACÍCH TECHNÍK
Nižšie uvedená tabuľka ponúka prehľad rôznych vetracích techník, ich schopností v súvislosti s určitými funkciami a parametrami, čo vám môže pomôcť 
pri výbere vhodného systému.
Nižšie uvedené berie do úvahy využitie princípu dopytom riadeného vetrania v spojení s týmito technikami, čo prispieva k pozitívnemu hodnoteniu 
uvedených parametrov v porovnaní s vetracími systémami s konštantným prietokom vzduchu. 
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EMM
Prívodná štrbina reagujúca na vlhkosť

Štíhly, robustný dizajn

EMM prívodná štrbina  vzduchu koncentruje všetky Aereco skúsenosti s  výrobou vlhkosťou 
regulovaných výrobkov pre vetranie.

Štíhla a zároveň robustná konštrukcia EMM hygroregulovateľnej prívodnej štrbiny, ktorá je 
k dispozícii v dvoch modeloch s rôznym prietokom a v troch rôznych farbách, zaznamenala úspech 
v mnohých krajinách. So svojím vonkajším akustickým krytom EMM prívodná štrbina dosahuje 
akustický útlm 37 dB.

Veľmi ľahká inštalácia: základňa je pripevnená k oknu, následne sa samotná štrbina zacvakne do nej.

Vhodná pre všetky konfigurácie (1, 2)

Smerová základňa EMM prívodnej štrbiny umožňuje pri  inštalácii upraviť prúdenie vzduchu  
zo štrbiny smerom viac k stropu alebo viac vodorovne (viď. nasledujúce obrázky: 1, vertikálne, 2, 
šikmo) pre zabezpečenie maximálneho komfortu bývajúcich.

Uzatvárací mechanizmus pri chladnom počasí a silnom vetre

Manuálny uzatvárací mechanizmus, ako voliteľné príslušenstvo, alebo štandard pri  niektorých 
verziách umožňuje trvalé uzatvorenie štrbiny, pričom klapka umožňuje len minimálny 
prietok vzduchu. Táto voľba je užitočná hlavne v krajinách, kde zimné teploty môžu byť veľmi nízke. 

Systém citlivý na vlhkosť: reguluje 
prietok vzduchu podľa lokálnej 
relatívnej vlhkosti.

Akustický útlm až do 37 dB 
s príslušenstvom.

Usmernený prietok vzduchu: 
prispôsobený podľa potreby.

Voliteľný uzatvarací mechanizmus. 
 
Štíhly profil (27 mm) pre 
jednoduchú inštaláciu na okno. 
 
Jednoduchá údržba: žiadne 
nastavenia, utretie prachu raz 
ročne. 

1 2
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Prívodné štrbiny vzduchu

EMM 5-35 EMM 11-35 EMF 22 EMF 35

Štandardné označenie EMM705 EMM751 EMF158 EMF713

Charakteristika prietoku vzduchu

Reakcia na vlhkosť - -

Uzatvárací mechanizmus  
(EMM716)

- -  
(EMF963)

Prietok vzduchu (min.-max.) @ 10 Pa m3/h 5-35 11-35 22 35

Prierez pri max. otvorení mm² 4 000 4 000 2 500 4 000

Akustika

Dn,e,w (C ; Ctr)
Akustický útlm @ max. otvorení, štrbina*

dB 34 (0 ; 0) 34 (0 ; 0) - 34 (0 ; 0)

Dn,e,w (C ; Ctr)
Akustický útlm @ max. otvorení, s A-EMM

dB 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) - 37 (0 ; 0)

Príslušenstvo

Plochý kryt AP AP AP AP

Akustický kryt A-EMM A-EMM A-EMM A-EMM

Štandardný kryt AS AS AS AS

Kryt s obmedzovačom prietoku vzduchu AC AC AC AC

Charakteristika

Hmotnosť g 170 170 147 147

Farba biela/hnedá/dub

Materiál PS PS PS PS

Montáž

Rozmery otvorov mm 2 x (172 x 12); (270 x 14); (290 x 12)

Montáž na okno

Montáž na rolovacie žalúzie

Určené pre spálňu / obývaciu izbu

*s neakustickým krytom (AC, AS AP)  štandard |  voliteľné
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EHA²
Akustická prívodná štrbina reagujúca na 
vlhkosť

Štýlový dizajn, s maximom funkcií

Štýlový dizajn EHA² štrbiny umožňuje dokonalú integráciu  s  väčšinou okien alebo vonkajších 
roliet. Vďaka implementácii vysoko účinnej akustickej peny dosahuje štrbina akustický útlm až 
42 dB, ak je montovaná s akustickou priečkou a vonkajším akustickým krytom. Voliteľný uzatvárací 
mechanizmus  umožňuje podľa potreby EHA² štrbinu natrvalo uzavrieť, otvoriť alebo ponechať 
v základnom režime regulácie podľa relatívnej vlhkosti.

Šikmý prúd vzduchu pre komfort bývajúcich(1)

Šikmý prúd  privádzaného vzduchu EHA² ofukuje strop zaisťujúc progresívny ohrev  čerstvého 
vzduchu pre zlepšený komfort bývajúcich.

Voliteľný otvárací a zatvárací mechanizmus (2)

Toto zariadenie je k dispozícii v prevedení "5-35" (s reguláciou vlhkosti) a "35" (bez  regulácie 
vlhkosti). Pri  verzii "5-35" je umožnené si vybrať z troch režimov: minimálny, automatický 
(vlhkosťou regulovaný) alebo maximálny prietok. Mechanizmus je možné inštalovať aj dodatočne.

Účinná ochrana proti vonkajšiemu hluku (3)

V prípade inštalácie s akustickou priečkou a akustickým vonkajším krytom (A-EHA), EHA² prívodná 
štrbina ponúka výborný akustický útlm, až do 42 dB pri maximálnom otvorení štrbiny, čo ju radí 
k najlepším výrobkom dostupným na trhu, pri priereze otvoru o veľkosti (3 600 mm²).

1 2 3

12 AERECO – výberový katalóg

Systém reagujúci na vlhkosť: 
reguluje prietok vzduchu podľa 
lokálnej relatívnej vlhkosti.

Akustický útlm až do 42 dB 
s príslušenstvom.

Voliteľný uzatvárací a otvárací 
mechanizmus.

Tenký profil pre jednoduché 
prispôsobenie na okná.

Jednoduchá údržba: žiadne 
nastavenia, utretie prachu raz 
ročne. 



Prívodné štrbiny vzduchu

Rozmery v mmCharakteristika prietoku vzduchu
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*môže byť dodané ako príslušenstvo pre EAR200 a EAR204  
**pre 22-50 m3/h verziu, použite EHA prívodnú štrbinu 

 štandard |  voliteľné

EHA² 5-35 EHA² 11-35 EHA² 17-35 EFA² 35

Štandardné označenie EAR200 EAR202 EAR203 EAF309

Charakteristika prietoku vzduchu

Reakcia na vlhkosť -

Uzatvárací + otvárací mechanizmus*
(EAR201)

- -
(EAF313)

Prietok vzduchu (min.-max.) @ 10 Pa** m3/h 5-35 11-35 17-35 35

Prierez pri max. otvorení mm² 3 600 3 600 3 600 3 600

Akustika

Dn,e,w (C ; Ctr) Akustický útlm @ max. otvorení, 
štrbina

dB 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0)

Dn,e,w (C ; Ctr) Akustický útlm @ max. otvorení, 
s A-EHA + E-EHA²

dB 42 (0 ; 0) 42 (0 ; 0) 42 (0 ; 0) 42 (0 ; 0)

Príslušenstvo

Plochý kryt AP AP AP AP

Akustický kryt A-EHA A-EHA A-EHA A-EHA

Kryt proti hmyzu AS AS AS AS

Kryt s obmedzovačom prietoku vzduchu AC AC AC AC

Zosilnená akustická priečka E-EHA² E-EHA² E-EHA² E-EHA²

Charakteristika

Hmotnosť g 271 271 271 250

Farba biela/hnedá/dub/šedá

Materiál PS, ABS PS, ABS PS, ABS PS, ABS

Montáž

Rozmery otvorov mm 2 x (172 x 12)

Montáž na okno

Montáž na rolovacie žalúzie

Určené pre spálňu / obývaciu izbu
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EHT
Nástenná prívodná štrbina vzduchu 
reagujúca na vlhkosť

Efektívna nástenná alternatíva

Určená pre inštaláciu na stenu alebo vonkajšie rolety. EHT hygroregulovateľná prívodná štrbina je 
ideálnou alternatívou k  okenným štrbinám. Rieši problém nedostatku  miesta na  oknách. 
S  príslušenstvom poskytuje vysokú úroveň akustickej ochrany, a to až do  52  dB. Uzatvárací 
mechanizmus  a obmedzovač prietoku  vzduchu môžu byť použité pri  ochrane pred  chladným 
počasím a silným vetrom.

Jednoduchá montáž na stenu a účinná ochrana pred vonkajším hlukom (1)

Jednoduchá montáž, zvlášť pri  rekonštrukciách; kruhový otvor možno vyhotoviť o priemere 
100 mm resp. 125 mm pre max. akustický útlm.

Kompletná akustická sada (EHT + 125 mm potrubie + akustická pena + akustický kryt) môže 
dosiahnuť akustický útlm 52 dB, ktorým sa radí medzi  najlepšie produkty dostupné na trhu.

Filter proti hmyzu

Nič nemôže byť ľahšie ako čistenie filtra proti hmyzu: po odňatí EHT štrbiny, vyberiete F-EHT filter, 
ktorý je ľahko prístupný z vnútra bytu.

ACW: automatický obmedzovač prietoku vzduchu (2)

ACW umožňuje obmedziť maximálny prietok vzduchu do 40 m3/h v potrubí priemeru 100 alebo 
125 mm, a to aj pri tlaku vyššom ako 20 Pa (napr. v prípade vetra).

1 2
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Systém reagujúci na vlhkosť: 
reguluje prietok vzduchu podľa 
lokálnej relatívnej vlhkosti.

Jadrové vŕtanie: jednoduchá 
inštalácia cez stenu, ideálne pre 
rekonštrukcie.

Akustický útlm až do 52 dB 
s príslušenstvom.

Jednoduchá údržba: žiadne 
nastavenia, utretie prachu raz 
ročne. 

Pr
ív

od
né

 š
trb

in
y 

vz
du

ch
u



Rozmery v mmCharakteristika prietoku vzduchu
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Prívodné štrbiny vzduchu

 štandard / zahrnuté  kompatibilné

EHT 5-40 EHT 11-40 EHT 17-40
kit 

EHT 5-40 
#1

kit 
EHT 5-40 

#2

Akustický 
kit 

EHT 5-40
EFT24 EFT40

Štandardné označenie EHT780 EHT957 EHT022 EHT816 EHT815 EHT969 EFT840 EFT026

Charakteristika prietoku vzduchu

Reakcia na vlhkosť - -

Uzatvárací mechanizmus - - - -

Prietok vzduchu (min.-max.) @ 10 Pa m3/h 5-40 11-40 17-40 5-40 5-40 5-40 24 40

Prierez pri max. otvorení mm² 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Zloženie

Štrbina (EHT)

ø100 mm potrubie, dĺžka 350 mm

Akustická pena pre ø100 mm potrubie - -

Akustická pena pre ø125 mm potrubie - - -

Odnímateľný filter proti hmyzu (F-EHT) - -

Akustická pena pre A-EHT kryt - -

Štandardný kryt s mriežkou proti (A-EHT-AM) -

Štandardný vonkajší kryt (A-EHT) - -

Charakteristika

Hmotnosť g 489 489 489 862 962 988 382 382

Farba biela biela biela biela biela biela biela biela

Materiál PS PS PS PS PS PS PS PS

Montáž

Hrdlo * mm ø100 ø100 ø100 ø100 ø100 ø100 ø100 ø100

Priemer potrubia v stene mm ø100 or ø125 ø100 ø100 or ø125

Montáž na rolety - - -

Montáž na stenu

Určené pre spálňu / obývaciu izbu

* existuje aj vo verzii bez hrdla
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Chráni internú štruktúru 
okna pred infiltráciou vody.

Chráni byt od lietajúceho hmyzu. 
 
Zaisťuje estetické rovnováhu 
priečelia a okna.

Pomáha chrániť 
proti hluku (akustické kryty). 

VONKJAŠIE 
OKENNÉ KRYTY

Okenné kryty: atraktívna ochrana s jednoduchou montážou

Vonkajšie kryty pre prívodné štrbiny vzduchu chránia rám, cez ktorý je vedený otvor pre 
prechod  vzduchu, proti  zlému počasiu a prenikaniu vody. Ich úloha je tiež estetická: ladia 
s priečelím a samotnými oknami. Taktiež môžu zvyšovať akustický útlm, chrániť pred hmyzom, atď. 

 
Patentovaný dizajn pre riadenie maximálneho prietoku vzduchu (1, 2)

AC vonkajší kryt je navrhnutý tak, aby automaticky obmedzil prietok vzduchu v prípade vysokého 
tlaku, vďaka patentovanému mechanizmu. Mechanizmus pozostáva zo silikónovej klapky, ktorá sa 
pohybuje v závislosti na prietoku vzduchu. To automaticky znižuje prierez prechodu vzduchu, keď 
je prietok vzduchu príliš vysoký.

1 2



Rozmery v mm
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Tlak v Pa

AC kryt s obmedzovačom prietoku
Charakteristika prietoku vzduchu

 štandard

AS AP AC A-EHA A-EMM

Štandardné označenie AEA731 AEA098 AEA100 AEA851 AEA833

Popis
Štandardný kryt 

s mriežkou 
proti hmyzu

Plochý kryt
s mriežkou 

do malého priestoru

Kryt s mriežkou 
proti hmyzu a 

obmedzovačom 
prietoku vzduchu

Akustický kryt 
s mriežkou 
proti hmyzu

Akustický kryt 
s mriežkou 
proti hmyzu

Kompatibilita s prívodnými štrbinami
všetky Aereco 
okenné štrbiny

všetky Aereco 
okenné štrbiny

všetky Aereco 
okenné štrbiny

EHA² / 
všetky Aereco 
okenné štrbiny

EMM / 
všetky Aereco 
okenné štrbiny

Charakteristika

Hmotnosť g 38 30 75 216 174

Farba biela/dub/hnedá biela/dub/hnedá biela/dub/hnedá biela/dub/hnedá biela/dub/hnedá

Materiál ABS ASA PVC PVC (sil. klapka) ABS ASA PVC

Mriežka proti hmyzu / sito

Montáž

Montáž na okno

Montáž na rolovacie žalúzie

47385

35

A-EMM

A-EHA
49420

54

AS
23400

25

10400

25

AP

26.4399

28.5

AC

Prívodné štrbiny vzduchu
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Plne automatická prevádzka: 
odsávanie vzduchu podľa 
rôznych parametrov, ako je napr. 
vlhkosť alebo prítomnosť.

Doplnkové ovládanie 
prietoku šnúrkou, vypínačom, 
ďiaľkovo.

Kvalita vzduchu a úspora energie 
vďaka automatickej regulácii 
prietoku vzduchu.

Veľký prierez optimalizovaný pre 
prirodzené alebo hybridné vetranie, 
v nových alebo rekonštruovaných 
budovách.

Kompletne tichá prevádzka. 
 
Hodí sa priamo na všetky typy 
vzduchových potrubí (spoločné 
alebo individuálne, betónové alebo 
kovové).

G2H
Odsávacia mriežka 
pre prirodzené a hybridné vetranie

Unikátne riešenie presne optimalizované pre prirodzené a hybridné vetranie

G2H je prvá odsávacia mriežka presne optimalizovaná pre prirodzené (pasívna vetracia šachta / 
komín) a hybridné vetranie novostavieb a rekonštruovaných budov. Tým, že umožňuje automatickú 
reguláciu prietoku vzduchu podľa potrieb a doplnkový prietok vzduchu (aktivovaný manuálne alebo 
automaticky), G2H odsávacia mriežka výhodne spája energetickú účinnosť a kvalitu vzduchu 
v budove. Vďaka veľkému prierezu pre prechod vzduchu umožňuje prúdenie vzduchu aj pri veľmi 
nízkom tlaku, od 2 Pa. Je ľahko inštalovateľná a hodí sa pre spoločné alebo individuálne vetracie 
šachty, ktoré sú určené pre prirodzené alebo hybridné vetranie.

Elegantná a unikátna odsávacia mriežka

Rôzne verzie G2H odsávacej mriežky umožňujú naplnenie rôznych potrieb a variantov obsadenosti 
bytov: vlhkostná regulácia pre rýchle odstránenie prebytočnej vlhkosti, detekcia prítomnosti,  
a dokonca aj diaľkové ovládanie, sú niektoré zo spôsobov ovládania, pre optimalizáciu vnútornej 
kvality vzduchu a spotreby energie a to v každom čase a v každej miestnosti.

Optimalizované riešenie pre zlepšenie energetickej účinnosti

S optimalizovanými nastaveniami, G2H odsávacia mriežka je obzvlášť uspokojujúcou odpoveďou 
všetkým, ktorí chcú spojiť energetickú účinnosť, tichú prevádzku a jednoduchú implementáciu, či 
už v nových alebo rekonštruovaných budovách.

Veľmi veľký prierez umožňujúci nízke tlaky

S prierezom až 163 cm² pri maximálnom otvorení, G2H odsávacia mriežka zaisťuje prietok vzduchu 
už pri veľmi nízkom tlaku, od 2 Pa.
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G2H h G2H hp G2H hi G2H hc G2H hrc G2H p G2H i G2H c G2H rc

Štandardné označenie
G2H 

1064EX
G2H 

1065EX
G2H 

1066EX
G2H 

1067EX*
G2H 

1068EX
G2H 

1069EX
G2H 

1070EX
G2H 

1071EX
G2H 

1072EX

Charakteristika prietoku vzduchu

Reakcia na vlhkosť - - - -

Špičkový prietok akt. detekt. prítomnosti - - - - - - -

Špičkový prietok akt. tlačítkovým spínačom - - - - - - -

Špičkový prietok akt. diaľkovým ovládačom - - - - - - -

Špičkový prietok akt. zatiahnutím šnúrky - - - - - - -

Prietok vzduchu** @ 10 Pa 
reagujúci na vlhkosť [špička]

m3/h 12-72
12-72 
[160]

12-72 
[160]

12-72 
[160]

12-72 
[160]

12 
[72]

12 
[72]

12 
[72]

12 
[72]

Akustika

Akustický tlak Lp @ 2 m max. RH, 10 / 25 Pa dB(A) 22 / 36

Akustický tlak Lp @ 2 m špičkový prietok,  
10 Pa / 25 Pa

dB(A) 23 / 35

Napájanie

9 V batéria dB - - - - -

12 VAC napájanie s transformačnou kartou ref. 
CAL195EX

dB - - -

Charakteristika

Farba biela biela biela biela biela biela biela biela biela

Materiál PS a ABS

Montáž

Kompatibilita s potrubím mm verzia bez hrdla / obdĺžnikový otvor: Hmax. x Lmax. = 125 x 200 / kruhový otvor: Ømax. = 135

Určené pre kúpeľňu
kúpeľňu 
s WC

kuchyňa kuchyňa kuchyňa WC WC WC WC

*časovač špičky = 20 minút 
**prietok vzduchu pre [125 x 200] mm otvor 
Poznámka: iné G2H verzie dostupné - kontaktujte nás.

 štandard |  voliteľné
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Verzia reagujúca na vlhkosť, 
detekciu prítomnosti a vypínač: 
reguluje prietok vzduchu podľa 
rôznych potrieb budovy.

Prietok ‘+’: možnosť nastavenia 
extra prietoku vzduchu 
pri inštalácii: až o + 50 m3/h.

Špecálne verzie mriežok: CO2, VOC, 
a na diaľkový ovládač.

Tichá prevádzka: tichá aktivácia 
špičkového prietoku.

Indikátor batérie: bzučiak indikuje 
vybitú batériu.

Tlaková prípojka: umožňuje 
meranie tlaku pre určenie 
prietoku vzduchu.

Jednoduchá údržba: odnímateľný 
čelný kryt a klapky pre jednoduché 
čistenie.

BXC
Dopytom riadená odsávacia mriežka pre 
MEV

Multifunkčná odsávacia mriežka pre optimalizáciu vnútornej kvality 
vzduchu a energetickej účinnosti v MEV aplikáciách

BXC obsahuje všetky funkcie, ktoré by mohli byť od  odsávacej mriežky vzduchu požadované.  
K dispozícii sú rôzne spôsoby regulácie a aktivácie špičkového prietoku  ako reakcia na vlhkosť, 
detekcia prítomnosti, vypínač, a dokonca aj CO2 a VOC senzory. Regulácia prietoku odsávaného 
vzduchu je zabezpečená automaticky a potichu. Variabilné objemy odsávaného vzduchu je 
možné nastaviť počas  inštalácie podľa rôznych požiadaviek, alebo pri  potrebe kompenzácie 
nedostatku  tlaku  na  mriežke. Uvedenie do  prevádzky je tiež uľahčené prítomnosťou prípojky 
na meranie tlaku, ktorá umožňuje meranie a jednoduchý výpočet aktuálnych prietokov vzduchu.

Prietok ‘+’: extra prietok môže byť nastavený v čase inštalácie (1)

BXC umožňuje nastaviť prúdenie vzduchu v  závislosti na  dostupnom tlaku, alebo špeciálnych 
požiadavkách  regulácie. Pevná klapka môže byť nastavená do 6 polôh, s  priemerným krokom 
10 m3/h (max = 50 m3/h).

Tlaková prípojka pomáha pri vyvažovaní celého systému (2)

Vstavaná prípojka na  meranie tlaku  umožňuje jednoduché meranie tlaku  manometrom  
a jednoduchým prepočtom nastavenie potrebného prietoku.

Špeciálne progresívne verzie (3)

Napríklad BXC odsávacia mriežka ako prvá na  svete poskytuje možnosť mať zabudované CO2 
a VOC senzory. Tieto verzie môžu byť obzvlášť vhodné pre aplikácie, v  školách, kanceláriách, 
telocvičniach, mobilných domoch, atď. K dispozícii je tiež  verzia na diaľkové ovládanie.

1 2 3



Odsávacie m
riežky

Rozmery v mmCharakteristika prietoku vzduchu

AERECO – výberový katalóg 21

BXC h BXC p BXC hi BXC hp BXC co² BXC voc

Štandardné označenie BXC211 BXC213 BXC212 BXC272 BXC401 BXC402

Charakteristika prietoku vzduchu

Reagujúci na vlhkosť - - -

Aktivácia špičkového prietoku -

Špičkový prietok akt.  vypínačom - - - - -

Špičkový prietok akt.  detektorom prítomnosti - - - -

Iné aktivačné  režimy - - - - CO² úroveň VOC úroveň

Prietok vzduchu @ 100 Pa (min.-max.) (1) m3/h 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80

Prietok ’+’  max. dostupný prietok @ 100 Pa (2) m3/h 130 130 130 130 130 130

Akustika

Úroveň akustického tlaku Lp @ 2 m, 100 Pa, 80 m3/h, 
min. prietok ‘+’ nastavenie

dB(A) 28.3

Dn,e,w (C, Ctr) Akustická izolácia, RH = 65 %, 
min. prietok ‘+’ nastavenie

dB 57 (-2 ; -4) - 57 (-2 ; -4) 57 (-2 ; -4) - -

Napájanie

2 x 1.5 V AAA LR03 batérie (neobsahuje) - - -

Bzučiak (vybitá batéria) - - -

12 VACnapájanie transformátorom (ref. CAL261) -  (obsahuje CAL)  (obsahuje CAL)

Charakteristika

Farba Biela Biela Biela Biela Biela Biela

Materiál (hlavná časť) PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS

Inštalácia

Potrubie pre integrované hrdlo mm ø100 ø100 ø100 ø100 ø100 ø100

Potrubie pre hrdlo ako príslušenstvo (3) mm ø125 ø125 ø125 ø125 ø125 ø125

Potrubie pre verziu  bez hrdla (min.-max.) mm ø85 - ø90 ø85 - ø90 ø85 - ø90 ø85 - ø90 ø85 - ø90 ø85 - ø90

Hranaté potrubie pre verziu bez hrdla (min.-max.) mm 67 x 60 - 67 x 66 67 x 60 - 67 x 66 67 x 60 - 67 x 66 67 x 60 - 67 x 6667 x 60 - 67 x 66 67 x 60 - 67 x 66

Iné funkcie

60” oneskorenie pre akt. špičk. prietoku - - -  (BXC214) - -

Prípojka na meranie tlaku

Poznámka: prietok vzduchu uvedený pre ø100 mm potrubie 
(1) Implicitné nastavenie. 
(2) Prietok+’: prietok vzduchu môže byť zvýšený od +10 m3/h do + 50 m3/h (6 dostupných pozícií). Táto možnosť môže byť použitá pre kompenzáciu nižšieho tlaku alebo 
prispôsobenie špecifickým predpisom umožňujúc vyšší prietok. Štandardná pozícia 0 (minimálny prietok = 12 m3/h @ 100 Pa). 

 štandard / obsahuje -  kompatibilné
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Tichý: len 33 dB(A)*.

Nízka spotreba energie: menej 
ako 5.5 W (V2A) alebo 12 W (V4A 
Premium) @ 40 m3/h. 

Konštantný tlak: vhodné pre 
dopytom riadené ods. mriežky.

Jednoduchá inštalácia: plochý  
a kompaktný, inštalovateľný 
priamo v obytnom priestore.

12 VAC výstup pre napájanie  
elektrických odsávacích mriežok. 

V2A: Výstup D100 mm. Vstupy D80 
mm. 
V4A Premium: Výstup D125 mm. 
Vstupy D100 alebo D125 mm.

Jednoduchá údržba: čistenie 
odnímateľného lopatkového 
kolesa raz ročne, dostupného 
bez nástrojov. 

V2A V4A premium
Akustický celo-domový ventilátor  
pre 2 miestnosti

Akustický celo-domový ventilátor  
pre 4 miestnosti

Diskrétny, komfortný a efektívny pre inštalácie vo vnútri 

Najlepšie vetranie je také, ktoré nikto neregistruje. Ventilátor V2A alebo V4A si ani nevšimnete: 
tichý, ľahko inštalovateľný v  nástennej skrinke alebo na  povale. Jednoducho oceníte kvalitu 
výmeny vzduchu. Inštalovateľný v apartmánoch alebo rodinných domoch. K ventilátoru V2A možte 
pripojiť dve resp. k V4A Premium až štyri dopytom riadené odsávacie mriežky, ktoré sú umiestnené  
v kuchyni, WC a kúpeľni. 

Inteligentný EC-motor

Rýchlosť EC motora (Elektrický komutačný motor) V2A a V4A ventilátora je riadená elektronikou. 
Otáčky motora v spojení so špeciálnym lopatkovým kolesom udržujú tlak 80 Pa pri V2A alebo 100 
Pa pri V4A  a zároveň udržujú proporčný prietok vzduchu pri meniacom sa priereze dvoch resp. 
štyroch pripojených dopytom riadených odsávacích mriežok. To udržuje spotrebu energie a emisie 
hluku na minime.

Optimalizovaný pre ticho 

Vysokoefektívny EC-motor je inštalovaný na pružných spojkách a uzavretý v dvojvrstvovom obale: 
V2A a V4A je maximálne optimalizovaný pre tichú prevádzku, umožňujúc tak jeho inštaláciu  
vo vnútri obydlia.

Užívateľsky jednoduchá údržba 

Údržba je jednoduchá, pretože ventilátor je vo  vnútri bytu: kryt je jednoducho odnímateľný  
a lopatkové koleso sa dá ľahko vybrať vďaka patentovanému systému uchytenia. Elektrická časť je 
odnímateľná tiež, takže motor môže byť vymenený bez demontáže celého ventilátora.
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V2A 
Akustický celo-domový ventilátor  
pre 2 miestnosti

 štandard*dostupné príslušenstvo : ø80, ø100 and ø125 mm

V2A V4A Premium

390

176390 16

16

20

V4A PREMIUM 
Akustický celo-domový ventilátor  
pre 4 miestnosti

450

219450
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Prietok vzduchu v m3/h

Úroveň akustického tlaku Lp @ 2 m v dB(A)

V2A
V4A Premium

32

33

Tlak v Pa Výkon v W*

V2A 230V V4A Premium 230V

Štandardné označenie V2A032 V4A336

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu @ 100 Pa m3/h 80 210

Max. tlak Pa 80 118

Akustika

Akustický tlak Lp (r = 2 m) [prietok v m3/h] dB(A) 32 [20] ; 33 [80] 33 [40] ; 35 [160]

Elektrika

Napájanie 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

Typ motora EC (Elektronická komutácia) EC (Elektronická komutácia)

Spotreba energie [prietok v m3/h] W 5.5 [40] ; 13 [80] 12.5 [40] ; 22 [160]

IP krytie IP30 IP30

Charakteristika

Hmotnosť kg 3.9 6.7

Farba a materiál (obal) šedá / PS šedá / PS

Rozmery mm 390 x 390 x 176 450 x 450 x 219

Inštalácia

Max. počet prípojných miest 4 4

Max. počet odsávacích mriežok (kapacita) 2 4

Vstup (vstupné príruby treba doobjednať) mm ø80 ø100 alebo ø125

Výstup mm ø100 ø125

Inštalácia vo vnúri zateplenej časti / v chránenom neobytnom priestore (atika, atď.) / na stene / na strope / na podlahe

Údržba

Filter  (odnímateľný) -

Čistenie jednoducho odnímateľný kryt (nie sú potrebné nástroje + V4A odnímateľná vrtuľa)

Odnímateľné elektrické časti  (výmena motora bez demontáže ventilátora)  (výmena motora bez demontáže ventilátora)

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso

Rýchlosť RPM 1 395 1 350

Iné funkcie

12 VAC napájanie pre 4 odsávacie mriežky
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Konštantný tlak: vhodné pre 
dopytom riadené odsávacie 
mriežky.

Robustný dizajn.

Nízka spotreba energie: len 10W*.

Spoľahlivý a efektívny motor, 
vyrobený v Nemecku.

Jednoduchá inštalácia: nízky  
a kompaktný, priamo inštalovateľný 
v obytnom priestore.

* @ 100 m3/h (Premium verzia)

V5S
Celo-domový ventilátor – 5/6 miestností

Robustný, efektívny a cenovo dostupný ventilátor

Nový V5S ventilátor môže vetrať kompletne celý dom alebo byt: k dispozícii je 6 bočných vstupov 
pre pripojenie niekoľkých  odsávacích mriežok umiestnených v mokrých miestnostiach. Vďaka 
konštantnému tlaku je tento ventilátor vhodný pre dopytom riadené odsávacie mriežky. V5S dopĺňa 
existujúci rad Aereco ventilátorov (V2A, V4A, a VAM), s porovnateľnými vlastnosťami, ako sú plochý 
dizajn (pre inštaláciu v skrinke alebo v podhľade), robustná konštrukcia a ľahká údržba vďaka 
odnímateľnému krytu. Naviac, veľké šasi optimalizuje výkon a spotrebu energie motora. Môže 
byť inštalovaný v mokrých miestnostiach, alebo v zateplenom podkroví, na podlahe, na strope 
alebo na stene. V5S existuje v dvoch verziách: s EC-motorm (V5S “Premium” – obr. 1) alebo 
asynchrónny motor (V5S “Reference” - obr. 2 a 3).

Optimalizovaný pre dopytom riadené vetranie

Vďaka špecifickej konštrukcii obežného kolesa a súboru cievok, je tlak udržiavaný na konštantnej 
úrovni umožňujúc moduláciu prietoku vzduchu pripojením dopytom regulovaných odsávacích 
mriežok.

Robustný a dlhodobo spoľahlivý

Motor vyrobený popredným výrobcom v Nemecku a robustná konštrukcia (plastový box vystužený 
silnými rebrami) zaručujú životnosť a spoľahlivosť V5S ventilátora, ťažiac z dlhodobých skúseností 
Aereca v oblasti vetracích systémov. 

1 2 3
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V5S Reference V5S Premium

39 39

Úroveň akustického tlaku Lp @ 2 m v dB(A)

Tlak v Pa Výkon v W

Prietok vzduchu v m3/h

 štandard*dostupné príslušenstvo : ø80, ø100 and ø125 mm

450

210450

38

37

Ventilátory

V5S Reference V5S Premium

Štandardné označenie V5S1130 V5S1131
Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu @ 100 Pa m3/h 280 260

Max. tlak Pa 140 110

Akustika

Akustický tlak Lp (r = 2 m) [prietok v m3/h] dB(A) 41 [150] ; 42 [250] <39

Elektrika

Napájanie 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

Typ motora AC (asynchrónny jednofázový s kondenzátorom) EC (elektronický komutačný)

Spotreba energie [prietok v m3/h] W 26 [100] ; 57 [maximum] 10 [100] ; 55 [maximum]

Max. prúd A 0.4 A 0,4 A

Termovypínač 135°C

IP krytie IP30 IP30

Charakteristika

Hmotnosť (netto) kg 6.5 7.2

Farba šedý (svetlo a tmavo) svetlo hnedá

Materiál (hlavná časť) Vysoko stlačený polystyrén Polypropylén

Inštalácia

Max. dostupných vstupných prípojok* 6 6

Max. pripojiteľných ods. mriežok (kapacita) 5 alebo 6 5 alebo 6

Pripájacie hrdlá mm vstup: Ø100 ;  výstup: Ø125 vstup: Ø100 ;  výstup: Ø125

Montáž stena / strop / podlaha / chránené miesto (atika, atď.) stena / strop / podlaha / chránené miesto (atika, atď.)

Údržba

Filter - -

Čistenie otvárateľný kryt (4 skrutky) otvárateľný kryt (4 skrutky)

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso

Rýchlosť RPM 1 450 – 1 350 RPM 1 170 – 1 270 RPM

Iné funkcie

12 VAC výstup pre pripojenie ods. mriežok -

Rozmery v mmCharakteristika prietoku vzduchu

AERECO – výberový katalóg 25
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VAM
Akustický celo-domový ventilátor  
pre 6 miestností

Vysoká kapacita a nízka spotreba

Vďaka nízkemu profilu a tichému chodu, je VAM ventilátor ideálny pre použitie v  obytných 
priestoroch. Vďaka výkonnému striedavému motoru a jeho optimalizovanému dizajnu, k  VAM 
možno pripojiť až šesť odsávacích mriežok  toho istého bytu. Charakteristika prietoku  vzduchu 
(krivka konštantného tlaku) je vhodná pre prevádzku dopytom riadených odsávacích mriežok.

Inteligentý motor

VAM je poháňaný jednofázovým asynchrónnym motorom, ktorého rýchlosť je regulovaná 
otáčkomerom v  spojení s  elektronickou doskou, pre akýkoľvek  požadovaný prietok  vzduchu 
odsávacích mriežok  **. Jeho výkon je upravený a optimalizovaný pre minimalizovanie hluku   
a spotreby energie.

Možnosť výberu z 3 roznych tlakov

VAM ponúka výber z troch úrovní tlaku počas inštalácie: 80, 100, alebo 120 Pa. Túto možnosť 
môžete použiť pre splnenie požiadaviek špecifických noriem alebo kompenzovaní strát potrubných 
rozvodov.

Inštalácia v blízkosti užívateľov 

Kedže VAM je tichý (akustická pena) a kompaktný, je jednoducho inštalovateľný priamo v obytnom 
priestore bytu, v  nástennej skrinke, v  podkroví a pod. Jeho údržba je uľahčená samotným 
umiestnením v rámci bytu. 

26 AERECO – výberový katalóg

* @ 100 m3/h

** V rámci limitu dostupného výkonu

Tichý: len 29 dB(A)*.

Konštantný tlak: vhodné pre 
dopytom riadené odsávacie 
mriežky.

Výber z 3 nastavení v čase 
inštalácie: 80, 100 a 120 Pa.

Nízka spotreba energie: len 23W*.

Výstup D125 mm. Vstupy D100 
alebo D125 mm.

Jednoduchá inštalácia: nízky  
a kompaktný, priamo inštalovateľný 
v obytnom priestore (v skrinke, 
v podhľade, atď.).
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Tlak v Pa Výkon v W

Prietok vzduchu v m3/h

Nastavenie pri inštalácii
Úroveň akustického tlaku Lp @ 2 m v dB(A)

480

241480

*dostupné príslušenstvo : ø80, ø100 and ø125 mm  štandard 

Ventilátory

VAM 100V VAM 230V

Štandardné označenie VAM777 VAM767

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu @ 100 Pa m3/h 250 250

Max. tlak Pa 130 130

Voliteľné nastavenia tlaku Pa 80 - 100 - 120 80 - 100 - 120

Akustika

Akustický tlak Lp (r = 2 m) [prietok v m3/h] dB(A) 29 [100] ; 33 [200] 29 [100] ; 33 [200]

Elektrika

Napájanie
100 VAC / 50 Hz 
100 VAC / 60 Hz

230 VAC / 50 Hz 
230 VAC / 60 Hz

Typ motora asynchrónny jednofázový asynchrónny jednofázový

Spotreba energie [prietok v m3/h] W 23 [100] ; 44 [200] 23 [100] ; 44 [200]

IP krytie IP30 IP30

Charakteristika

Hmotnosť kg 18 18

Farba kovová kovová

Materiál (hlavná časť) pozinkovaný plech pozinkovaný plech

Rozmery mm 480 x 480 x 240 480 x 480 x 240

Inštalácia

Max. dostupných vstupných prípojok 7 7

Max. pripojiteľných ods. mriežok (kapacita) 6 6

Vstup* ø125 ø125

Výstup mm ø125 ø125

Inštalácia mm vo vnúri zateplenej časti / v chránenom neobytnom priestore (atika, atď.) / na stene / na strope / na podlahe

Údržba

Filter - -

Čistenie jednoducho otvárateľný kryt (4 skrutky) jednoducho otvárateľný kryt (4 skrutky)

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso

Max. rýchlosť RPM 1 100 1 100

Rozmery v mmCharakteristika prietoku vzduchu
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VTZ
Centrálny ventilátor do vonkajšieho 
prostredia

Robustnosť a výkon pre kolektívne inštalácie

VTZ rada ventilátorov  zahŕňa modely s  kapacitami v  rozsahu od  500  m3/h do  7  000  m3/h 
na odsávanie bytových domov, kancelárií, škôl a ďalších budov. VTZ ventilátory sú určené pre 
vonkajšiu inštaláciu, na  ploché alebo šikmé strechy. Sú robustné s  vynikajúcou energetickou 
účinnosťou, a to vďaka použitiu vysoko výkonných EC motorov so vstavanými regulátormi tlaku.

Jednoduchšia údržba (1)

VTZ strešné ventilátory sú odklápacie, aby bola možná ľahšia kontrola potrubia a ak je to potrebné 
aj ľahšie čistenie vrtule ventilátora. Prístup je zabezpečený dvoma skrutkami.

Elektronický komutačný motor pre optimálnu spotrebu energie

V  spojení s  regulátorom tlaku, EC-motor automaticky upravuje výkon podľa požadovaného 
prietoku vzduchu, pri zachovaní konštantného tlaku. Motor má spínač tepelnej ochrany a výstup, 
ktorý môže byť použitý k diagnostike možnej poruchy. Vypínač môže byť použitý k okamžitému 
odpojeniu napájania ventilátora v prípade problému alebo jeho údržby.

Široký rozsah adaptérov pre rôzne prípady (2)

Aereco ponúka rôzne hliníkové a pozinkované adaptéry pre šikmé strechy a pre rôzne rozmery 
potrubí. Špecifické časti môžu byť vyrobené na základe výkresov na zákazku (kontaktujte nás).

Regulátor tlaku (3)

Vstavaný regulátor tlaku uľahčuje určenie tlaku. Tlak meraný zabudovaným tlakomerom je zobrazený 
na digitálnom displeji a automaticky regulovaný pre zabezpečenie optimálnej prevádzky s dopytom 
riadenými odsávacími mriežkami. K dispozícii je aj 0-10 V výstup pre riadenie jeho prevádzky.

1 2 3
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6 modelov: prietoky vzduchu 
od 500 m3/h do 7 000 m3/h, tlak až 
do 300 Pa.

Nízka spotreba energie: 
elektronický komutačný motor 
spojený s automatickým 
regulátorom tlaku.

Kvalita a spoľahlivosť: kovová 
konštrukcia, vyrobené v Nemecku.

Jednoduchá inštalácia: k dispozícii 
sú rôzne adaptéry.

DCV kompatibilné: zabudovaný 
automatický regulátor tlaku pre 
optimalizáciu DCV výkonnosti.

Tichý: akustická pena na celom 
plášti a voliteľný akustický tlmič.

Jednoduchá údržba: ventilátor sa 
odklopí pre zjednodušnie údržby



Ventilátory

VCZ
Centrálny ventilátor do vnútorného prostredia Vysoko-kvalitný koletívny ventilátor pre inštalácie do atiky

Päť modelov VCZ rady ventilátorov s kapacitami v rozsahu od 500 m3/h do 4 100 m3/h na odsávanie 
bytových domov, kancelárií, škôl a ďalších typov budov. VTZ ventilátory sú určené pre inštaláciu 
do atiky, na podlahu, stenu, alebo upevnené na trám. Sú robustné s vynikajúcou energetickou 
účinnosťou, a to vďaka použitiu vysoko výkonných EC motorov so vstavanými regulátormi tlaku.

Jednoduchšia údržba (1)

VCZ ventilátory majú odklápací kryt pre priamy prístup k motoru pre čistenie lopatiek. Západky 
môžu byť zamknuté alebo nahradené skrutkami, podľa verzie.

Elektronický komutačný motor pre optimálnu spotrebu energie (2)

V  spojení s  regulátorom tlaku, EC-motor automaticky upravuje výkon podľa požadovaného 
prietoku  vzduchu, pri  zachovaní konštantného tlaku. Motor má spínač tepelnej ochrany  
a výstup, ktorý môže byť použitý k  diagnostike možnej poruchy. Vypínač môže byť použitý 
k okamžitému odpojeniu napájania ventilátora, v prípade problému alebo jeho údržby.

Regulátor tlaku (3)

Vstavaný regulátor tlaku uľahčuje určiť tlak. Tlak meraný zabudovaným tlakomerom je zobrazený 
na  digitálnom displeji a automaticky regulovaný pre zabezpečenie optimálnej prevádzky 
s  dopytom riadenými odsávacími mriežkami. K  dispozícii je aj 0-10 V  výstup pre riadenie 
jeho prevádzky.

1 2 3
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5 modelov: prietoky vzduchu 
od 500 m3/h do 4 100 m3/h, tlak až 
do 300 Pa.

Nízka spotreba energie: 
elektronický komutačný motor 
spojený s automatickým 
regulátorom tlaku.

Kvalita a spoľahlivosť: kovová 
konštrukcia, vyr. v Nemecku.

Jednoduchá inštalácia: 
uchytenie k podlahe, k stene, 
k trámu 4 bodmi.

DCV kompatibilné: zabudovaný 
automatický regulátor tlaku pre 
optimalizáciu DCV výkonnosti.

Tichý: akustická pena na celom 
plášti a voliteľný akustický tlmič.

Jednoduchá údržba: motor je ľahko 
dostupný odklopením krytu pre 
čistenie lopatiek. 



VTZ Kolektívne ventilátory do vonkajšieho prostredia
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 štandard

VTZ 0 VTZ 1 VTZ 2 VTZ 3 VTZ 4 VTZ 6

Štandardné označenie VTZ1075 VTZ1076 VTZ1077 VTZ1078 VTZ1145 VTZ1125

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu @ 100 Pa m3/h 500 1 000 1 750 2 750 5 120 7 000

Max. tlak Pa 300 300 300 300 300 300

Regulátor tlaku

Akustika

Max. úroveň akustického výkonu Lw dB(A) 72 72 66 81 81 80

Max. úroveň akustického tlaku Lp @ 3 m dB(A) 58 55 49 63 80 -

Elektrika

Napájanie 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

Typ motora EC EC EC EC EC EC

Max. spotreba energie W 83 160 150 450 520 690

IP krytie (motora) IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Charakteristika

Hmotnosť kg 10 19 21 23 32 57

Farba kovová kovová kovová kovová kovová kovová

Materiál (hlavná časť) pozink. plech pozink. plech pozink. plech pozink. plech pozink. plech pozink. plech

Rozmery (A - B - H) mm 445 - 340 - 290 547 - 440 - 338 720 - 600 - 400 720 - 600 - 400 954 - 707 - 577 954 - 707 - 577

Inštalácia

Pripojka potrubia mm 336 x 336 436 x 436 595 x 595 595 x 595 697 x 697 697 x 697

Inštalácia na terasu

Inštalácia na strechu

Inštalácia do atiky - - - - - -

Údržba

Bezkontaktný spínač

Čistenie po odklopení ventilátora je prístupné lopatkové koleso a potrubie

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso

Max. rýchlosť RPM 3 200  3 230 1 520 2 180 2 035 1 090

H

A

B
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Nasledujúce grafy zobrazujú charakteristiku ventilátora bez adaptéra

'50 Pa' nastavenie '100 Pa' nastavenie '150 Pa' nastavenie limit pracovných zón určuje maximálny prietok / tlak dostupný na ventilátore

príklad :

úroveň akustického výkonu Lw v dB(A)

Key

VTZ4

Ventilátory
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Rozmery v mm

B1
B2

H

L

 štandard

VCZ 0 VCZ 1 VCZ 2 VCZ 3 VCZ 4

Štandardné označenie VCZ1084 VCZ1085 VCZ1086 VCZ1087 VCZ1144

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu m3/h 500 1 000 1 620 2 660 4 100

Max. tlak Pa 300 500 300 500 300

Regulátor tlaku

Akustika

Max. úroveň akustického výkonu Lw dB(A) 79 68 79 75 79

Elektrika

Napájanie 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

Typ motora EC EC EC EC EC

Max. spotreba W 83 168 160 450 520

IP krytie (motora) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Charakteristika

Hmotnosť kg 22 24 32 34 72

Farba kovová kovová kovová kovová kovová

Materiál (hlavná časť) pozink. plech pozink. plech pozink. plech pozink. plech pozink. plech

Rozmery H - L 
         B1 - B2

mm
350 - 600 
455 - 543

400 - 600 
455 - 543

550 - 600 
545 - 633

550 - 600 
545 - 633

741 - 800 
740 - 832

Inštalácia

Prípojka potrubia mm ø200 ø250 ø355 ø400 ø500

Poloha pre inštaláciu všetky (horizontálna, vertikálna, kryt hore a dolu)

Inštalácia na terasu - - - - -

Inštalácia na strechu - - - - -

Inštalácia do chránenej atiky

Údržba

Bezkontaktný spínač

Čistenie po odklopení krytu ventilátora je prístupné lopatkové koleso

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso

Max. rýchlosť RPM 3 200 3 230 1 520 2 180 1 725

VCZ Kolektívne ventilátory do vnútorného prostredia
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'50 Pa' nastavenie '100 Pa' nastavenie '150 Pa' nastavenie
limit pracovných zón určuje maximálny prietok / tlak dostupný na ventilátore

príklad :

úroveň akustického výkonu Lw v dB(A)
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VBP+

Štandardné označenie VB21116 (ST) / VB21124 (MS)

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu m3/h 1 000 (20 Pa)

Max. tlak Pa 35 Pa (@200 m3/h)

Elektrika

Typ motora EC (Elektronická komutácia)

Napájanie 230 VAC, 50-60 Hz

Max. spotreba W 42

IP krytie IP54

Riadenie so zabudovaným potenciometrom (ST) alebo riadiacim systémom (MS)

Charakteristika

Hmotnosť kg 20

Farba kovová šedá / čierna

Materiál (hlavná časť) pozinkovaný plech / PE

Externé rozmery mm 904 / ø610

Inštalácia

Počet dostupných pripojení 1

Výstup ø354

Inštalácia mm inštalácia na terasu, vrch potrubia / 3 x skrutka ø8

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso hriadeľom / spojkou motora

Max. rýchlosť RPM 650

Riadiaci systém (MS)

Hlavný modul ref. VB21119

Modul ventilátora ref. VB21118

Počet skupín ventilátorov na hlavný modul 1 do 5

Počet ventilátorov v skupine 1 do 5

Elektrický box (neobsahuje) IP65, DIN lišta

Indikátor chýb (alebo modulov)

Monitoring výkonu pre ostatné ventilátory

Stop ventilátorov v skupine, ak 1 v poruche

Hybridné riadenie: prirodzené / nútené

Výstup alarmu (relátkový výstup) 5 V - max. 200 mA

Teplotný senzor špeciálny

VBP+ Ventilátor pre hybridné vetranie

 štandard  nutný Poznámka: indikovaný tlak je statický tlak.
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DXR Dopytom riadené vetranie podľa miestností s rekuperáciou tepla

DXR Jednotka

Štandardné označenie DXR1093

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu m3/h 170

Tlak na prívode Pa 25

Tlak na odsávaní Pa 60

Kompenzácia prietokov (zanášanie filtrov) automatická

Vyvažovanie prietokov (prívod a odsávanie) automatická

Akustika

Úroveň akustického výkonu Lw @ 165 m3/h dB(A) 46.3

Elektrika

Napájanie 230 VAC, 50 Hz

Typ motora EC (x2)

Spotreba @ 112 m3/h W 30

Spotreba @ 160 m3/h W 42

Prepojenie DXR Rozdeľovač - DXR Jednotka RJ45

Elektrické pripojenie (senzorov) 5 x RJ11

Charakteristika

Výmeník hliníkový / protiprúdy / 85 % účinnosť

Filtre na prívode vzduchu: G4 + F7 / na odsávaní: G4

Hmotnosť kg 40

Farba kovová

Materiál (hlavná časť) pozinkovaný plech so zvukovou a tepelnou izoláciou

Rozmery mm s pripájacími hrdlami: 260 x 650 x 1 240    bez hrdiel: 260 x 650 x 1 160

Certifikácia CE, VDE

Inštalácia

Max. počet hlavných miestností 5

Max. počet mokrých miestností 4

Pripojenie potrubia 2 x (2 x ø160 mm)

Inštalácia len horizontálne, do podhľadu / 4 body uchytenia

Iné funkcie

Bypass prívod: 100 % / riadený vonkajšou a vnútornou teplotou / tiež používané pre voľné chladenie

Predohrev odporový, na prívode čerstvého vzduchu zvonku (príslušenstvo riadené špecifickou stratégiou)

Ochrana proti zamrznutiu regulačná stratégia prietoku vzduchu na prívode

Riadenie kondenzu odvod cez bočné rúrky ø16 mm / čerpadlo ako opcia (ø6 mm)

DXR Rozdeľovač

Štandardné označenie DXR1094

Hmotnosť kg 11

Farba kovová

Materiál (hlavná časť) pozinkovaný plech so zvukovou a tepelnou izoláciou

Elektrické pripojenie (senzorov) 5 x RJ11

Pripojenie potrubí mm prívod do miestností: 5 x ø100 mm   kompenzácia / vyvažovanie: 1 x ø125 mm   DXR Jednotka: 1 x ø160 mm

DX
R
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 DXR Rozdeľovač - rozmery v mm

DXR jednotka - rozmery v mm
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REFERENCIE
Aereco vetracie systémy sú vhodné pre rôzne druhy stavieb a geografické oblasti, pokrývajúc väčšinu európskych krajín, vrátane Ruska, Japonska 
a Spojených štátov. Či už pre novostavby, rekonštrukcie, rodinné domy, bytové domy alebo komerčné budovy, Aereco prináša svoje know-how  
a skúsenosti, tak aby vyhovovali každému projektu. Každý rok je približne 300 000 bytov  vybavených Aereco vetracími systémami, čo je cca 4,5 
miliónov objektov od vzniku firmy po súčasnosť (2015).
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