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REVOLÚCIA VO SVETE VETRANIA  
S REKUPERÁCIOU TEPLA

Aereco ponúka ďalší krok pri optimalizácii energetickej náročnosti a súčasne kvality vzduchu v obytných budovách a to prostredníctvom nového 
konceptu vetracieho systému, ktorý kombinuje spätné získavanie (rekuperáciu) odpadového tepla a dopytom riadeného vetrania podľa jednotlivých 
miestností.

DXR sa etabluje ako prvý rezidenčný vetrací systém s rekuperáciou tepla, ktorý je schopný automaticky regulovať vetranie podľa konkrétnych 
potrieb v každej miestnosti, zatiaľ čo väčšina dostupných rekuperačných vetracích systémov na trhu ponúka konštantný, alebo globálne regulovaný 
prietok vzduchu.



DXR
rozdeľovač

Reguluje odsávaný a dodávaný prietok vzduchu podľa špecifických potrieb každej miestnosti

Na rozdiel od väčšiny systémov známych ako dopytom riadených,  kde ide len o globálnu regu-
láciu, DXR systém reguluje prietok vzduchu podľa špecifických potrieb každej miestnosti 
a zároveň kompenzuje rozdiely medzi  prívodom a odsávaním. To umožňuje dosiahnuť opti-
málnu kvalitu vzduchu vo všetkých miestnostiach a výrazne znížiť tepelné straty, bez zbytoč-
ného vysušovania vzduchu jeho nadmernou výmenou.

Tichá prevádzka pre optimálny komfort

Tiché motory, posilnená akustická izolácia, regulácia prietoku vzduchu, nízky tlak (25 Pa na prí-
vode) a závesné upevňovacie prvky zaručujú tichú prevádzku pre maximálny komfort bývajúcich.

Automatický režim bezplatného chladenia s integrovaným bypassom

Automatický alebo nútený bypass umožňuje DXR systému režim “bezplatného” chladenia: budova 
je pasívne chladená zvýšenou výmenou čerstvého vzduchu počas noci v období horúcich letných 
dní.

Dotyková obrazovka pre zobrazovanie, nastavovanie a diagnostiku

Farebný LCD dotykový displej umožňuje užívateľom zobraziť systémové parametre, diagnosti-
kovať prevádzku, kontrolovať nastavenia ako sú automatická teplota pre bypass, doba zvýše-
ného prevetrávania, alebo “bezplatného“ chladenia podľa dopytu. Taktiež upozorní užívate-
ľov na potrebu výmeny filtrov.
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KOMFORT A VNÚTORNÁ KVALITA VZDUCHU
DXR zvyšuje komfort vo vnútri budovy čistejším vzduchom (vďaka F7 a G4 filtrom), miernejšou teplotou privádzaného vzduchu (vzduch je predhriaty 
výmenníkom tepla integrovaným v DXR jednotke) a účinnejším vetraním vďaka automatickej regulácii prietokov vzduchu podľa potrieb v každej miest-
nosti (cez DXR rozdeľovač).

DXR rozdeľovač DXR jednotka



Konvenčné vetranie 
s rekuperáciou Konvenčné vetranie 

s rekuperáciou

Priemerný prietok vzduchu
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DXR
DXR

Ako dopytom riadené vetranie môže znížiť spotrebu energie ventilátorov

Okrem výrazných úspor energie na  tepelných stratách, DXR znižuje primárnu  spotrebu  ener-
gie znížením príkonu  ventilátora. Typ použitého ventilátora (vysoko efektívne EC motory), 
nízky prevádzkový tlak  a znížený priemerný prietok  vzduchu  dopytom riadeným vetra-
ním (50  %), umožňuje DXR pracovať pri  značne nižšom priemernom príkone v  porovnaní 
so  štandardnými rekuperačnými systémami regulujúcimi prietok  vzduchu  niekoľkými rých-
lostnými stupňami. Spotreba elektrickej energie je teda znížená o viac ako 50  %. 
 
Filtre sú čistejšie dlhšie = menšia spotreba energie 

Znížením priemerných prietokov vzduchu (o cca 50 %), pri zachovaní kvality vzduchu, DXR znižuje 
rýchlosť zanášania filtrov, a to vďaka zníženiu objemu vzduchu prechádzajúcom cez filtre v danom 
období. Životnosť filtrov sa zdvojnásobí v porovnaní s tradičnými systémami rekuperácie tepla, čím 
dôjde k zníženiu tlakových strát a spotreby energie motorov.
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Regulácia umožňuje významné zníženie prie-
merných prietokov  vzduchu  pri  zachovaní 
jeho vynikajúcej kvality, čo prináša v priemere 
polovičné tepelné straty v porovnaní s vetra-
ním konštantným prietokom vzduchu. Tepelný 
výmenník pracuje s 85 % účinnosťou rekupe-
rácie. Celkovo systém dosahuje cca 92 % 
úsporu  energie v  porovnaní s  núteným 
vetracím systémom s konštantným prie-
tokom vzduchu, pri  zachovaní rovnakej 
kvality vzduchu.

50 % úspora na spotrebe el. energie

Priemerné zníženie prietokov vzduchu, 
vďaka regulovanému DXR vetraniu, generuje 
významnú úsporu elektrickej energie s veľmi 
pozitívnym dopadom na predohrev a spotrebu 
ventilátora (pozri nasledujúci odsek), čo šetrí 
viac ako 50 % elektrickej energie v porov-
naní s rekuperačným vetraním o účinnosti 
92 %, ale s konštantným prietokom.

VYNIKAJÚCA ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ 
POČAS CELÉHO ROKA
DXR je inovatívny koncept vetrania spájajúci výhody dopytom regulovaného vetrania a vetrania s rekuperáciou tepla.

MODULÁCIA

50 %
úspora 

na prietokoch

REKUPERÁCIA

85 %
úspora 

rekuperáciou

viac ako

92 %
úspora na obnove 

tepla vzduchu

+ =

Energia potrebná pre vetranie [kWh]

50 % úspora elektrickej energie Aereco DXR 
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Účinnosť 
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Tepelné straty vetraním

Predohrev (elektrický)

Spotreba ventilátorov (elektrická)
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DXR sa inštaluje na  strop vo  vykurovanom 
priestore a ponúka naozaj elegantné riešenie 
pre multi-apartmánové budovy, kde sú často 
obmedzené priestorové možnosti, a to najmä 
pri  rekonštrukciách. Jeho veľmi nízka výška 
(26  cm) a zúžená šírka (65  cm) umožňuje 
jednoduchú inštaláciu  do  stropných priesto-
rov (napríklad v podhľade chodby).

DXR jednotka je uchytená na  strop pomo-
cou 4 laniek. Pripojenie (snímačov a rozde-
ľovača), je veľmi jednoduché, cez RJ11 a 
RJ45 konektory.

Filtre je možné ľahko vymeniť bez 
demontáže krytu jednotky a to jednodu-
chou demontážou samostatných krytov jed-
notlivých filtrov. Takáto výmena je bezpečná 
(aj bez  prerušenia elektrického napájania), 
pretože filtre sú oddelené od motorov a elek-
trických častí jednotky.

RIEŠENIE VHODNÉ NAJMÄ PRE BYTY A RD, 
PRE REKONŠTRUKCIE A NOVÉ BUDOVY

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A VÝMENA FILTROV

DXR jednotka
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úrovne CO2, úmerne k  nameranej hodnote znečisťujúcej látky. 
Na strane odsávania, BXC odsávacie mriežky automaticky upravujú 
prietok vzduchu na základe nameraných hodnôt z  rôznych senzo-
rov: vlhkosť v kúpeľni, prítomnosť vo WC, vlhkosť a manuálna akti-
vácia v kuchyni. K dispozícii sú aj odsávacie mriežky s CO2 alebo 
VOC senzormi.

Permanentne sa meria a vyvažuje celkový objem privádzaného 
a odsávaného vzduchu  pomocou  dvoch regulovaných kom-
penzačných ventilov, ktoré môžu byť umiestnené v obývacej izbe, 
v kuchyni alebo na chodbe. Napríklad, keď potreba na výmenu vzdu-
chu rastie počas prípravy jedla v kuchyni, bez toho by bola sprevá-
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DXR systém sa skladá z rekuperačnej jednotky (DXR jednotka) 
pripojenej k odsávacím mriežkam a k DXR rozdeľovaču, ktorý 
reguluje prívod vzduchu. Protiprúdový výmenník tepla integrovaný 
v  hlavnej jednotke, zaisťuje spätné získavanie a prenos  väčšiny 
energie z  odsávaného vzduchu  do  privádzaného vzduchu, čím sa 
minimalizuje energia potrebná na ohrev čerstvého vzduchu.

Prietoky vzduchu  sú automaticky regulované podľa potrieb 
každej miestnosti : pre prívod vzduchu v spálni a obývacej izbe, 
a pre odvod  vzduchu  z  kuchyne, kúpeľne a WC. Každá z  prívod-
ných výustiek  je priamo pripojená k DXR rozdeľovaču, ktorý upra-
vuje prietoky vzduchu do všetkých hlavných miestností na základe 

INTELIGENTNÝ SYSTÉM 
OPTIMALIZOVANÝ PRE REGULÁCIU PRIETOKOV



DXR jednotka 
Rekuperačná jednotka s vyváženými dopytom regulovanými prietokmi 1

DXR rozdeľovač
Rozdeľovací box pre dopytom regulované prietoky prívodu vzduchu 2

SDC100
Prívodné výustky 3

SDC125
Prívodná výustka pre vyvažovanie 4

S-CO2
CO2 senzory 5

BXC
Odsávacia mriežka s integrovanými senzormi vlhkosti, detekcie prítomnosti alebo inými senzormi 6

BXC b
Odsávacia mriežka pre vyvažovanie 7

Kompenzačný ventil odsávania 8

Dotyková obrazovka
Zobrazovací a riadiaci modul pre užívateľa ako aj pre údržbu

Ako DXR reguluje privádzané a odsávané prietoky vzduchu podľa miestností?

Dopytom regulované odsávacie mriežky v DXR systéme sú rovnaké ako v „štandardnom“ Aereco 
DCV systéme, prietoky privádzaného vzduchu cez prívodné výustky však reguluje špeciálne zaria-
denie: DXR rozdeľovač. Až 5 výustiek môže byť pripojených na regulačné ventily v DXR rozdeľo-
vači, ktorý prideľuje požadovaný prietok vzduchu do každej výustky podľa údajov zo senzorov CO2 
nachádzajúcich v spálňach a obývačke. Dodatočný integrovaný ventil v DXR rozdeľovači zabezpe-
čuje rovnováhu medzi celkovým odsávaným a privádzaným objemom vzduchu.

Poznámka: V systéme môžu byť použité aj iné komponenty ako predohrev, čerpadlo na kondenz, atď. Bližšie viď. “Projekčná a inštalačná príručka” DXR systému.
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Komponenty DXR rekuperačného vetrania:

dzaná silným dopytom po prívode vzduchu do hlavných miestností, potrebný odsávaný objem vzduchu môže byť vykompenzovaný prívodom 
vzduchu cez kompenzačný ventil na prívode (nachádzajúci sa v DXR rozdeľovači).

Bypass nachádzajúci sa v rekuperačnej jednotke automaticky presmeruje odsávaný vzduchu mimo výmenník, keď vonkajšia teplota 
je primeraná a nie je potrebné teplo rekuperovať; toto sa môže použiť aj v režime “bezplatného” chladenia, teda nočného chladenia v lete.
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Skelet

Riadiaci a napájací box

Ventilátory

Výmeník tepla

Zberač kondenzu

Prístupový kryt

Filtre G4

Filtre F7

Kryty filtrov

Skelet, rozdeľovač a ostatné dôležité časti systému sú vyrobené z kovu, dbajúc na vysokú kvalitu a maximálnu trvanlivosť DXR systému. Väčšina kľúčo-
vých komponentov (motor, ventilátory a výmenník tepla) sú vyrábané v Nemecku. Celý systém je zostavený vo francúzskom závode Aereco.

VYSOKÁ KVALITA VÝROBY
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DXR rodeľovač - rozmery v mm

DXR jednotka - rozmery v mm
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DXR jednotka

Štandardné označenie DXR1093

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok 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

Pripojenie senzorov 5 x RJ11

Charakteristika

Výmeník tepla hliník / protiprúdový / 85 % účinnosť

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

Hmotnosť kg 40

Farba kovová

Materiál (hlavná časť) pozinkovaný plech so zvukovou a termálnou 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 technických miestností 4

Pripojenia 2 x (2 x ø160 mm)

Inštalácia len horizontálne, do podhľadu / 4 fixačné body

Iné funkcie

Bypass prívod: 100 % /riadený externou a internou teplotou / používaný aj pri chladení

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

Ochrana proti zamrznutiu regulačná stratégia privádzaného prietoku vzduchu

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

Klasifikácia od 1.1.2016 ** A+

** Kompletná informácia : viď. príslušné dokumenty na www.aereco.com 

DXR dopytom regulované vetranie s rekuperáciou tepla podľa miestností 

DXR rozdeľovač

Štandardné označenie DXR1094

Hmotnosť kg 11

Farba kovová

Materiál (plášť) pozinkovaný plech so zvukovou a termálnou izoláciou

Elektrické pripojenie (senzorov) 5 x RJ11

Pripojenia potrubí mm prívod vzduchu: 5 x ø100 mm   kompenzácia / vyvažovanie: 1 x ø125 mm   DXR jednotka: 1 x ø160 mm
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Aereco S.A.
62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 – FRANCE – tel. +33 1 60 06 26 63 – fax +33 1 64 80 47 26

www.aereco.com

N. SK774 SLOVENSKO
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