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Řízení	
systémem	EXpert
S řídícím systémem VEX300 potřebujete 
jen jednoho EXperta….
Viz strana 14 pro další  podrobnosti 
ovládání.

Opláštění
Plášť jednotky  VEX300 je 

vyrobený z hliníkozinku 
AZ 185C4. Skříň je izolována 

50 mm silnou vrstvou minerální 
vlny – pouze horní panel a dveře 
jsou izolovány v tloušťce 25 mm 

kvůli  zajištění pevnosti.

VEX300	–	Průtok	vzduchu	
až	do	1	350	m3/h

			Obsah

Zaručená	kvalita	vzduchu	–	VDI	6022
VEX 300 stejně jako ostatní jednotky  Exhausto jsou nezávisle 
přezkušovány, zda vyhovují německému standardu VDI 6022.

Standard VDI 6022 je přesná norma zaručující, že výrobky 
budou čištěny a udržovány tak účinně, jak je to jen možné.
Tato norma nekompromisně zajišťuje kvalitu vzduchu 
upravovaného ve větracích jednotkách

Obtok	
výměníku

Pro zajišťováníní 
optimální tepelné 

pohody je do jednotky 
zabudovaný plně 

automatický obtok 
výměníku

Snadná	obsluha	a	údržba
Dostatečně velké vstupní otvory umožňují 

snadnou obsluhu a čištění. 
Filtry, protiproudý ohřívač a prostory 
elektromotoru jsou lehce přístupné 

pro čištění, obsluhu a výměnu filtrů. 
Dveře jsou otočné a odnimatelné.

Externí	svorkovnice
Externí svorkovnice umožňuje snadný 
přístup pro připojení a seřízení.







geprüft durch
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Teplotní	účinnost	85	%	nebo	větší…!	
-nepřekonatelná	účinnost	protiproudého	
výměníku	v	podstropní	kompaktní	jednotce

Masivní	připojení:
Jednotky řady VEX300 jsou 
navrženy pro zavěšení pod 
strop a snadnou možnost 
připojení. Nenápadná instalace 
nevyžaduje prostor v užitných 
částech podlaží budov.

Ventilátorová	sekce	s	motorem
Motor s proměnnými otáčkami – nízká spotřeba 
energie, nízký měrný příkon a nízká hladina hluku. 
Ocelové oběžné kolo typu B.

Vestavěný	ohřívač

Vysoce účinný protiproudý ohřívač významně snižuje potřebu 
tepla na dodatečný ohřev vzduchu. Pokud je ale dodatečný 
ohřev nutný, jednotka VEX300 toto řešení umožňuje.

Mimo to může být do sestavy jednotky také dodatečně 
namontovaný dohřívač, takže je jednotka plně použitelná  
i v chladných klimatických podmínkách.

Vysoce	účinný	
protiproudý	výměník	tepla
Použitím protiproudého výměníku tepla 
vyrobeného z hliníku vznikla vysoce účinná 
jednotka: 80-85% účinnost zpětného získávání 
tepla bez kondenzace vlhkosti z odváděného 
vzduchu a až 94% účinnost s kondenzací.
Řídící systém má webové rozhraní s barevným 
displayem a je neobyčejně dobře navržen 
a uživatelsky příjemný.

db
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SFP

1..2..3

db

DREJ...KLIK

SFP

1..2..3
db

DREJ...KLIK

SFP

1..2..3

db

DREJ...KLIK

SFP

1..2..3

Vysoká	účinnost	zpětného	
získávání	tepla
Použití vysoce účinného protiproudého 
výměníku tepla přináší optimální účinnost 

Energetická	
úspornost	provozu
Nízký měrný příkon 
ventilátoru (hodnota SFP) 
snižuje spotřebu elektrické 
energie pro chod jednotky

Prostorové	nároky	
jednotky 

Kompaktní jednotka 
s minimální výškou.

Ochrana	proti	hluku
Hluková izolace šetří čas a 
snižuje náklady na dodatečná 
protihluková opatření.

Snížení	otřesů	jednotky

Na nejmenší míru utlumené vi-
brace snižují hlučnost jednotky.

Snadné	použití

Symboly  pro ovládání zjednodušují 
obsluhu
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Technická	specifikace	–	VEX320	(150	–	1	100	m3/h)

Specifikace	jednotky
VEX Typ motoru Příkon motoru

(kW)
Proud motoru 

(A)
Silnoproudá přípojka

Bez dohřevu 1 0,6 2,7 1x230 V+NE 50 Hz

2 1,5 6,5 1x230 V+NE 50 Hz

S dodatečným dohřevem (PHCE) 1 2,1 9,2 1x230 V+NE 50 Hz

2 3,0 13,0 1x230 V+NE 50 Hz

2 3,0 6,5 3x400 V+NE 50 Hz

S komfortním dohřevem (CHCE) 1 1,4 5,9 1x230 V+NE 50 Hz

2 2,2 9,7 1x230 V+NE 50 Hz

S dodatečným a s komfortním 
dohřevem (PHCE/CHCE)

1 2,9 12,5 1x230 V+NE 50 Hz

2 3,7 9,8 3x400 V+NE 50 Hz

Základní rozměry jednotky včetně přírub a kabelových přípojek
viz detailní rozměrové náčrtky

Výška = 390 mm (včetně opláštění)
Délka = 1 385 mm (bez přírub, L = 60 mm)
Hloubka = 900 mm s připočtením 70 mm 
na rozvaděč pro součásti ovládácí automatiky

Materiál opláštění Hliník-zinek AZ 185, korozní třída C4

Izolace 50 mm minerální vlny, horní panel a dveře pouze 25 mm

Připojovací rozměr potrubí ø 250 mm

Obslužná dvířka (odnimatelná) Jednokřídlé dveře otevíratelné směrem dolů

Filtry
(venkovní vzduch a odsávaný vzduch)

Deskové filtry
Deskové filtry

F5(EU5): (šxvxh) 1,3m2,345x330x48mm
F7(EU7): (šxvxh) 1,5m2,345x330x48mm

Hmotnost: 125 kg (provozuschopná jednotka)

Protiproudý výměník Vysoce účinný protiproudý výměník s hliníkovými deskami

Střední teplota vzduchu -20°C až + 40°C

Teplota okolního vzduchu (provozní) -20°C až + 40°C

Specifikace	ventilátoru
Typ motoru a ventilátoru Elektronicky komutovaný plynule regulovatelný EC motor 

(s nízkou spotřebou energie) 
Ocelové oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami)

Příslušenství
Kontrola filtrů 2 krabice s čidly tlakové diference, které sledující stupeň 

zanešení filtrů

Předehřívač včetně výkonové jednotky
(montovaný do příruby venkovního vzduchu)

1 500 W  topný výkon prodlužuje dobu provozu při silných 
mrazech

Dohřívač včetně výkonové jednotky
(montovaný do příruby přiváděného vzduchu)

 750 W  topný výkon- pro komfortní provoz

Klapka Klapka odsávaného 
vzduchu (LSA)
Klapka venkovního 
vzduchu (LSF)

24 V klapka

24 V klapka

V
EX

32
0
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VEX320	–	motor	typ	1
závislost tlakové ztráty pt( Pa) na průtočném množství vzduchu qV (l/s, m3/h)

VEX320	–	motor	typ	2
závislost tlakové ztráty pt( Pa) na průtočném množství vzduchu qV (l/s, m3/h)

Výkonové	pole	jednotky	VEX320

  Tlakové ztráty s filtrem F5

 Křivka SFP (Specific Fan Power – Měrný výkon ventilátoru)

 Provozní křivka (Charakteristika potrubní sítě) 

A   =  Navýšení tlakových ztrát s filtrem F7

Celková spotřeba energie je rozdělena rovným dílem 
mezi odsávací a přívodní ventilátor.

Výpočty byly provedeny podle podmínek uvedených 
na straně 21

Pro výpočet výkonových dat si prosím 
vyberte z našich programů na stránkách 
www.exhausto-ventilation.co.uk

Teplotní účinnost jednotky VEX s rozdílnými poměry 
objemových průtoků, uvedená v grafu je vypočtena 

jako poměr: 

Objemový průtok přiváděného vzduchu  
 = 0.8 až 1.0

Objemový průtok odsávaného vzduchu

Teplotní	účinnost

ht   =    t2.2
 - t

2.1    = teplotní účinnost 
            t1.1 - t2.1    

t 2.1 = teplota venkovního vzduchu

t 2.2 = teplota přiváděného vzduchu 

t 1.1 = teplota odsávaného vzduchu

Účinnost bez kondenzace
Odsávaný vzduch +25°C; 30% relativní vlhkosti
Venkovní vzduchu +5°C; 50% relativní vlhkosti
Rovnováha mezi přiváděným a odsávaným vzduchem =1

Účinnost s kondenzací
Odsávaný vzduch +20°C; 55% relativní vlhkosti
Venkovní vzduchu -10°C; 50% relativní vlhkosti
Rovnováha mezi přiváděným a odsávaným vzduchem =1

Účinnost bez kondenzace nerovnovážné průtoky
Odsávaný vzduch +25°C; 30% relativní vlhkosti
Venkovní vzduchu +5°C; 50% relativní vlhkosti
Nerovnováha mezi přiváděným a odsávaným 
vzduchem =0,8

V
EX

32
0
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VEX320-1	LWA1-	Strana	sání VEX320-1	LWA2-	Výtlačná	strana

Hlukové	údaje	VEX320-1	

Strana	sání
(venkovní	vzduch/odsávaný	vzduch):	
LWA1 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW1= LWA1 + KW

Okolí:

LWA3 odečteno z grafu

KW  odečteno z tabulky

LW3=LWA3+KW

KW (dB) KpA

Oktáva 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)

LW1

I 11 10 5 -4 -12 -19 -30 -37

II 16 12 5 -10 -16 -23 -33 -40

LW2

I 6 5 2 0 -10 -12 -17 -25

II 14 9 3 -2 -10 -12 -18 -28

LW3

I 10 12 6 -8 -14 -20 -25 -24 -14

II 11 12 7 -13 -18 -20 -22 -19 -14

Schéma	měření	hlukových	údajů

Podmínky pro hlukové údaje a výpočty 
jsou na straně 22.

V
EX

32
0

VEX320-1	LWA3-	Okolí

Strana	výtlačná
(přiváděný	vzduch/odváděný	vzduch):

LWA2 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW2= LWA2 + KW

2,1,A

1,2,A2,2,A

1,1,A

LW2

LW1LW1

LW2

1 m

LpA3
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V
EX

32
0

Hlukové	údaje	VEX320-2

VEX320-2	LWA1-	Strana	sání VEX320-2	LWA2-	Výtlačná	strana

KW (dB) KpA

Oktáva 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)

LW1

I 16 12 1 -3 -9 -16 -27 -36

II 16 12 3 -4 -11 -18 -27 -36

LW2

I 7 5 2 -0 -10 -12 -17 -26

II 9 6 5 -3 -11 -12 -17 -28

LW3

I 12 12 6 -6 -13 -18 -24 -25 -14

II 13 12 7 -11 -17 -18 -21 -20 -14

Schéma	měření	hlukových	údajů

Podmínky pro hlukové údaje a výpočty 
jsou na straně 22.

VEX320-2	LWA3-	Okolí

Strana	sání
(venkovní	vzduch/odsávaný	vzduch):	
LWA1 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW1= LWA1 + KW

Okolí:

LWA3 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW3=LWA3+KW

Strana	výtlačná
(přiváděný	vzduch/odváděný	vzduch):

LWA2 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW2= LWA2 + KW

2,1,A

1,2,A2,2,A

1,1,A

LW2

LW1LW1

LW2

1 m

LpA3
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Tilluft

Fraluft Udeluft

Afkast

Rozměrové	náčrtky	–	VEX320

V
EX

32
0

Pohled seshora
(dveře se otevírají dolů)

Podstropní	montáž
Kompaktní	konstrukce

RD11890

17
65

1385

900

39
0

60

224

532,8

19
0 245

709,5

19
0

O 250 O 250 O 250 O 250

449,2 ½"M

37
6,
1

300
RD11890

17
65

1385

900

39
0

60

224

532,8

19
0 245

709,5

19
0

O 250 O 250 O 250 O 250

449,2 ½"M

37
6,
1

300

Výkres	půdorysu

Odsávaný 
vzduch

Přiváděný 
vzduch

Venkovní 
vzduch

Odváděný
vzduch

Kondenzační 
vana - odvod ½“

Odváděný vzduch

Přiváděný vzduch
Venkovní vzduch

Odsávaný vzduch
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Technická	specifikace	–	VEX330	(150	–	1	350	m3/h)

Specifikace	jednotky
VEX Typ motoru Příkon motoru

(kW)
Proud motoru 

(A)
Silnoproudá přípojka

Bez dohřevu 1 0,6 2,7 1x230 V+NE 50 Hz

2 1,5 6,5 1x230 V+NE 50 Hz

S předehřívačem(PHCE)) 1 2,1 9,2 1x230 V+NE 50 Hz

2 3,0 13,0 1x230 V+NE 50 Hz

2 3,0 6,5 3x400 V+NE 50 Hz

S komfortním dohřevem (CHCE) 1 1,4 5,9 1x230 V+NE 50 Hz

2 2,2 9,7 1x230 V+NE 50 Hz

S předehřívačem a s komfortním 
dohřevem (PHCE/CHCE)

1 2,9 12,5 1x230 V+NE 50 Hz

2 3,7 9,8 3x400 V+NE 50 Hz

Základní rozměry jednotky 
-viz detailní rozměrové náčrtky

Výška = 390 mm (včetně opláštění)
Délka = 1 385 mm (bez přírub, L=60mm)
Hloubka = 1 410 mm s připočtením 70 mm 
na rozvaděč pro součásti ovládácí automatiky

Materiál opláštění Hliník-zinek AZ 185, korozní třída C4

Izolace 50 mm minerální vlny, horní panel a dveře pouze 25 mm

Připojovací rozměr potrubí ø 250 mm

Obslužná dvířka (odnimatelná) Jednokřídlé dveře oteviratelné dolů

Filtry
(venkovní vzduch a odsávaný vzduch)

Deskový filtr
Deskový filtr

F5(EU5): (šxvxh) 3,3m2,345x840x48mm
F7(EU7): (šxvxh) 4,0m2,345x840x48mm

Hmotnost: Provozuschopná jednotka 165 kg (provozuschopná jednotka)

Protiproudý výměník Vysoce účinný protiproudý výměník s hliníkovými deskami

Střední teplota vzduchu -20°C až + 40°C

Teplota okolního vzduchu (Provozní) -20°C až + 40°C

Specifikace	ventilátoru

Typ motoru a ventilátoru Elektronicky komutovaný plynule regulovatelný EC motor 
(s nízkou spotřebou energie)
Ocelové oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami)

Příslušenství

Kontrola filtrů 2 krabice s čidly tlakové diference, 
které sledující stupeň zanešení filtrů

Dohřívač včetně výkonové jednotky
(montovaný do příruby venkovního vzduchu)

1 500 W topný výkon – prodlužuje dobu provozu 
při silných mrazech

Dohřívač včetně výkonové jednotky
(montovaný do příruby přiváděného vzduchu)

 750 W  topný – pro komfortní provoz

Klapka Klapka odsávaného 
vzduchu (LSA)
Klapka venkovního 
vzduchu (LSF)

24 V klapka

24 V klapka

V
EX

33
0
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VEX330	–	motor	typ	1
závislost tlakové ztráty pt( Pa) na průtočném množství vzduchu qV (l/s, m3/h)

VEX330	–	motor	typ	2	
závislost tlakové ztráty pt( Pa) na průtočném množství vzduchu qV (l/s, m3/h)

Výkonové	pole	jednotky	–	VEX330	

  Tlakové ztráty s filtrem F5

 Křivka SFP (Specific Fan Power – Měrný výkon ventilátoru)

 Provozní křivka (Charakteristika potrubní sítě) 

A   =  Navýšení tlakových ztrát s filtrem F7

Celková spotřeba energie je rozdělena rovným dílem 
mezi odsávací a přívodní ventilátor.

Výpočty byly provedeny podle podmínek uvedených 
na straně 21

Pro výpočet výkonových dat si prosím 
vyberte z našich programů na stránkách 
www.exhausto-ventilation.co.uk

Teplotní	účinnost

V
EX

33
0

Teplotní účinnost jednotky VEX s rozdílnými poměry 
objemových průtoků, uvedená v grafu je vypočtena 

jako poměr: 

Objemový průtok přiváděného vzduchu  
 = 0.8 až 1.0

Objemový průtok odsávaného vzduchu

ht   =    t2.2
 - t

2.1    = teplotní účinnost 
            t1.1 - t2.1    

t 2.1 = teplota venkovního vzduchu

t 2.2 = teplota přiváděného vzduchu 

t 1.1 = teplota odsávaného vzduchu

Účinnost bez kondenzace
Odsávaný vzduch +25°C; 30% relativní vlhkosti
Venkovní vzduchu +5°C; 50% relativní vlhkosti
Rovnováha mezi přiváděným a odsávaným vzduchem=1

Účinnost s kondenzací
Odsávaný vzduch +20°C; 55% relativní vlhkosti
Venkovní vzduchu -10°C; 50% relativní vlhkosti
Rovnováha mezi přiváděným a odsávaným vzduchem=1

Účinnost bez kondenzace nerovnovážné průtoky
Odsávaný vzduch +25°C; 30% relativní vlhkosti
Venkovní vzduchu +5°C; 50% relativní vlhkosti
Nerovnováha mezi přiváděným a odsávaným vzduchem=0,8
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V
EX

33
0

VEX330-1	LWA1-	Strana	sání VEX330-1	LWA2-	Výtlačná	strana

Hlukové	údaje	VEX330-1

KW (dB) KpA

Oktáva 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)

LW1

I 13 10 -1 1 -10 -20 -28 -35

II 17 14 -0 -4 -12 -22 -30 -30

LW2

I 5 3 1 1 -10 -12 -17 -25

II 12 9 3 -2 -10 -12 -18 -27

LW3

I 11 12 5 -8 -13 -16 -21 -20 -14

II 11 11 6 -11 -16 -19 -21 -15 -14

Schéma	měření	hlukových	údajů

Podmínky pro hlukové údaje a výpočty 
jsou na straně 22. 

VEX330-1	LWA3-	Okolí

Strana	sání
(venkovní	vzduch/odsávaný	vzduch):	
LWA1 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW1= LWA1 + KW

Okolí:

LWA3 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW3=LWA3+KW

Strana	výtlačná
(přiváděný	vzduch/odváděný	vzduch):

LWA2 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW2= LWA2 + KW

2,1,A

1,2,A2,2,A

1,1,A

LW2

LW1LW1

LW2

1 m

LpA3
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Hlukové	údaje	–	VEX330-2

V
EX

33
0

VEX330-2	LWA1-	Strana	sání VEX330-2	LWA2-	Výtlačná	strana

KW (dB) KpA

Ranges 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)

LW1

I 14 10 -1 0 -9 -18 -25 -33

II 18 11 1 -4 -10 -19 -25 -35

LW2

I 6 2 1 0 -10 -12 -16 -24

II 12 6 4 -2 -9 -11 -16 -29

LW3

I 10 13 5 -8 -11 -14 -21 -25 -14

II 10 12 6 -11 -14 -17 -21 -20 -14

Schéma	měření	hlukových	údajů

Podmínky pro hlukové údaje a výpočty 
jsou na straně 22.

VEX330-1	LWA3-	Okolí

Strana	sání
(venkovní	vzduch/odsávaný	vzduch):	
LWA1 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW1= LWA1 + KW

Okolí:

LWA3 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW3=LWA3+KW

Strana	výtlačná
(přiváděný	vzduch/odváděný	vzduch):

LWA2 odečteno z grafu

KW odečteno z tabulky

LW2= LWA2 + KW

2,1,A

1,2,A2,2,A

1,1,A

LW2

LW1LW1

LW2

1 m

LpA3
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RD11956

1385

19
0,
3

93
1,
8

14
10

30
0

36
6,
6

93
1,
3

Tilluft

Fraluft Udeluft

Afkast
V

EX
33

0

Rozměrové	náčrtky	–	VEX330	

Podstropní	montáž
Kompaktní	konstrukce

RD11905

17
65

1385

1410

39
0

60

478,7

1043,4

19
0

O 250 O 250

300 478,2

1219,7

19
0

O 250 O 250

704,2 ½"M

37
8,
6

RD11905

17
65

1385

1410

39
0

60

478,7

1043,4

19
0

O 250 O 250

300 478,2

1219,7

19
0

O 250 O 250

704,2 ½"M

37
8,
6

Půdorys

Pohled seshora
(dveře se otevírají dolů)

Odsávaný
vzduch

Přiváděný 
vzduch

Venkovní 
vzduch

Odváděný
vzduch

Kondenzační 
vana ½“

Odváděný vzduch

Přiváděný vzduch

Venkovní vzduch

Odsávaný vzduch
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Potřebujete	pouze	jednoho	EXperta	
pro	ovládání	VEX300
Řídící	systém	pro	VEX300	se	jmenuje	EXpert-	
prostě	jediný	EXpert	kterého	potřebujete

Řídící panel má na displeji jasné a přehledné symboly, které  
usnadňující ovládání. Řídící panel slouží pro denní provoz, pro 
nastavení jednotky a pro obsluhu a údržbu. Řídící panel je 
chráněný heslem (obslužná a provozní úroveň)

Ochrana	proti	tvorbě	námrazy
 
Řídící systém EXpert automaticky chrání protiproudý výměník 
před vytvářením námrazy na jeho teplosměnných plochách. 
Použití tohoto opatření je doporučováno v těch zemích  
a oblastech, ve kterých jsou obvyklé nízké venkovní teploty. 
Proto je doporučováno vybavení jednotky předehřívačem,
který ochrání protiproudý výměník před vytvořením námrazy. 

Snížení	průtoku	vzduchu	při		nízkých	
teplotách	přiváděného	vzduchu
 
Teplota přiváděného vzduchu je udržována na nastavené 
hodnotě. To automaticky umožňuje funkce ovládání bypassu. 
 
Jestliže klesne teplota přiváděného vzduchu více než 3°C pod 
požadovanou hodnotu, potom je stupňovitě snižováno množství 
přiváděného vzduchu dokud není dosaženo maximálně 
přípustného rozdílu, např. 30 %. (jak může být nastavena 
požadovaná teplota tak také může být nastavena hodnota 
maximálního rozdílu). Funkce snižování průtoku vzduchu může 
být ale také vypnuta.

Zobrazování		teplotní	účinnosti

Řídící panel systému Expert znázorňuje, jaká část 
energie se šetří. Pomocí namontovaných teplotních 
čidel v příslušných proudech vzduchu je možné 
během normálního provozu vyhodnocovat 
současnou teplotní účinnost.

Vnější	ovládání	otáček

Otáčky ventilátoru mohou být ovládány zvenčí  řídícím 
signálem 0 – 10 V. Tato funkce může být spojena s dalšími 
typy čidel jako čidlo vlhkosti  či čidlo CO2 nebo s dalšími 
vnějšími ovládacími signály.

Zpětné	získávání	chladu

Jednotka VEX300 má automatické zpětné získávání 
chladu. To znamená, že v teplých letních dnech je  
zpětně získáván chlad z odsávaného vzduchu.

Stupně	větrání

Jednotka VEX300 může být řízena a vypínána v devíti  
větracích stupních.

Týdenní	hodiny

Řídící systém EXpert má vestavěné týdenní hodiny 
pro ovládání stupňů ventilace, takže provoz 

jednotky může být nastaven podle času.

Poplachová	hlášení

Chyby a provozní odchylky jsou 
znázorňovány na displeji. 

Chyba vyvolává také zvukový poplach.
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Seznam	funkcí	–	Řídící	systém	VEX300

Funkce/součást	 Popis
 Standartní	
 Příslušenství

Kontrola filtru Tlaková čidla pro kontrolu tlakového rozdílu u filtrů-výstražný signál při poklesu 
větším než je nastavená hodnota (kvůli zanesení prachem)



Čidlo teploty 1) V přírubě odsávaného vzduchu k měření/ovládání teploty v místnosti
2) V přírubě venkovního vzduchu pro měření  venkovní teploty
3) V přírubě přiváděného vzduchu pro měření jeho teploty 
4) V ohřívači vzduchu pro ochranu před zamrznutím výměníku

 

 

 



Požární termostat
40/50/70°C

Jednotka reaguje na teploty přes 40/50/70°C-ruční vypnutí na termostatu 
umístěném v troubě přiváděného/odsávaného vzduchu může být nastaveno 
tak, že v případě požáru jednotka: 
1) Je zcela vypnuta 
2) Pokračuje v nuceném přívodu čerstvého a  odsávaného vzduchu



Uzavírací klapka 
venkovního vzduchu

Klapka je osazena do potrubí venkovního vzduchu, 
je uzavřena když je jednotka vypnuta



Uzavírací klapka 
v odváděném vzduchu

Klapka je osazena do potrubí odváděného vzduchu,
je uzavřena když je  jednotka vypnuta



Regulace teploty 
přiváděného vzduchu

Teplota přiváděného vzduchu je regulována na požadovanou hodnotu 

Řídící panel EXpert Panel pro ovládání z úrovně uživatele a z úrovně technika 

Týdenní hodiny Programovatelné hodiny používané pro změnu mezi různými úrovněmi větrání 
(Denní či týdenní program)



Poplachové relé Spínací relé 

Ovládání chlazení Ovládací signál pro vypnutí externí chladící jednotky 

Ohřev potrubí Ovládací signál pro vypnutí externího přívodu tepla 

Externí vypnutí/zapnutí Možnost externí vypnutí/zapnutí s pomocí externího signálu vypnuto/zapnuto 

Externí ovládání Úroveň větrání může být  ovládána externím signálem 0-10 V např. od čidla 
CO2 anebo vlhkosti či čidla CTS



Předehřev (PHCE) S chladnými teplotami venkovního vzduchu se musí zvyšovat teplota 
nasávaného venkovního vzduchu a chránit tak výměník před tvorbou námrazy
– ochrana proti přehřátí s  ručním znovuzapnutím



Komfortní ohřev (CHCE) Při nízkých teplotách přiváděného vzduchu musí růst výkon CHCE – ochrana 
proti přehřátí s ručním vypínačem 

 Časem ovládané 
 sledování filtru

Automatické podávání zprávy o výměně filtru (nastavitelný časový interval) 

Obtok Automaticky modulovaný obtok pro regulaci teploty 

Snížení průtoku vzduchu Průtok přiváděného vzduchu je snižován, je-li jeho teplota příliš nízká – funkce 
může být vypnuta



Zpětné získávání chladu Odsávaný chladný vzduch z místnosti slouží ke snížení teploty přiváděného 
vzduchu, je zapínáno při vyšší teplotě venkovního vzduchu



Spodní tabulka popisuje funkce řídícího systému. 
Podrobnější popis vybraných funkcí je uveden na následujících stránkách.
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Řídící systém VEX300 nabízí řadu možností, které se týkají ovládání ohřívače a chladiče
Vysoce účinný protiproudý výměník snižuje požadavky na dohřívání vzduchu.
 

Součást/Funkce Použití Popis

Předehřívač  PHCE 
(spirála elektrického 
ohřívače)

Může být využit k ochraně protiproudého 
ohřívače před vytvářením námrazy při 
nízkých venkovních teplotách

Zabudovaný protiproudý výměník tepla je vysoce účinný. 
Jednotka může získat velké množství tepla z odsávaného 
vzduchu. Při tom vzniká kondenzát a je-li venkovní teplota 
velmi nízká je nebezpečí, že zkondenzovaná voda zmrzne.  
Zmenší se tak průtočný průřez a množství vzduchu 
protékající jednotkou. Předehřívač vzduchu ohříváním 
venkovního  vzduchu před vstupem do protiproudého 
výměníku brání zamrzání a zvýšuje tak provozní  
spolehlivost. Více podrobností viz strana 19 „Ochrana proti 
vytváření námrazy”.Spirála předehřívače je namontována 
(pokud je požadována) přímo do příruby venkovního 
vzduchu. Má dvě teplotní pojistky a je plynule regulována.

Příslušenství 
(musí být 
v požadavcích 
jako součást 
dodávky)

Komfortní dohřívač 
(CHCE)

Může bý použit při nízkých venkovních 
teplotách k udržení teploty přiváděného 
vzduchu na požadované hodnotě.

Pomocí (volitelných) prvků komfortního vytápění se nechá 
zvyšovat teplota přiváděného vzduchu. Velmi vysoká 
účinnost protiproudého výměníku vede k tomu, 
že dodatečná potřeba tepla na ohřev vzduchu je velmi 
malá. V některých případech však může pro komfortní 
vytápění vzniknout požadavek na dohřívání vzduchu.
Spirála ohřívače pro komfortní vytápění není navrhována 
jako primární tepelný zdroj a je pouze schopna udržovat 
v místnosti určitou teplotu. Spirála ohřívače pro komfortní 
ohřev  je montována do příruby přiváděného vzduchu.
Má dvě tepelné  pojistky a je řídícím systémem plynule 
regulována.

Příslušenství 
(musí být 
v požadavcích 
jako součást 
dodávky)

Externí dohřívač Připojení externího zdroje tepla je možné 
(povolovací signál)

Nemůže-li být udržována teplota přiváděného vzduchu , 
řídící systém vysílá signál k externímu zdroji tepla.Ten však  
bude vyslán teprve poté, až jednotka vyzkouší všechny 
další možnosti k ohřevu vzduchu na požadovanou 
teplotu.

Není 
dodávkou fy. 
EXHAUSTO

Externí chladič Připojení externího zdroje chladu je možné 
(povolovací signál)

Řídící systém může ovládat externí chladící jednotku. 
VEX300 musí být schopna spolupracovat s chladícími 
jednotkami, takže musí být synchronizovány, jinak systém 
bude neúčinný a energie bude promarněna. 
Pokud VEX300H nemůže dále chladit vzduch potom 
signalizuje externí chladící jednotce, aby začala chladit.

Není 
dodávkou fy. 
EXHAUSTO

Obtok-bypass Vzduch prochází protiproudým výměníkem  
nebo jeho obtokem 

Jednotka VEX300 má vestavěný automatický 
a samonastavovací obtok-bypass. 
Teplý vzduch, který v letním období nevyžaduje ohřev 
může proudit mimo protiproudý ohřívač. Bypass je 
plynule nastavitelný.

Standartní 
součást
dodávky

Řízení	ohřevu	a	chlazení	–	řídící	systém	VEX300



17

Regulace	teploty	přiváděného	vzduchu

 
Řídící systém EXpert ovládá teplotu přiváděného vzduchu. 
Reguluje teplotu na hodnotu nastavenou na řídícím panelu.

Systém je navržen pro pomalou reakci  (podle tempa změn  
teploty během dne) aby se zabránilo přeregulování – 
překmitnutí. Rychlost regulace se nechá nastavit podle 
požadavku .

Jednotka VEX300 není navrhována pro vytápění místností, 
pouze  ohřívá  přiváděný vzduch na zvolenou teplotu 

Teplotu v místnosti ovlivňuje mnoho rozdílných 
okolností. Jejich vliv na ovládání jednotky a na režim jejího 
řízení je velký. Těmito parametry jsou zejména: venkovní 
teplota, vnější a vnitřní zdroje tepla a chladu, počet  lidí 
v místnosti, požadavek na vzduchovou rovnováhu (přetlak 
resp.podtlak) a další vlivy.
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Součást/Funkce Použití Popis

Zpětné získávání 
tepla

Účinný protiproudý výměník přenáší teplo 
z odsávaného vzduchu do chladnějšího 
venkovního vzduchu

Proutiproudý výměník tepla  protékají dva rozdílně teplé 
proudy vzduchu mezi rovnoběžnými hliníkovými 
deskami. Tyto desky zprostředkovávají vysoce účinný 
přestup tepla a zároveň oba proudy vzduchu od sebe 
navzájem oddělují.

Standartní 
součást 
dodávky

Zpětné získávání 
chladu

Je-li vzduch v místnosti chladnější než 
vzduch venkovní, chladí se přiváděný vzduch 
a snižuje se jeho teplota. 

VEX300 má automatické zpětné získávání chladu.To 
znamená, že v teplých letních dnech je zpětně získáván  
chlad z odsávaného vzduchu. Tato funkce je výhodná 
obzvláště tehdy,  když je  v místnosti v chodu nějaký typ 
chladící jednotky.

Standartní 
součást 
dodávky

Snižování průtoku 
vzduchu

Nemůže-li být již udržována teplota 
přiváděného vzduchu, je postupně 
snižováno množství přiváděného vzduchu. 
Maximální požadované snížení průtoku 
se nechá nastavit. 
Funkce může být vypnuta.

Snižování průtoku vzduchu je funkce, která může být 
využita, pokud není součástí jednotky dohřívač nebo 
když nepostačuje jeho topný výkon. Průtok přiváděného 
vzduchu je snižován v závislosti na teplotě přiváděného 
vzduchu. Nastavením na řídícím panelu se zajistí, že 
teplota přiváděného vzduchu bude dodržena po delší 
časový úsek. Funkce se nechá vypnout

Standartní 
součást 
dodávky

Nastavení	teploty	–	Řídící	systém	VEX300
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Ostatní	funkce	–	Řídící	systém	VEX300

Ostatní	funkce	
 
Kromě funkcí spojených s ohřevem, chlazením a regulací 
teploty má VEX300 celou řadu  dalších funkcí, které jsou 
popsány v následující tabulce.

Součást/Funkce Použití Popis

Sledování filtrů Sledování zanesení filtrů VEX300H je standartně dodávána se sledováním 
časového intervalu pro výměnu filtrů. Jako příslušenství 
však může být také dodáno tlakově závislé sledování 
filtrů. 

Dvě skříňky pro sledování filtrů jsou umístěny na externí 
svorkovnici. Jejich nastavení se nechá během provozu 
snadno měnit. 

Nutnost výměny filtrů je signalizována na řídícím panelu 
řídícího systému EXpert.

Příslušenství 
(musí být 
v požadavku 
na součást 
dodávky)

Externí start/stop Jednotka může být vypnuta/zapnuta pomocí 
externího signálu

VEX300 může být zapínán/vypínán pomocí externího 
signálu pro zapnutí a vypnutí. Například jednotka může 
být ovládána řídícím systémem jiného prostoru.

Na 
ovladačích 
PCB jsou 
připojovací 
svorky

Externí ovládání Externí řízení funkce průtoku vzduchu Otáčky ventilátoru mohou být ovládány signálem 0-10 V. 
Funkce může být propojena na jiné typy čidel (vlhkost či 
CO2) anebo na jiný řídící systém. Jesliže je tato funkce 
součástí jednotky, není možné ruční ovládání.

Na 
ovladačích 
PCB jsou 
připojovací 
svorky

Požární termostat Zabezpečuje správné funkce VEX300
v případě požáru ve větrané místnosti

VEX300 může být spojena s požárním termostatem. 
Jednotka bude ovládána tak, že pokud je požární 
termostat spuštěn, jednotka bude  vypnuta anebo 
provozována na plné otáčky 

Není 
dodávkou fy. 
Exhausto

Chod s ohřívačem Zabezpečuje správné ochlazování 
topné spirály

Jednotka s elektrickým ohřívačem má doběhovou funkci, 
takže ventilátor běží ještě tři minuty poté, co je jednotka 
vypnuta. 

Funkce je 
začleněna 
do 
regulátoru
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Ochrana	proti	vytváření	námrazy

Vysoce účinný protiproudý výměník může být náchylný 
k zamrznutí. Děje se tak proto, že odsávaný vzduch z místností 
obsahuje vodní páry. Je-li využívána energie z odsávaného 
vzduchu a odsávaný vzduch se chladí, vodní páry kondenzují  
a shromažďují ve výměníku. Vysoká účinnost znamená, že některé 
části uvnitř výměníku se velmi brzy ochladí a voda v těchto částech 
zamrzne a vytvoří se led. Led může znemožnit průtok vzduchu. 
Pro zabránění tomuto jevu byl vyvinut nový proncip ovládání, 
který zajistí průběžný provoz i za velmi nízkých teplot.

Teplotní čidlo je umisťováno do výměníku v místě, kde se začíná 
tvořit led. Když se začne námraza vytvářet, je čidlo obalováno 
ledem. Čidlo zjistí prudký pokles teploty, protože kolem něho již 
neproudí teplý odsávaný vzduch. Pokud se toto stane, spustí se  
proces odstraňování námrazy. Tento způsob zjišťování námrazy 
umožní systému, aby zajistil její odtávání pouze tehdy, je-li vlhko 
a chladno.

Jednotky VEX300 jsou dodávány s vestavěnou 
regulací, která zabezpečí že se jednotka nezastaví 
a nezamrzne a že zpětné získávání tepla pokračuje i při velmi 
nízkých venkovních teplotách.Je-li nebezpečí, že velmi nízké 
teploty budou trvat dlouho, potom je nejlepším řešením výběr 
jednotky VEX300 s předehřívačem. Předehřívač zabezpečí trvalý 
provoz a zpětné získávání tepla i za chladných venkovních teplot.

Rozsah regulace může být rozšířen ještě dále a to tak, že umožní 
provoz jednotky s 30%  nerovnoměrností průtoků vzduchu. 
To znamená, že jednotka snižuje množství přiváděného vzduchu 
až o 30% v poměru k odsávanému vzduchu. Tato funkce však 
není požadována u všech jednotek, a proto je možné ji vypnout 
dvoupolohovým přepínačem v rozvaděči. 

Protinámrazová regulace má šest stupňů. Teploty, při kterých se 
regulace přepne z jednoho stupně do dalšího velmi závisí na 
průtoku vzduchu, jeho  teplotě a na systému. Níže uvedené 
příklady jsou pouze směrnicí a nesmí být používány pro výpočet.

Regulační	
režim

Funkce
VEX300	
bez	předehřívače-typická	
venkovní	teplota*)

VEX300	
s	předehřívačem-typická	
venkovní	teplota*)

1. Normální provoz Tvenk > -3°C Tvenk > -3°C

2. Předehřev
Postupný předehřev ke zvýšení teploty venkovního vzduchu 

Tvenk= -3°C až -8°C

3. Nerovnost průtoků
Rozdíl mezi průtokem přiváděného a odváděného vzduchu 
je až o 30%.

Tvenk= -3°C až -7°C Tvenk= -8°C až -12°C

4. Snížení průtoků
Při současnéým snížení průtoků přiváděného a odsávaného 
vzduchu ohřívač zajistí  zvýšení teploty přiváděného vzduchu

-7°C Tvenk = -12°C až -17°C

5. Klidový režim 
Jednotka je provozována s minimálním průtokem vzduchu 
k udržení jednotky v nezamrzlém stavu.

-7°C Tvenk > -20°C

6. Zastavení při zamrznutí
Jednotka je vypnuta a čeká se na vyšší venkovní teplotu.
Jednotka se bude pokoušet každé tři hodiny o opětovné 
spuštění 

Tvenk < -7°C Tvenk < -20°C

 
*) Teplota závisí na způsobu instalace, obsahu vlhkosti,rovnováze mezi průtoky vzduchu, potrubích, izolacích, 
teplotě v místnosti, typu jednotky a způsobu využití.
Tyto příklady jsou pouze rámcové informace a nesmí být použity pro dimenzování parametrů jednotky .
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Zdokonalené	zjišťování	námrazy	a	ovládání	–	VEX300
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Řídící systém VEX300 má devět výkonově rozdílných úrovní 
větrání, stejně jako stupňů vypínání jednotky. Změna mezi 
režimy je prováděna ručně anebo automaticky pomocí 
vestavěných hodin v řídícím panelu EXpert, který obsahuje 
týdenní program.

Řídící panel Expert  VEX300 má dva uživatelsky definované režimy.

Provozní	
úroveň

Osoba Možnosti	ovládání	pomocí	řídícího	panelu	EXpert

Uživatelská 
úroveň

Na příklad: uživatelé v místnosti, osazenstvo 
kanceláře

Nastavení průtoku vzduchu a teploty , přečtení informací 
o provozu jednotku

Technická 
úroveň

Osoba zodpověná za provoz jednotky
Změna provozních vlivů (hodiny, teplotní limity atd,) – přístup 
k přečtení informací a k nastavení přes heslo

Ovládání	a	provoz	–	Řídící	systém	VEX300

Rozměry

Stupeň	krytí Odolnost spotřebiče proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapaliny 

Řídící panel Expert IP20

Umístění

130

10
0

28

RD11894
EXPERTPANEL

26 79

16

FOR A BETTER FLOW

26

39

130

10
0

28

RD11894
EXPERTPANEL

26 79

16

FOR A BETTER FLOW

26

39

RD11912

Max. 50m

130

10
0

28

RD11894
EXPERTPANEL

26 79

16

FOR A BETTER FLOW

26

39

Řídící panel EXpert umožňuje ruční ovládání. Chybová hlášení 
jsou znázorňována na stejném řídícím panelu.
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Větrací jednotky EXHAUSTO 
jsou měřeny s 1 metrovými  
troubami na všech čtyřech 
přírubách.

Rovnoměrný vzduchový  
rychlostní profil ve spojích 
nezpůsobuje významné 
tlakové ztráty. To znamená, 
že oblouky (kolena) mohou 
být použity ihned  
za jednotkou.

pt je celkový využitelný tlak 
pro obě vzduchové strany-  
sací a výtlačnou .

Vnitřní tlakové ztráty 
protiproudého výměníku  
a čistých filtrů F5 jsou 
odečteny.

Charakteristiky ventilátorů 
jsou uvedené s klesajícími 
otáčkami.

Křivky SFP uvádějí měrné 
spotřeby v J/m3 vzduchu  
pro oba ventilátory včetně 
tlakových ztrát v jednotce.

pt = celkový tlak

pt = pt2.2 - pt2.1

Teplota = 20°C

Měrná hmotnost = 1.2kg/m3

SFP ( Měrná spotřeba 
elektrické energie)  
        (J/m3)

qV = Objemový průtok           
       vzduchu  (l/s)

P1 = Výkon elektromotoru (W)

P1 = SFP x qV x 10-3

P1 = SFP (J/m3) x q
V
 (l/s) 

      1000 

Příklad	výpočtu:

Požadovaný průtok 
venkovního vzduchu: 
qV = 200 l/s (720 m3/h) 
pt = 150 Pa

Vybrané řešení:  
VEX330-1 s filtrem F7

Externí tlak 
pt = 150 Pa 

Doplňková tlaková ztráta 
filtrem F7 
pt =   16 Pa

Celkový tlak 
pt = 166 Pa

Odečtený měrný 
elektrický příkon 
= 1,300 J/m3

Potřebný příkon 

P1 = 1300 x 200

           1000  
= 260 W

Výkonová	data	a	výpočty
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Schéma	měření

VEX330	–	motor	typ	1
Tlaková charakteristika ventilátoru jednotky

Vyznačená hodnota výpočtového příkladu

Viz graf na straně 10

Pro výpočet výkonových dat si prosím prohlédněte 
náš výrobek programového portfolia na stránkách 
www.exhausto-ventilation.co.uk

  Tlakové ztráty s filtrem F5

 Křivka SFP (Specific Fan Power – Měrný výkon ventilátoru)

 Provozní křivka (Charakteristika potrubní sítě) 

A   =  Navýšení tlakových ztrát s filtrem F7

2,1

1,22,2

1,1

t2,1pt2,1p

t2,2p
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Hlukové	údaje	a	výpočty	–	VEX300

Jednotky EXHAUSTO musí 
být opatřeny tlumiči hluku 
v potrubí podle platných 
předpisů pro vnitřní prostory  
staveb a pro jejich okolí.

Aby bylo vyhověno běžným 
standardům a předpisům 
musí být potrubní systém 
izolován hlukově a proti 
ztrátam tepla a tvorbě 
kondenzace.  

Hladiny akustického výkonu  
jsou používány jako základ 
pro výpočty hladiny 
akustického tlaku v provozní 
oblasti jednotky a pro 
výpočet útlumu nutného  
v potrubním systému.

Hlukové	údaje:
 
KW: Korekce pro výpočet   
 akustického výkonu   
 v oktávových pásmech

KWA: Korekce pro výpočet  
 akustického výkonu   
 korigovaného filtrem A

KPA: Korekce pro výpočet  
 hladiny akustického  
 tlaku filtrem A

LW: Hladina akustického  
 výkonu dB reference  
 1 pW. Tolerance ± 3 dB

I: Horní provozní oblast

II: Střední provozní oblast

LW1: Hladina akustického  
 výkonu do potrubí  
 (venkovní vzduch 
 /odsávaný vzduch) 
 Měřeno podle ISO 5136 
LW1=LWA1 + KW 
LWA1 se odečítá z grafu

LW2: Hladina akustického 
  výkonu do potrubí 
 (přiváděný vzduch 
 /odváděný vzduch) 
 Měřeno podle ISO 5136 
LW2=LWA2 + KW 
LWA2 se odečítá z grafu

LW3: Hladina akustického  
 výkonu do okolí

 Měřeno podle ISO 5136 

LW3= LWA3 + KW 
LWA1 se odečítá z grafu

LpA3: Hladina akustického  
 tlaku ve vzdálenosti  
 1 m od okraje VEX  
 (viz výkres);  
 s rozptylem hluku do  
 poloprostoru  
 ve volném poli  
 a s izolovaným  
 připojovacím potrubím 
L pA3=LWA3 + KpA 
LWA1 se odečítá z grafu
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Schéma	měření

2,1,A

1,2,A2,2,A

1,1,A

LW2

LW1LW1

LW2

1 m

LpA3
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Jednotka  
VEX330-1 

Požadovaný průtok venkovního vzduchu  
qv = 200 l/s (720 m3/h) and Pt = 150 Pa

Příklad	výpočtu:

Hlukové	údaje	a	výpočty	s	příkladem	–	VEX300

Odečítá se:

LWA1 (odsávací trouba): 57 dB(A) v oblasti I

LWA2 (výtlačná trouba): 76 dB(A) v oblasti I

LWA3 (okolí): 53 dB(A) v oblasti I

Sací strana (venkovní vzduch/ odsávaný vzduch)

Výtlačná strana (přiváděný vzduch/ odváděný vzduch)

Okolí jednotky (akustický výkon)

Vyznačená hodnota výpočtového příkladu

VEX330-1	LWA1	- Sací strana VEX330-1	LWA2	- Výtlačná strana

Frekvence	(Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA1 odečtený v oblasti I 57 57 57 57 57 57 57 57

Korekční faktor KW (LW1) odečtený v grafu 13 10 -1 -1 -10 -20 -28 -35

Hladina akustického výkonu sací strany LW1 70 67 56 58 47 37 29 22

Frekvence	(Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA2 odečtený v oblasti I 76 76 76 76 76 76 76 76

Korekční faktor KW (LW2) odečtený v grafu 5 3 1 1 -10 -12 -17 -25

Hladina akustického výkonu sací strany LW2 81 79 77 77 66 64 59 51

Frekvence	(Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

LWA3 odečtený v oblasti I 53 53 53 53 53 53 53 53

Korekční faktor KW (LW3) odečtený v grafu 11 12 5 -8 -13 -16 -21 -20

Sound output level surroundings LW3
64 65 58 45 40 37 32 33

Zatížení dB(A)

LWA3 odečtený v oblasti I 53

Korekční faktor KpA (LPA3) odečtený v grafu -14

Sound output level surroundings LpA3 39

Okolí jednotky (akustický tlak)

Pro výpočet hlukových údajů se prosím 
podívejte na naše programy 
na stránkách www.exhausto-ventilation.co.uk

VEX330-1	LWA3	- Okolí

Viz graf na straně 11
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VEX 300 je dodáván se součástmi 
vestavěnými v jednotce anebo  
pro připojení na potrubní 
systém a do vhodné místnosti.

Principiální schema znázorňuje 
pozice součástí, které mohou 
být zabudovány do větrací 
jednotky VWX300.

Tabulka vyjmenovává součásti 
VEX300.  

 
Příslušenství musí být objednáno 
samostatně

 = Standart
 = Příslušenství

TYP Zkratka
 = Standart

 = Příslušenství

Předehřívač slouží  jako ochrana proti tvorbě námrazy PHCE

Komfortní ohřívač CHCE

Odsávaný/Odváděný vzduch – elektromotor ventilátoru M1

Venkovní/Přiváděný vzduch – elektromotor ventilátoru M2

Elektromotor obtoku – bypassu M3

Sledování filtru odsávaného vzduchu PDS1

Sledování filtru venkovního vzduchu PDS2

Čidlo teploty odsávaného vzduchu TE11

Čidlo teploty venkovního vzduchu za PHCE TE21

Čidlo teploty přiváděného vzduchu TE22

Čidlo teploty v ohřívači pro sledování tvorby námrazy T_ICE

Uzavírací klapka venkovního vzduchu LSF/LSFR

Uzavírací klapka odváděného  vzduchu LSA

Požární termostat 40/50, odsávaný vzduch BT40/BT50

Požární termostat 70, přiváděný vzduch BT70

Přehřátí elektrického ohřívače, automatický restart TSA70

Přehřátí elektrického ohřívače, ruční restart TSA90

Srovnávací	tabulky	–	VEX300
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výměník

Odváděný	vzduch

Přiváděný	
vzduch

Venkovní	vzduch

Odsávaný	vzduch
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Dimenzování	kabelů

Všechny velikosti kabelů a pojistek jsou doporučeny jako 
minimální požadavek. Odpovědnost za skutečnost, že všechny 
použité velikosti kabelů jsou v souladu se současným 
zakonodárstvím a platnými předpisy nese profese elektro.
 

Instalace	proudového	chrániče

Jestliže jsou nainstalovány proudové chrániče, musí vyhovovat 
požadavkům následujících norem:
Proudový chránič (HPFI breaker) typ A podle IEC 755, doplněk 
2, který vypíná obvod, když je zaregistrováno působení  
bludných proudů (pulsující stejnosměrný proud)

Plán	kabelů	–	VEX300

Velikost
PHCE**
1500W

CHCE**
750W

SPOTŘEBA 
ENERGIE (max.proud) 

(A)

NAPĚTÍ
(V)

POJISTKY*
KABEL
W1*

KABEL 
W2*

VEX320-1

2.7 1 x 230 V+NE 10 3G1.5 3G1.5

ano 9.2 1 x 230 V+NE 10 3G1.5 3G1.5

ano 5.9 1 x 230 V+NE 10 3G1.5 3G1.5

ano ano 12.5 1 x 230 V+NE 16 3G2.5 3G1.5

VEX320-2

6.5 1 x 230 V+NE 10 3G1.5 3G1.5

ano 13.0 1 x 230 V+NE 16 3G2.5 3G1.5

ano 6.5 3 x 400 V+NE 10 5G1.5 5G1.5

ano 9.7 1 x 230 V+NE 13 3G1.5 3G1.5

ano ano 9.8 3x 400 V+NE 13 5G1.5 5G1.5

VEX330-1 2.7 1 x 230 V+NE 10 3G1.5 3G1.5

ano 9.2 1 x 230 V+NE 10 3G1.5 3G1.5

ano 5.9 1 x 230 V+NE 10 3G1.5 3G1.5

ano ano 12.5 1 x 230 V+NE 16 3G2.5 3G1.5

VEX330-2 6.5 1 x 230 V+NE 10 3G1.5 3G1.5

ano 13.0 1 x 230 V+NE 16 3G2.5 3G1.5

ano 6.5 3 x 400 V+NE 10 5G1.5 5G1.5

ano 9.7 1 x 230 V+NE 13 3G1.5 3G1.5

ano ano 9.8 3 x 400 V+NE 13 5G1.5 5G1.5

* Není v dodávce fy. EXHAUSTO
**   Ohřívač (spirála předehřívače či dohřívače, dodávaná jako příslušenství na vyžádání).
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Schéma	zapojení	kabelů

Napájecí	napětí
(jištěno)

Servisní	vypínač
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Plán	kabelů	–	příslušenství	VEX	300
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Schéma	s	kabeláže	mezi	jednotlivými	
komponenty	ve	vztahu	k	rozvaděči
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Přiívod vzduchu a odsávání vzduchu může tvořit velkou část 
energetických ztrát budovy.

Pro udržení dobrého vnitřního klimatu je důležitá neustálá 
výměna vzduchu, která umožňuje odvádění vlhkosti a pachů 
z místností. Tepelné ztráty spojené s výměnou vzduchu 
se  výrazně snížují, když je využíváno zpětné získávání tepla. 
Ztráty tepla větráním však nejsou téměř žádné v těch 
prostorách, ve kterých je nainstalováno větrací zařízení 
s jednotkou VEX300.

Výhoda protiproudého výměníku tepla ve srovnání 
s výměníkem křížovým je znázorněna na níže uvedeném 
příkladě, ve kterém je znázorněna křivka četnosti trvání 
venkovních teplot během roku (24x365 = 8 760 hodin).

Podmínky:

Teplota odváděného vzduchu: 22°C
Teplota přiváděného vzduchu: 20°C
Průtoky venkovního a odsávaného vzduchu jsou stejné.

Modrá plocha ukazuje podíl zpětně získaného tepla ve 
výměníku a červená plocha ukazuje požadavky na dodatečný  
dohřev přiváděného vzduchu na 20°C (požadovaná teplota).

Jednoduché energetické výpočty mohou být prováděny 
s pomocí výběrového programu EXselect, do kterého mohou 
být volně zadávány podmínky jako provozní doba, teploty 
přiváděného a odsávaného vzduchu.

Výpočet	spotřeby	energie	–	VEX300

Minimální	tepelné	ztráty	s	VEX300

Deskový	výměník		
s	křížovým	uspořádáním	proudů	vzduchu

VEX	300	protiproudý	výměník
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Recovered heat
Heating requirement

Temperature after heat exchanger
Desired supply air temperature
Extract air temperature
Outside temperature
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(Temperature)
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VEX100 - Cross-flow heat 
exchanger
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VEX300 - counter flow heat 
exchanger

20

 (Teplota)  (Teplota)

 (hodiny)
 (hodiny)

Venkovní teplota
Teplota odsávaného vzduchu
Požadovabá teplota přiváděného vzduchu
Teplota za výměníkem zpětného získávání tepla
Zpětně získané teplo
Požadavky na dohřev vzduchu
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EXHAUSTO A/S 
Odensevej 76 
DK-5550 Langeskov 

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
exhausto@exhausto.dk
www.exhausto.com

VEX100
R A N G E

CROSS FLOW 
HEAT EXCHANGER

VEX200
R A N G E

ROTARY 
HEAT EXCHANGER

VEX300
R A N G E

COUNTER FLOW 
HEAT EXCHANGER

Výběr	je	Váš!
-	kvalita	je	zajištěna.

SKUPINA	VEX300	obsahuje energeticky účinné 

kompaktní jednotky pro zpětné získávání tepla   

s mimořádně účinným protiproudým výměníkem tepla. 

Vedle vodorovného provedení se vyrábí také sestava pro 

zavěšení pod strop. Konstrukce jednotky se velmi dobře 

hodí do podstropních prostorů, patrově oddělené 

instalace a pro podlaží ve kterých není možné použít  

prostor na podlaze. Jednotky této skupiny pracují 

v rozsahu od 150 do 1500 m3/h.  

VEX	není	jen	VEX….
Vyberte	si	ze	tří	technologií	
pro	zpětné	získávání	tepla	
a	průtok	vzduchu	až	
pro	18	300	m3/h…

SKUPINA	VEX100	je řada kompaktních jednotek 

charakterizovaných zpětným získáváním tepla deskovým 

výměníkem.Řada pěti velikostí pokrývá rozsah od 400 do 

8500 m3/h a splňuje požadavky na oddělení obou proudů 

vzduchu, nízkou hlučnost, nízkou měrnou spotřebu 

elektrické energie (parametr SFP ) a snadnou obsluhu.

SKUPINA	VEX200	je řada sedmi jednotek s účinným 

rotačním tepelným výměníkem, který zajišťuje 

hospodárný provoz  s následnou nízkou spotřebou 

energie a s jednoduchou údržbou. Jednotky této řady 

zajišťují vzduchové průtoky od 400 do 18 300 m3/h.

VEX100
Ř A d A 

S KŘížOVýM 
VýMěNíKEM TEPLA

VEX200
Ř A d A 

S ROTAČNíM 
VýMěNíKEM TEPLA

VEX300
Ř A d A 
S PROTIPROUDýM 
VýMěNíKEM TEPLA

Tel: +420-224 250 214, 604 690 340
Fax: +420-233 322 609 
info@exhausto.cz
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