Větrací jednotka se zpětným získáním tepla a vlhkosti

HOUSE
www.xvent.cz

vhodné pro byty i rodinné domy
rekuperační výměník tepla a vlhkosti
snadná instalace
integrovaný předehřev
EC ventilátory

Integrovaný předehřev
tvořený bezpečnými PTC
tělesy a automatickou
regulací výkonu.

HOUS
Filtry s vysokou kapacitou
filtrační třídy M5

...Při vývoji rekuperační jednotky Xhouse jsme

(alternativně F7)

se zaměřili na maximální užitnou hodnotu pro-

Izolovaná hrdla pro

duktu pro použití v bytových a rodinných do-

jednoduché a bezpečné

mech. Jednotka se plně přizpůsobí Vaší proble-

připojení vzduchovodů.

matice, ať už je to vysoká vlhkost nebo potřeba
řízené obměny vzduchu - prostě tak abyste se
ve Vašem domově cítili lépe.

Dva typy rekuperačních
výměníků. Rekuperace

Jednotka vyniká nízkou hmotností
(pouze 16kg)

tepla nebo rekuperace

Přístupná regulace -

tepla a vlhkosti (entalpická

jednoduché připojení

rekuperace).

potřebného příslušenství.

Díky zařazení jednotky do energetické třídy A
vyhovuje Xhouse dotačním programům (např.

Schéma proudění v jednotce (varianta 1)

Nová zelená úsporám)

EHA

K jednotce je možno připojit CO2 a RH čidlo.
Regulace dále nabízí možnost rozšíření pro
vzdálené řízení a připojení na Váš chytrý dům.
Možnost volby mezi elektronickým a mechanickým bypassem.
Možnost připojení externího dohřevu (až 1kW).
Jednotka následně napájí dohřev pouze když
je v chodu. Funkce dochlazení po vypnutí jednotky (3min)
Zabudovaná regulace slouží
pro ovládání vzduchového
výkonu a dalších
funkcionalit jednotky

Přední kryt je odnímatelný
a zajištěný šrouby ve spodní

Tělo jednotky je vyrobeno z

části jednotky. Je dostupný

černého EPP (expandovaný

v bílé a antracitové barvě.

polypropylen).

ODA

ETA

SUP

Centrální větrání se zpětným získáním tepla a vlkosti

type XHOUSE

V případě, že právě stavíte , je pro vás řešení centrální rekuperace téměř jasnou
volbou. Je však nutné na tuto technologii myslet již při projektu.
Pro větrání a přísun čerstvého
vzduchu do celého domu nebo více
místností je vhodnější použít centrální rekuperaci vzduchu, která zároveň
zamezí vzniku vlhkosti a následně i neduhů s tím spojených. Díky kvalitnímu
zateplení objektů došlo k minimalizaci
přirozeného větrání, které bylo způsobeno netěstnostmi. Dochází tak ke zvyšování koncentrací CO2 a potřebě zajištění
pravidelného přísunu čerstvého vzduchu. Rekuperace vám nabízí jedno z nejlepších řešení.
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otupělost, únava, možné zdravotní problémy
snížení koncentrace, únava
limitní hodnota

stížnosti na pachy, mírná únava
doporučená hodnota

přijatelná úroveň zdravého vnitřního prostředí
vysoká úroveň vnitřního prostředí

XH1-30-ECS0HRXAS-1A0
XH1-30-ECS0HRXAS-0A0

XH1-30-ECS0ERXAS-0A0

XH1-30-ECS0HRPAS-0A0

XH1-30-ECS0HRXAS-1A0

XH1-30-ECS0HRPAS-1A0

XH1-30-ECS0HRPAS-1A0

XH1-30-ECS0ERPAS-0A0
verze s mechanickýcm bypassem

Typ rekuperačního výměníku
Vybavení jednotky

předehřev

HRV

ERV

HRV

ERV

HRV

ERV

HRV

ERV

-

-

elekrický
( 0,6kW)

elekrický
( 0,6kW)

-

-

elekrický
( 0,6kW)

elekrický
( 0,6kW)

Nominální vzduchový výkon
(externí statický tlak 200Pa)

m3/h

300

290

300

290

270

260

270

260

Hladina hluku*

dB (A)

43,3

42,9

43,3

42,9

42

41,5

42

41,5

kg

16,1

16,6

17,2

17,7

16

16,5

17

17,5

W

184

182

784

782

180

178

780

778

%

81 / -

75 / 66

81 / -

75 / 66

80,5 / -

74 / 64

80,5 / -

74 / 64

Hmotnost**
Napájení jednotky

1 ~ 230 / 50-60

V/Hz

Nominální příkon jednotky
Účinnost rekueprace

teplotní/
vlhkostní

Krytí

IP

20

Třída energetické účinnosti (SEC)

-

chladné klima A+ ; střední klima A ; teplé klima E

* akustický tlak ve (LPA ) 3m (Q2) - 250m3/h - 120Pa
** váha jednotky bez balení

Příslušenství

Dostupné verze jednotky
Efekt CO2 na člověka - čidlo CO2

nedoporučuje se delší pobyt

Technické parametry

Čidla umožňují automatický provoz jednotky. Jednotka je v provozu pouze v případě,
že kvalita vzduchu v prostoru je horší, než
žádaná. To v praxi znamená, že při dodržení
požadované kvality vzduchu jsou náklady na
větrání minimální! To také znamená úsporu
provozních nákladů a také rychlejší návratnost investice do nákupu větrací jednotky...

ELEKTRONICKÝ BYPASS / MECHANICKÝ BYPASS
PŘEDEHŘEV

CO2 prostorové čidlo - po přepnutí jednotky do automatické
módu je průtok vzduchu regulován na základě koncentrace CO2
v daném prostoru.

RH prostorové čidlo - po přepnutí jednotky do automatické
módu je průtok vzduchu regu-

Základní rozměry
XH-030
ø 125mm

lován na základě koncentrace
relativní vlhkosti v daném prostoru.

XH-030
300mm

venkovní prostředí

CO2+RH

Efekt relativní vlhkosti vzduchu na prostředí - entalpická rekuperace
Entalpická rekuperace (ERV) je získávání vlhkosti z odváděného vzduchu. Při větrání v
zimě je přívodní vzduch tak suchý, že může snížit relativní vlhkost v prostoru až pod 20%,
což způsobí vysychání sliznice, vysychání kůže a sesychání dřevěného nábytku a podlah.
Vysychání sliznice znepříjemňuje dýchání. Dehydratace kůže způsobuje tvorbu vrásek a
vysychání dřeva může způsobit poškození nábytku nebo podlah. Ideální vlhkost vzduchu
v místnosti má být okolo 50%. Řešením je použití entalpického rekuperačního výměníku
(Xvent doporučuje)...

Viry, bakterie, respirační infekce

Příliš sucho

Roztoči, plísně, viry, bakterie

Ideální zóna

Příliš vlhko

XH-030
600mm

prostorové čidlo - po přepnutí jednotky
do automatického režimu je
proudění vzduchu regulováno na základě koncentrace
relativní vlhkosti nebo CO2
v místnosti - zaznamenává
vždy vyšší hodnotu.
ModbusBox - rozšiřující modul
regulace pro připojení na nadřezený systém ovládání jednotky.

XH-030
800mm
Slučovač čidel kvality vzduchu - do slučovače můžete zapojit až 8 čidel kvality vzduchu

více info

Xvent s.r.o.
Poděbradská 289,
53009 Pardubice
Czech Republic

+420 467 070 233
office@xvent.cz

www.xvent.cz

