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MODELY	HR200COMPACT,	HR240,	HR250,	HR250D,	HR350,	HR350D

Pokyny Pro instalaci rekuPeračního ventilátoru (hrv)

Expediční	a	balicí	list
Balení	1	z	1	obsahuje:
1 - Sestavený ventilátor
1 - Obsah plastového sáčku:
 2 -  Sestavy drenážních hadiček (pouze u jednotek HRV)
 4 - Závěsné popruhy
 1 - Instalační příručka 

Potřebné	nástroje

Instalační nástroje
• nůžky na plech  • velké plast. stahovací pásky
• sada šroubováků   • flexibilní potrubí 
• elektrická vrtačka   • tmelová páska
• kladivo    •  páska na potrubí z hliníkové fólie
• kleště na stahování izolace • stahovací pásky
• nůž    •  13 mm (1/2”) I.D. drenážní potrubí
• tmelovací pistole  
• kouřové pero

Nástroje	na	měření
•  Měřící sada s Pitotovu trubici (skříňka, 243 cm, Pitotova 

trubice, měřicí přístroj Magnehelic (0 - 0.25” [0-50 Pa.]), 
a montážní deska)

•   Pitotova trubice s návodem a digitální manometr (s rozliše-
ním 0 - 0.25” [0-50 Pa.] – musí mít rozlišení 1/40 cm)

Doplňkové	příslušenství
• 20minutový časový spínač větráku
• Regulátor vlhkosti 
• Sada venkovních krytů
• Kruhový difuzér (výústek)
  100mm (4”)
  150mm (6”)
  200mm (8”)
• Kuchyňská koncovka
-  vyžadováno některými místními předpisy pro kuchyňské aplikace
- obsahuje odnímatelný olejový filtr

Aplikace

Rekuperační ventilátory (HRV) slouží k přivádění čerstvého vzduchu 
a odvádění stejného objemu vydýchaného vzduchu. 

Rekuperační ventilátor je vybaven hliníkovým jádrem. Zařízení využívá 
odváděný vzduch k temperování přiváděného čerstvého vzduchu.

Všeobecná	informace

Tento návod slouží jako obecný průvodce a v žádném případě nena-
hrazuje místní předpisy. Před instalací se případně informujte u pří-
slušného kompetentního úřadu.
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* POVOLENÍ PRO MAJITELE DOMU
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specifikace, parametry a rozměry bez předchozího oznámení změnit.
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TEPELNĚ	VODIVÉ,	PATENTOVANÉ	HLINÍKOVÉ	
JÁDRO
Rekuperační jádro s příčným průtokem přenáší teplo mezi dvěma 
vzduchovými proudy. Lze jej snadno odmontovat a provádět čištění 
nebo údržbu.

MOTORY	A	VENTILÁTORY
Každý vzduchový proud má vlastní nezávislý motorový ventilátor. 
2rychlostní provoz 230 V.

FILTRY
Omyvatelné vzduchové filtry na odvodu a na přívodu vzduchu.

MONTÁŽ	REKUPERAČNÍHO	VENTILÁTORU	(HRV)
Jednotka je dodávána se čtyřmi vyztuženými polyesterovými popru-
hy.

SKŘÍŇ
Pozinkovaná ocel tl. 1mm s nátěrem (G60) se zvýšenou odolností 
vůči korozi. Izolace proti externí kondenzaci. Vypouštěcí přípojka 
vnější průměr 13 mm (1 x 1/2“ O.D.).

OVLÁDACÍ	PRVKY
Jednotka se dodává s dálkovým ovládáním rekuperačního ventiláto-
ru, které lze umístit do 914 mm od rekuperační jednotky.

Systémové	ovládání	HRV
HRV je přednastaven na LOW SPEED (nízká rychlost) při zapojení. 
HIGH SPEED (vysokou rychlost) je možné nastavit připojením dálko-
vého ovládání k příslušným vývodům uvnitř elektrické skříňky HRV. 
Standardní nastavení na malou rychlost (LOW SPEED SETTING) lze 
změnit přepnutím spínačů v elektrické skříňce. Pomocí spínačů lze 
přepínat mezi OFF (mimo provoz)/LOW a OFF/HIGH.

DOPLŇKOVÉ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	
99-132	 	20minutový	časový	spínač	větráku - (3žilový) vodič pro 

nízké napětí, max. délka 30,5 m (100’) 
99-185	 	Venkovní	kryty,	125 mm (2 - 5“), mřížka 6 x 6 mm (1/4“)
99-116	 	Regulátor	 vlhkosti	 pro	 řízení	 ventilace	 – regulátor vlh-

kosti se spínáním ON/OFF
99-130	 	Řízení	regulátoru	vlhkosti	- regulátor vlhkosti

Potrubní	spojky
Pětipalcové potrubní spojky (125 mm) s volitelným standardním prů-
tokem nebo zpětným průtokem pro omezenou montáž.

Záruka
U jednotek poskytujeme záruku 15 let na rekuperační jádro a 2 roky 
na vyměnitelné součásti.

Technické	údaje	 HRCOMPACT200

* POVOLENÍ PRO MAJITELE DOMU
POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktu se mohou 
specifikace, parametry a rozměry bez předchozího oznámení změnit. 

DATUM:	 _____________________________________________

PODPIS/RAZÍTKO:		____________________________________

PROJEKT:	 ____________________________________________

MONTÁŽNÍ	FIRMA:	 	___________________________________

VÝKON
 E.S.P (Pa) CFM m3h
	 (vnější	statický	tlak)

 25 118 201
 50 114 194
 75 109 185
 100 107 181
 125 103 174
 150 96 163
 175 94 160
 200 88 149
 225 85 144
 250 80 136

Účinnost při 110 m3h (0°C) až: 72%

VAC@50Hz: 230

watt / nízká rychlost: 63

watt / vysoká rychlost: 150
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Technické	údaje	 HRCOMPACT200

Volba	1	-	Konfigurační	rozměry	standardního	potrubí

Volba	2	-	Konfigurační	rozměry	zpětného	potrubí
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* POVOLENÍ PRO MAJITELE DOMU
POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktu se mohou 
specifikace, parametry a rozměry bez předchozího oznámení změnit. 

DATUM:	 _____________________________________________

PODPIS/RAZÍTKO:		____________________________________

PROJEKT:	 ____________________________________________

MONTÁŽNÍ	FIRMA:	 	___________________________________
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Technické	údaje	 HR240

TEPELNĚ	VODIVÉ,	PATENTOVANÉ	HLINÍKOVÉ	
JÁDRO
Rekuperační jádro s příčným průtokem přenáší teplo mezi dvěma 
vzduchovými proudy. Lze jej snadno odmontovat a provádět čištění 
nebo údržbu.

MOTORY	A	VENTILÁTORY
Každý vzduchový proud má vlastní nezávislý motorový ventilátor.
230 V.

FILTRY
Omyvatelné vzduchové filtry na odvodu a na přívodu vzduchu.

SKŘÍŇ
Pozinkovaná ocel tl. 1mm s nátěrem (G60) se zvýšenou odolností vůči 
korozi. Izolace proti externí kondenzaci. Drenážní přípojky 13 mm (1 
x 1/2“ O.D.).

Potrubní	spojky
125 mm (4 - 5”) potrubní spojky

Hmotnost 28 kg Hmotnost	balení	29 kg
	
Doplňkové	příslušenství
99-116	 	Regulátor	 vlhkosti	 pro	 řízení	 ventilace	 (DVC) – Říze-

ní ventilace zapíná a vypíná ventilátor. Regulátor vlhkosti 
v případě potřeby zesílí ventilaci. Spínač vysoké rychlosti 
s vyšší prioritou.

99-130	 	Dálkový	regulátor	vlhkosti	- v případě potřeby zesílí ven-
tilaci. 

99-132	 	20minutový	časový	spínač	větráku - (3žilový) vodič pro 
nízké napětí, max. délka 30,5 m (100’) 

99-185	 	Venkovní	kryty,	dvě síta - 125 mm (5“), mřížka 6 x 6 mm 
(1/4“)

99-186	 	Venkovní	kryty, dvě síta - 150 mm (6“), mřížka 6 x 6 mm 
(1/4“)

	
Záruka
U jednotek poskytujeme celoživotní záruku na rekuperační jádro  
a 2 roky na vyměnitelné součásti.

VÝKON
 E.S.P (Pa) CFM m3h
	 (vnější	statický	tlak)

 25 141 239
 50 130 221
 75 124 211
 100 113 193
 125 105 178
 150 97 164
 175 86 146
 200 74 126
 225 64 109
 250 48 82

Účinnost až: 76%

VAC@50Hz: 230

watt / nízká rychlost: 70

watt / vysoká rychlost: 140

VÝKON

378 mm
(15“)

690 mm
(27“)

57 mm
(2-1/7“)

475 mm
(18-3/4“)

Čerstvý vzduch 
zvenku

Vydýchaný vzduch
ven

Vydýchaný vzduch z budovy

Čerstvý vzduch
do budovy

* POVOLENÍ PRO MAJITELE DOMU
POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktu se mohou 
specifikace, parametry a rozměry bez předchozího oznámení změnit. 

DATUM:	 _____________________________________________

PODPIS/RAZÍTKO:		____________________________________

PROJEKT:	 ____________________________________________

MONTÁŽNÍ	FIRMA:	 	___________________________________
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Technické	údaje	 HRV	HR250	&	HR250D

TEPELNĚ	VODIVÉ,	PATENTOVANÉ	HLINÍKOVÉ	
JÁDRO
Rekuperační jádro s příčným průtokem přenáší teplo mezi dvěma 
vzduchovými proudy. Lze jej snadno odmontovat a provádět čištění 
nebo údržbu.

MOTORY	A	VENTILÁTORY
Každý vzduchový proud má jeden odstředivý ventilátor poháněný 
běžným motorem typu PSC. 230 V, 0,8 A

FILTRY
Omyvatelné vzduchové filtry na odvodu a na přívodu vzduchu.

MONTÁŽ	REKUPERAČNÍHO	VENTILÁTORU
Jednotka je dodávána se čtyřmi vyztuženými polyesterovými popru-
hy do čtyř vsuvek se závitem.

OCHRANA	PROTI	ZAMRZNUTÍ
Cirkulační systém ochrany proti zamrznutí pomocí hradítka. (pouze 
u HR250D)

SKŘÍŇ
Pozinkovaná ocel tl. 1mm s nátěrem (G60) se zvýšenou odolností 
vůči korozi. Izolace proti externí kondenzaci. Vypouštěcí přípojky dvě 
x 13mm (1/2“ O.D.).

HMOTNOST	 32,5 kg 

HMOTNOST	BALENÍ	 33,5 kg 

DOPLŇKOVÉ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	
99-132	 	20minutový	časový	spínač	větráku - (3žilový) vodič pro 

nízké napětí, max. délka 30,5 m (100’) 
99-186	 Venkovní	kryty,  150 mm (2 x 6“), mřížka  6 x 6 mm (1/4“)
99-116	 	Regulátor	vlhkosti	pro	řízení	ventilace	– Regulátor vlh-

kosti se spínáním ON/OFF
99-130	 Řízení	regulátoru	vlhkosti	- Regulátor vlhkosti

Záruka
U jednotek poskytujeme celoživotní záruku na rekuperační jádro  
a 2 roky na vyměnitelné součásti.

ROZMĚRY	mm	(palce)

VÝKON
Čistý	průtok	přiváděného	vzduchu	v	cfm	(m3h)	oproti	vnějšímu	statickému	tlaku

 E.S.P (Pa) CFM m3h
	 (vnější	statický	tlak)

 25 136 231
 50 126 214
 75 116 198
 100 107 181
 125 95 162
 150 86 146

Max. teplotní rekuperace 83 %

VAC@50Hz: 230

Watt / nízká rychlost 49

Watt / vysoká rychlost 120

Jmenovitá hodnota 0,8 A

*POZNÁMKA:	U	servisní	jednotky	se	doporučuje	vpředu	volný	prostor	635	mm.

 

ČERSTVÝ	
VZDUCH	ZVENKU

VYDÝCHANÝ
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VYDÝCHANÝ	VZDUCH
Z	VNITŘKU

ČERSTVÝ	
VZDUCH
DOVNITŘ

CIRKULACE
OCHRANA PROTI

ZAMRZNUTÍ

JÁDRO

VÝPUSTĚ KONDENZÁTU

FILTRY

KOMPRESORY

MOTOR

VYROVNÁVACÍ KLAPKA

850mm
(33 5/8“)

48
3

(1
9“

)

375
(14 3/4“)

*Všechny	potrubní	spojky	150mm	

* POVOLENÍ PRO MAJITELE DOMU
POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktu se mohou 
specifikace, parametry a rozměry bez předchozího oznámení změnit. 

DATUM:	_____________________

PODPIS/RAZÍTKO:		____________________________________

PROJEKT:	 ____________________________________________

MONTÁŽNÍ	FIRMA:	 	___________________________________
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Technické	údaje	 HRV	HR350	&	HR350D

TEPELNĚ	VODIVÉ,	PATENTOVANÉ	HLINÍKOVÉ	
JÁDRO
Rekuperační jádro s příčným průtokem přenáší teplo mezi dvěma 
vzduchovými proudy. Lze jej snadno odmontovat a provádět čištění 
nebo údržbu.

MOTORY	A	VENTILÁTORY
Každý vzduchový proud má jeden odstředivý ventilátor poháněný 
běžným motorem typu PSC. 230 V, 0,8 A

FILTRY
Omyvatelné vzduchové filtry na odvodu a na přívodu vzduchu.

MONTÁŽ	REKUPERAČNÍHO	VENTILÁTORU
Jednotka je dodávána se čtyřmi vyztuženými polyesterovými popru-
hy do čtyř vsuvek se závitem.

OCHRANA	PROTI	ZAMRZNUTÍ
Cirkulační systém ochrany proti zamrznutí pomocí hradítka. (pouze 
u HR350D)

SKŘÍŇ
Pozinkovaná ocel tl. 1mm s nátěrem (G60) se zvýšenou odolností 
vůči korozi. Izolace proti externí kondenzaci. Vypouštěcí přípojky dvě 
- 13 mm (2 x 1/2“) OD.

HMOTNOST	 32,5 kg 

HMOTNOST	BALENÍ	 33,5 kg 

DOPLŇKOVÉ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	
99-132	 	20minutový	časový	spínač	větráku - (3žilový) vodič pro 

nízké napětí, max. délka 30,5 m (100’) 
99-186	 Venkovní	kryty, 150 mm (2 - 6“), mřížka 6 x 6 mm (1/4“)
99-116	 	Regulátor	vlhkosti	pro	řízení	ventilace	– Regulátor vlh-

kosti se spínáním ON/OFF
99-130	 Řízení	regulátoru	vlhkosti	– Regulátor vlhkosti

Záruka
U jednotek poskytujeme celoživotní záruku na rekuperační jádro  
a 2 roky na vyměnitelné součásti.

ROZMĚRY	mm	(palce)

*POZNÁMKA:	U	servisní	jednotky	se	doporučuje	vpředu	
volný	prostor	635	mm.

 

ČERSTVÝ	
VZDUCH	ZVENKU
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VZDUCH	VEN

VYDÝCHANÝ	VZDUCH
Z	VNITŘKU
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VZDUCH
DOVNITŘ
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OCHRANA PROTI

ZAMRZNUTÍ

JÁDRO

VÝPUSTĚ KONDENZÁTU

FILTRY

KOMPRESORY

MOTOR

VYROVNÁVACÍ KLAPKA

850 mm
(33 5/8“)

19
“

(4
83

)

375 mm
(14 3/4“)

*Všechny	potrubní	spojky	150	mm	

VÝKON
Čistý	průtok	přiváděného	vzduchu	v	cfm	(m3h)	oproti	vnějšímu	statickému	tlaku

 E.S.P (Pa) CFM m3h
	 (vnější	statický	tlak)

 25 193  328
 50 186 316
 75 179 304
 100 163 276
 125 158 268
 150 143 242

Max. teplotní rekuperace 81 %

VAC@50Hz: 230

Watt / nízká rychlost 87

Watt / vysoká rychlost 170

Jmenovitá hodnota 1,6 A

* POVOLENÍ PRO MAJITELE DOMU
POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktu se mohou 
specifikace, parametry a rozměry bez předchozího oznámení změnit. 

DATUM:	_____________________

PODPIS/RAZÍTKO:		____________________________________

PROJEKT:	 ____________________________________________

MONTÁŽNÍ	FIRMA:	 	___________________________________
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Instalace

Výběr	místa
Jednotka musí být umístěna ve vytápěném prostoru, kde lze jednot-
ku pohodlně obsluhovat. Obvykle se HRV umísťuje ve strojovně nebo 
v prostorách blízko vnější zdi, na kterou se namontují venkovní kryty. 
Pokud se sklepní prostory nehodí nebo v budově nejsou, lze použít 
užitkovou místnost nebo prádelnu. Instalace v podkroví se běžně 
nedoporučuje z následujících důvodů:

A) složitost instalace
B) možnost kondenzace vlivem netemperovaného prostoru
C) obtížný přístup pro údržbu a čištění

Jednotka HRV se instaluje v horizontální poloze (viz obrázek). Jed-
notka se zavěšuje pomocí závěsných popruhů. V případě potřeby lze 
jednotku nainstalovat na desku: v každém případě by však vlastní 
těleso mělo být od desky izolováno, aby se nepřenášely vibrace.

Zavěšení	jednotky	pomocí
dodávaných	závěsných	popruhů

Jednotka musí být nivelizována. Vpředu u přístupových dveří by měl 
být dostatečný volný prostor pro údržbu vzduchových filtrů a jádra. 
Doporučuje se volný prostor o šířce minimálně 635 mm, aby se kryt 
dobře otvíral. Pro zavěšení HRV ze stropních nosníků slouží čtyři vy-
ztužené závěsné PVC popruhy.

Zavěšení	jednotky
Závěsné popruhy se připevňují k jednotce na horních okrajových 
rozích (na skříni HRV již jsou umístěny montážní šrouby). Druhý 
konec popruhů pevně připevněte k stropním nosníkům pomocí hře-
bíku s širokou hlavou (není součástí dodávky) a zkontrolujte niveliza-
ci jednotky. Popruhy jsou konstrukčně řešeny tak, že redukují hluk, 
rezonanci a harmonické tóny; proto se doporučuje použít popruhy 
pro spojení HRV a stropní nosníky v plné délce.

Venkovní	kryt:	Umístění	a	instalace
Sada venkovního krytu obsahuje dva pevné kryty se sítem 6 x 6 mm 
(1/4”).

	 UPOZORNĚNÍ
Jednotka	se	musí	 instalovat	vodorovně,	aby	 řádně	odté-
kal	 kondenzát.	 Vzhledem	 k	 rozmanitosti	 a	 proměnlivosti	
instalačních	 a	 provozních	 podmínek	 je	 nutné	 zohlednit	
případnou	 kondenzaci	 v	 jednotce	 a	 v	 potrubí.	 Předměty	
pod	nainstalovaným	zařízením	mohou	být	zasaženy	kon-
denzátem.

	 VAROVÁNÍ
Nesprávná	 instalace,	 přizpůsobení,	 modi-
fikace,	 oprava	 nebo	 údržba	 může	 způsobit	
poškození	majetku,	zranění	osob	nebo	usmr-
cení.	Instalace	a	servis	musí	provádět	kvalifi-
kovaný	pracovník	nebo	servisní	firma.

	 VAROVÁNÍ
Nebezpečí	 zranění	 elektrickým	 proudem.	 Může	 způsobit	
zranění	nebo	úmrtí.	Před	prováděním	oprav	nebo	údržby	
vypněte	napájení	 jednotky	elektrickým	proudem	přepnu-
tím	vypínače	(vypínačů)	na	OFF.	Jednotka	může	mít	něko-
lik	přívodů	elektrické	energie.

Jednotka je konstruována pouze pro horizontální 
instalaci (viz obrázek). 

Pro redukci vibrace se doporučuje použít celou 
délku závěsných popruhu, v případě potřeby však 
mohou být popruhy kratší.

HŘEBÍKY S ŠIROKOU 
HLAVOU 
(není součástí dodávky)

*POZNÁMKA:	
U	servisní	jednotky	se
doporučuje	vpředu
volný	prostor	635	mm.

POPRUHY A ŠROUBY
(součást dodávky)
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Instalace

	 UPOZORNĚNÍ
Venkovní	 kryt	 se	 instaluje	 ve	 vzdálenosti	 min.	 2	 metry	
a	s	volným	prostorem	min.	460	mm	nad	zemí	nebo	od	před-
pokládané	úrovně	sněhové	pokrývky.	

Požadavky	na	venkovní	kryt	výfuku
• Alespoň 2 m od přívodu ventilačního vzduchu*
•  Alespoň 460 mm nad zemí nebo nad výškou předpokláda-

né sněhové pokrývky*
• Alespoň 1 m od rohu budovy*
•  Alespoň 1 m od plynoměru, elektroměru nebo chodníku, 

kde by kouř nebo led mohl představovat riziko*
•  Nelze instalovat v garáži, dílně nebo v jiných nevytápěných 

prostorách
Venkovní kryt je nutné po instalaci na vnějším obvodu utěsnit z vnější 
strany. 

*	Místní	předpisy	mohou	vyžadovat	větší	vzdálenosti.

Požadavky	na	venkovní	kryt	přívodu	vzduchu
•  V případě, že v dané oblasti převládají větry v určitém smě-

ru, musí být kryt umístěn na návětrné straně ještě před vý-
vodem výfuku

• Alespoň 2 m od výfukového venkovního krytu*
•  Alespoň 2 m od otvorů sušičky a výfuku klimatizační jed-

notky (středně až vysoce účinné ohřívače)*
•   Alespoň 2 m od cest, plynových trubek, plynoměrů, popel-

nic, bazénů*
•  Alespoň 460 mm nad zemí nebo nad výškou předpokláda-

né sněhové závěje*
• Alespoň 1 m od vnějšího/vnitřního rohu budovy*
•  Neumísťujte v garáži, podkroví ani v průlezných dutinách 

pod podlahou 

* Místní	předpisy	mohou	vyžadovat	větší	vzdálenosti.

Instalace	venkovního	krytu

Rozměry	venkovního	krytu

1.		Tepelný	límec	se	nasune	na	pozinkovaný	
rukáv	venkovního	krytu.

2.	Připevněte	tepelný	límec	k	pásu.
3.		Nasuňte	izolovanou	ohebnou	trubku	na	

pozinkovaný	rukáv	venkovního	krytu	a	při-
pevněte	k	tepelnému	límci.

4.		Kryt	lze	odklápět	pro	snadný	přístup	při	
čištění	mřížky	proti	ptákům.

460 mm (18“) min. 460 mm (18“) min.
460 mm (18“) min. 460 mm (18“) min.

VNĚJŠÍ ROH VNITŘNÍ ROH

PŘÍVOD VÝFUK

~1 m (36”)
doporučeno min.

~1 m (36”)
doporučeno min.

~ 2 m (6´)
doporučeno min.

6	x	6	mm	(1/4“)	
MŘÍŽKA

(pohled zpředu)

VNĚJŠÍ
ZEĎ

MŘÍŽKA
(boční pohled)

DODÁVANÝ	LÍMEC
ZAJIŠŤUJE	DOKONALÉ	
UTĚSNĚNÍ	PAROTĚSNÉ	

ZÁBRANY	DO	NÁSTĚNNÉ	
DESKY
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Instalace

	 VAROVÁNÍ
Do	kovového	vedení	rozvodu	čerstvého	vzduchu	do	objek-
tu	 vložte	 krátký	 flexibilní	 límec	 nebo	 nekovovou	 spojku	
z	důvodu	odděleného	uzemění	(elektr.)	HRV	-	rekuperátoru	
od	teplovzdušného	kotle.

Konstrukce	a	instalace	vzduchového	vedení
Správně konstruovaný a nainstalovaný rozvod systému zajistí maxi-
málně účinný provoz HRV. Potrubí by mělo vždy být co nejkratší a co 
nejpřímější. Viz Instalační schéma pro různé instalační volby. Vnitřní 
a vnější vložka ohebné izolované trubky se připne k rukávu venkov-
ních krytů (co nejblíže vnější straně) a k příslušnému vstupu na HRV. Je 
důležité věnovat zvláštní pozornost utěsnění přívodu čerstvého vzdu-
chu. Před upnutím pomocí široké stahovací pásky utěsněte připojení 
vnitřní ohebné trubky ke vstupu HRV a k venkovnímu krytu. Použijte 
k tomu kvalitní těsnicí prostředku, nejlépe silikonový tmel. Aby vzdu-
chový proud měl co nejméně překážek, je nutné co nejvíce napřímit 
ohebnou izolovanou trubku spojující venkovní kryty a HRV. Trubka by 
měla být co nejkratší. Jakékoli zkroucení nebo záhyb významně ome-
zí proudění vzduchu. Viz níže: doporučené připojení ohebné izolované 
trubky k vnější straně venkovního krytu a HRV.

Instalace	vedení	mezi	HRV	a	obytnými	prostory	
domu
Pro maximální průtok vzduchu potrubním systémem by všechny 
trubky měly být co nejkratší a s co nejmenším počtem ohybů a kolen. 
Kolenům s úhlem 45° se dává přednost před pravoúhlými koleny. 
Místo pravoúhlých kolen používejte odbočky ve tvaru „Y“, kdeko-
li je to možné. Všechny klouby se připevňují pomocí šroubů, nýtů 
nebo potrubních těsnidel a obalují se tmelovou páskou nebo kvalitní 
potrubní páskou proti netěsnostem. Dávejte přednost tmelové pásce, 
ale použijete-li potrubní pásku, doporučujeme pásku z hliníkové fólie. 
Pro vedení od rekuperačního ventilátoru do obytných prostor domu 
se doporučuje pokud možno použít pozinkované trubky, v případě 
potřeby lze však přiměřeně použít i ohebných trubek. Aby nedochá-
zelo k přenosu hluku potrubním systémem, napojte HRV na potrubní 
rozvody krátkou nekovovou ohebnou izolovanou trubkou (přibližně 
300 mm). Hlavní přívod vzduchu do HRV a zpětné vedení z HRV musí 
mít rozměr alespoň 150 mm. Odbočky do jednotlivých místností 
mohou mít rozměr 100 mm, doporučujeme však 125 mm. Všechny 
trubky v podkroví a v nevytápěných prostorách musejí být utěsněny 
a odizolovány v souladu s předpisy.

Vedení	čerstvého	vzduchu
V aplikacích, které nejsou součástí teplovzdušného systému, by měl 
být čerstvý vzduch veden do všech ložnic a obytných prostor, kromě 
koupelen, kuchyně a užitných prostor. Koncovky se umísťují v horní 
části stěn nebo ve stropech. Doporučeny jsou koncovky, které rovno-
měrně rozptylují vzduch, např. kruhové difuzéry. Pokud nelze koncov-
ku umístit jinam než na podlahu, vybírejte příslušné místo se zvláštní 
péčí. Vzduch pomáhá temperovat například podlahové vytápění. Je-li 
nutné zvýšit vytápěcí schopnost, dodávají se volitelně přímé potrubní 
ohřívače pro montáž na přiváděcí potrubí.

Přímé	napojení	na	potrubní	systém	vytápění
Přejete-li si napojit vedení čerstvého vzduchu z HRV přímo do zpět-
ného vedení ochlazeného vzduchu vytápění, nezapomeňte zkontro-
lovat vyrovnanost vzduchového proudu HRV a teplovzdušného kotle 
v poloze ON i OFF. Odchylka od vyváženého stavu nesmí přesáhnout 
10 %. 

Nepřímé	napojení	na	potrubní	systém	vytápění
Pokud to místní předpisy povolují, lze vytvořit nepřímé napojení vede-
ní čerstvého vzduchu HRV na zpětný přetlak vytápění. Čerstvý vzduch 
z jednotky lze přivést ke koncovce instalované ve zpětném vedení 
chladného vzduchu vytápění. Vývod čerstvého vzduchu z HRV by 
měl být umístěn alespoň 100 mm až 300 mm od koncovky.

Čerstvý	vzduch	
z	HRV

min.	100	mm	(4”)
max.	300	mm	(12”)

Potrubí
vzduchotechnického

rozvodu
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Instalace

	 UPOZORNĚNÍ
HRV	a	všechny	kondenzátové	trubky	se	instalují	v	prosto-
ru,	 kde	 nedochází	 k	 zamrzání,	 případně	 je	 nutné	 zajistit	
ochranu	proti	zamrzání.

	 UPOZORNĚNÍ
Koncovku	 pro	 odvod	 vzduchu	 nemontujte	 blíže	 než	 1,2	 m	
(horizontálně)	od	sporáku,	jinak	bude	do	HRV	pronikat	mast-
nota.

Systém	odvodu	vydýchaného	vzduchu
Systém odvodu vydýchaného vzduchu odvádí vzduch z různých míst 
v domě, v nichž je kvalita vzduchu nejhorší. Vedení vydýchaného 
vzduchu se instaluje v koupelně, kuchyni a v prádelně. Prostory jako 
například skleník, atrium, bazén, sauna mají odlišné požadavky na 
ventilaci, které by měl řešit samostatný systém odvětrávání. Zpětné 
vedení teplovzdušného systému lze také použít pro odvod vzduchu. 
V takovém případě se vzduch odváděný „vyhrazeným (dedikovaným) 
potrubím“ z koupelny, kuchyně apod. nevede zpět do HRV. Namís-
to toho se odváděný vzduch nasává ze zpětného vedení chladného 
vzduchu teplovzdušného systému. Aby byl tento systém účinný, musí 
být při provozu jednotky spuštěn ventilátor teplovzdušné jednotky.

Vyrovnávací	klapky	a	koncovky
Vyrovnávací klapky případně nastavitelné koncovky se používají pro 
vyrovnávání průtoku do místnosti a z místnosti. Koncovky nebo difu-
zéry se umísťují v horní části zdi nebo na stropě. Kuchyňské koncov-
ky pro odvod vzduchu se nesmějí připojovat k digestoři. Musejí se 
instalovat alespoň 1,2 m horizontálně od sporáku. Závěsná pravoúhlá 
kuchyňská koncovka pro odvod vzduchu (150 x 250 mm) je k dispo-
zici pod zvláštním číslem. Součástí koncovky je odnímatelný filtr na 
mastnotu. Kanadské stavební předpisy vyžadují, aby byla kuchyňská 
koncovka vybavena omyvatelným filtrem. Zvlášť dodávané vyrovná-
vací klapky se instalují mimo jednotku a vyrovnávají množství odvá-
děného vydýchaného vzduchu vůči množství čerstvého vzduchu při-
váděného do budovy. Viz oddíl Vyrovnávání vzduchových proudů.

Poznámka: Pro zamezení úniku kondenzátu může být případně nutná 
instalace pomocné odtokové vany. 

Drenážní	přípojka	(pouze	u	HRV)
Při odmrazování může v HRV docházet ke kondenzaci. Voda by měla 
odtékat výpustí nebo by měla být odčerpávána čerpadlem konden-
zátu.

Na vlastním plášťi HRV jsou otvory pro výpustě (viz níže). Provlékně-
te vypouštěcí hubičku otvorem v odtokové vany. Nezapomeňte na 
O-kroužek, který utěsňuje prostor mezi hubičkou a vanou. POZOR: 
Utáhněte rukou pouze podložku a kontramatku, které drží vypouštěcí 
hubičku. Z plastové odbočovací tvarovky vytvořte sifon. Uřízněte dva 
kousky hadice a každý kus připojte na jeden konec odbočovací T-tva-
rovky, opačné konce připojte k vypouštěcím hubičkám. Odbočovací 
T-tvarovku natočte směrem nahoru a připojte vypouštěcí trubici. Aby 
se trubice nekroutila, zalepte vše páskou nebo pevně připevněte. Tím 
se vytvoří „sifon“, který bude zadržovat část kondenzátu a bude brá-
nit nasávání zápachu hadicí do přívodu čerstvého vzduchu HRV.

  

  

SNÍMATELNÝ
FILTR

Kuchyňská	koncovka

Kruhové	difuzéry
Kruhový difuzér je k dispozici
v rozměrech

100 mm - 4‘‘

150 mm - 6‘‘

200 mm - 8‘‘

2 předvrtané otvory

Sifon	(pouze	u	HRV)

Odtoková vana Odtoková vana

Montáž vypouštěcí hadice

Vypouštěcí
hubička Vypouštěcí

hubička

Stahovací 
páska

Vypouštění

„T“
Odbočovací 

spojka

13 mm I.D.
Vypouštěcí 

hadice

2 předvrtané otvory

Odtoková vana Odtoková vana

Vypouštěcí
hubička

Vypouštěcí
hubička

Odbočovací 
kloub

Vypouštění

13 mm (1/2“) pevná (kovová) trubka
PŘÍVOD

VZDUCHU

ODVOD
VZDUCHU

250 mm

150 mm
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Schéma	aplikace	 HRV

Částečně	dedikovaný	systém	pro	HRV

•	 	Vydýchaný	vzduch	odsávaný	z	důležitých	pro-
stor	v	domě	(koupelna,	kuchyň,	prádelna)

•	 	Čerstvý	vzduch	přiváděný	do	zpětného	vedení	
teplovzdušné	jednotky

	 VAROVÁNÍ
Pro	HRV	je	nutné	zajistit	tlakové	vyrovnávání.

	 UPOZORNĚNÍ
Konfigurace	vedení	se	u	jednotlivých	modelů	liší.	Viz	Tech-
nické	údaje	pro	vaši	jednotku.

	 UPOZORNĚNÍ
Venkovní	 kryt	 se	 instaluje	 ve	 vzdálenosti	 min.	 2	 met-
ry	a	s	volným	prostorem	min.	460	mm	nad	zemí	nebo	od	
předpokládané	úrovně	sněhové	pokrývky.	

Přímé připojení přívodního proudu vzduchu ke zpětnému vedení
studeného vzduchu teplovzdušného kotle

(vydýchaný vzduch odsávaný z důležitých prostor v domě)

POZNÁMKY:
1.		Pro	zajištění	správné	distribuce	vzduchu	při	zapnutém	HRV	je	někdy	nutné,	aby	teplovzdušný	kotel	byl	

vybaven	ventilátorem.	
2.		Venkovní	kryt	na	obrázku	je	pouze	schématický.	Vyžaduje	se	minimální	vzdálenost	2	m.	Min.	460	mm	nad	

zemí.	
3.		Vzhledem	k	rozdílům	tlaku	mezi	HRV	a	zařízením,	k	němuž	je	připojen,	se	průtok	HRV	stanovuje	na	místě	

za	pomoci	vyrovnávací	procedury	popsané	v	instalační	příručce.

Zpětný vzduch

Teplo-
vzdušný

kotel

min. 1 m (3‘)
doporučeno

Návrat 
chladného 
vzduchu

Venkovní
prostor

vZDuch oDváDĚnÝ	z	různých	částí	domu.
např.	koupelna	(v	případě	potřeby),	kuchyň	(v	případě	potřeby).

*	Jednotka	se	běžně	vyrovnává	zapnutím	teplo-
vzdušného	kotle	(ON)	při	vysoké	rychlosti	(HIGH).



12

	 	 CONTI	PAN,	s.r.o.,	Dlouhá	274,	CZ-417	42	Krupka	 Verze	01/2007

	 www.contipan.cz	 www.rekuperatory.cz	 www.rekuperace.eu	 info@contipan.cz

Schéma	aplikace	 HRV

Zjednodušená	instalace	pro	HRV
(metoda zpět/zpět)

•		Ventilátor	kotle	musí	být	trvale	spuštěný	pří-
padně	musí	být	spínání	HRV	propojeno	s	venti-
látorem	kotle.

•		Prostudujte	si	místní	předpisy	nebo	si	od	pří-
slušného	úřadu	vyžádejte	povolení.

	 VAROVÁNÍ
Pro	HRV	je	nutné	zajistit	tlakové	vyrovnávání.

	 UPOZORNĚNÍ
Konfigurace	vedení	se	u	jednotlivých	modelů	liší.	Viz	Tech-
nické	údaje	pro	vaši	jednotku.

	 UPOZORNĚNÍ
Venkovní	 kryt	 se	 instaluje	 ve	 vzdálenosti	 min.	 2	 met-
ry	a	s	volným	prostorem	min.	460	mm	nad	zemí	nebo	od	
předpokládané	úrovně	sněhové	pokrývky.	

Přímé připojení přívodu vzduchu hrv a odvodu vzduchového proudu
na zpětné vedení chladného vzduchu kotle

Zpětný vzduch

Teplo-
vzdušný

kotel

min. 1 m (3‘)
doporučeno

Návrat 
chladného 
vzduchu

Venkovní
prostor

*	Jednotka	se	běžně	tlakově	vyrovnává	zapnutím	
větráku	kotle	(ON)	při	vysoké	rychlosti	(HIGH).

min. 1 m (40”)

POZNÁMKY:
1.			Je-li	vyžadována	ventilace	z	HRV,	je	nutný	provoz	ventilátoru	kotle.	Kotel	nastavte	na	nepřetržitý	provoz	

nebo	jej	propojte	s	HRV.
2.		Mezi	oběma	přímými	přípojkami	musí	být	minimální	vzdálenost	1	m.	
3.		Přípojka	odváděného	vzduchu	musí	být	„proti	proudu“	přípojky	přiváděného	vzduchu,	aby	nedocházelo	

k	vyfukování	čerstvého	vzduchu.	
4.	Venkovní	kryt	na	obrázku	je	pouze	schématický.	Vyžaduje	se	minimální	vzdálenost	2	m.
	 Mi	n.	460	mm	nad	zemí.	
5.		Vzhledem	k	rozdílům	tlaku	mezi	HRV	a	zařízením,	k	němuž	je	připojen,	se	průtok	HRV	stanovuje	na	místě	za	

pomoci	vyrovnávací	procedury	popsané	v	instalační	příručce.
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Schéma	aplikace	 HRV

Plně	dedikovaný	systém	pro	HRV

•	 	Vydýchaný	vzduch	odsávaný	z	důleži-
tých	prostor	v	domě	(koupelna,	ku-
chyň,	prádelna)

•	 	Čerstvý	vzduch	přiváděný	do	hlavních	
obytných	prostor	domu

	 VAROVÁNÍ
Pro	HRV	je	nutné	zajistit	tlakové	vyrovnávání.

	 UPOZORNĚNÍ
Konfigurace	vedení	se	u	jednotlivých	modelů	liší.	Viz	Tech-
nické	údaje	pro	vaši	jednotku.

	 UPOZORNĚNÍ
Venkovní	 kryt	 se	 instaluje	 ve	 vzdálenosti	 min.	 2	 met-
ry	a	s	volným	prostorem	min.	460	mm	nad	zemí	nebo	od	
předpokládané	úrovně	sněhové	pokrývky.	

POZNÁMKY:
1.			Venkovní	kryt	na	obrázku	je	pouze	schématický.	Vyžaduje	se	minimální	vzdálenost	2	m.	Min.	460	mm	nad	

zemí	nebo	od	předpokládané	úrovně	sněhové	pokrývky.
2.		Průtok	vzduchu	HRV	je	třeba	ověřit	v	místě	za	pomoci	vyrovnávací	procedury	popsané	v	instalační	

příručce.

Vydýchaný vzduchu z různých 
částí domu.
Např. koupelny (v případě potře-
by), kuchyně (v případě potřeby)

Venkovní
prostor

*	Jednotka	se	běžně	vyrovnává	zapnutím	ventilátoru	kotle	(ON)	při	vysoké	rychlosti	
(HIGH).

Čerstvý vzduch do budovy 
- hlavní obytné prostory ...
ložnice, obývací pokoj,
dětský pokoj apod.
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Elektroinstalace

Provoz

Jednotku HRV připojte ke standardní elektrické přípojce (230 V) 
s uzemněním. Přípojka by měla být osazena zvláštní zásuvkou 13 A. 
U tohoto druhu zařízení nepoužívejte prodlužovací šňůru. Požadova-
né připojení k napájení by měl provést kvalifikovaný elektroinstalatér.

Připojení	dálkového	ovládání
Nízkonapěťové spojení mezi dálkovými ovládacími prvky, regulátorem 
vlhkosti nebo časovým spínačem ventilátoru by měl provést kvalifiko-
vaný elektroinstalatér. Nízkonapěťové vedení z dálkových ovládacích 
prvků se připojuje k mikroprocesorové desce HRV.

Změna	rychlosti
Ventilátor se při zapojení do zásuvky nebo zapnutí automaticky spus-
tí s nejnižší rychlostí. Vysoká rychlost se spíná pomocí volitelných 
dálkových ovládacích prvků připojených na příslušné vývody uvnitř 
elektrické skříňky.

Jak	intenzívní	ventilace	je	zapotřebí?	
V měsících, kdy máte zavřená okna a dveře (zima, případně léto, když 
se používá klimatizace), by HRV měl běžet nepřetržitě, jsou-li v obyd-
lí lidé. U většiny instalací je HRV obvykle nastaven na trvalý provoz 
s malou rychlostí.

	 VAROVÁNÍ
Aby	 se	 zabránilo	 úrazu	 elektrickým	 proudem	 při	 čištění	
a	 provádění	 oprav	 HRV,	 je	 zásadně	 důležité	 ověřit	 pola-
ritu	 elektrického	 vedení	 vypnutého	 bezpečnostním	 vypí-
načem.	 Správně	 se	 vypíná	 černý	 vodič.	 Ověření	 správné	
polarity	provádějte	voltmetrem	nebo	 testovací	 žárovkou.	
Po	vypnutí	zařízení	a	otevření	dveří	nesmíte	naměřit	žádné	
napětí.	Měřte	mezi	tímto	bodem	a	uzemněním	(na	tělese	
HRV).	Vždy	dbejte	na	řádné	uzemnění	HRV.
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Volitelné	ovládací	prvky

Volitelná	dálková	ovládací	zařízení
Nízké	napětí

ŘÍZENÍ	VENTILACE	REGULÁTORU	VLHKOSTI	(D.V.C.)
*		při použití tohoto ovládacího prvku vyjměte propojku na 

základní desce
**	vyžaduje 3 vodiče (nízké napětí)	

• Konstruováno pro centrální umístění
• Řízení ventilace zapíná a vypíná HRV
• Regulátor vlhkosti v případě potřeby zesiluje ventilaci 
• Spínač vysoké rychlosti s vyšší prioritou
• Odpovídá požadavkům na stavebních předpisů
• Nízké napětí
• Připojujte jeden regulátor k jedné HRV
•  Připojuje se k červenému (ST2), černému (ST1) a oranžovému (ST3) vodiči na 

základní desce

Díl	č.	99-116

DÁLKOVÝ	REGULÁTOR	VLHKOSTI
*	vyžaduje 2 vodiče (nízké napětí)	
PROSTORY: Kuchyň a koupelny, lázně nebo bazén.
•  Pro místa se zvýšenou vlhkostí
•  Vysokorychlostní ventilace při překročení zvolené hodnoty vlhkosti
•  Připojuje se k červenému (ST2) a černému (ST1) vodiči na základní desce

Díl	č.	99-130	Bílá barva

20MINUTOVÝ	ČASOVÝ	SPÍNAČ	
*	vyžaduje 3 vodiče (nízké napětí)	
•  Spouští vysokou rychlost na 20 minut
•  Maximální délka vodiče 30,5 m
•  Připojuje se až ke čtyřem zařízením
•  Připojuje se k červenému (ST2), černému (ST1)a zelenému (ST4) vodiči na 

základní desce

Díl	č.	99-132

15

DEHUMIDISTAT VENTILATION CONTROL (D.V.C.)
* remove jumper on circuit board 

when using this control
** requires 3 wires (low voltage)
• Designed for a central location

• Ventilation control turns HRV system ON and OFF

• Dehumidistat increases ventilation when required

• High speed override switch

• Great for building code requirements

• Low voltage

• Connect one per HRV only

• Connects to red (ST2), black (ST1) and orange (ST3) on circuit board

Part No. 99-116

REMOTE DEHUMIDISTAT
*requires 2 wires (low voltage)
AREAS: Kitchen and bathrooms, spa or swimming pool.

• anywhere humidity is a concern

• provides high speed ventilation when humidity level exceeds 
selected setting

• Connects to red (ST2) and black (ST1) on circuit board

Part No. 99-130 White

  DEHUMIDISTAT

20 MINUTE TIMER
*requires 3 wires (low voltage)
• provides high speed for 20 minutes

• maximum wire length 100’ (30.5 m)

• connect up to 4

• connects to red (ST2), black (ST1) and green (ST4) on cir-
cuit board

Part No. 99-132

Optional Controls

Optional Remote Control Devices
Low Voltage
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	 VAROVÁNÍ
Je-li	venkovní	vlhkost	nižší	než	vlhkost	v	budově,	má	HRV	
vysoušecí	účinek.	Týká	se	to	topné	sezóny.	Regulátor	vlh-
kosti	by	měl	být	vypnutý	během	všech	sezón	kromě	topné	
sezóny.

Modely HR 250D a HR 350D mají elektronicky řízené klapkou na 
ochranu proti zamrznutí. Časový spínač ochrany proti zamrznutí se 
aktivuje, když venkovní teplota klesne pod -4°C. V ten okamžik moto-
rem poháněná klapka uzavře přívod vzduchu zvenku na dobu přibliž-
ně 3 minuty a následně jej znovu otevře na 17 minut. Během tří minut, 
kdy probíhá rozmrazování (defrost), se HRV automaticky přepne na 
vysokou rychlost.

Klapka	automatické	ochrany	proti	zamrznutí	(pouze	u	modelů	250D	a	350D)

Používání	regulátoru	vlhkosti

Volitelný regulátor vlhkosti řídí v topné sezóně činnost zařízení při pře-
kročení určité hodnoty vlhkosti. Regulátor vlhkosti pracuje s procen-
tuální hodnotou relativní vlhkosti: 80 je vysoká a 20 je nízká. Běžně lidé 
pociťují komfort při 30-50 %. Pokud v domě překročí vlhkosti hodnotu 
přednastavenou na ovládacím zařízení, sepne dehumidistat vysokou 
rychlost s vyšší prioritou než rekuperační ventilátor. Při poklesu vlh-
kosti v domě se HRV vrátí do původního nastavení. Regulátor vlhkosti 
by měl být vypnutý během všech sezón kromě topné sezóny.
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Průtok vzduchu HRV musí být vyrovnaný. Objem vzduchu přivádě-
ného zvenku dovnitř se musí rovnat objemu vzduchu odváděného 
z jednotky ven. V případě, že průtok vzduchu není vyrovnaný, dochá-
zí k následujícím problémům:

- HRV nepracuje s maximální účinností

- V domě může vznikat negativní nebo pozitivní tlak vzduchu

- Jednotka nemůže správně odmrazovat

-  Nesprávné vyrovnávání průtoku vzduchu HRV může vést ke ztrátě 
záruky

Nadměrný negativní tlak může mít několik nežádoucích účinků. 
V některých oblastech se mohou do budov sklepením ze zeminy 
nasávat půdní plyny, např. metan nebo radon.

Prostudujte	si	Varování	aplikace	v	oddíle	Rozměry	a	požadavky	
v	této	příručce!

Před	 vyrovnávací	 procedurou	 ověřte	 následující	
skutečnosti:	
1. Potrubní systém je na všech místech řádně utěsněn. 
2. Všechny komponenty HRV jsou namontované a správně fungují.
3. Vyrovnávací klapky jsou naplno otevřené.
4. Jednotka běží na VYSOKOU rychlost.
5.  Průtok vzduchu větvemi potrubního vedení do jednotlivých částí 

domu musí být upraven ještě před vyrovnáváním průtoku jednot-
kou. Relativní průtok vzduchu každou větví lze spolehlivě indikovat 
kouřovým perem u koncovek.

6.  Nejprve změříte vedení vydýchaného vzduchu do HRV a vedení 
čerstvého vzduchu do budovy. Vedení s nižší naměřenou hodno-
tou rychlost v m3h (CFM) ponecháte bez úpravy a vedení s vyšší 
naměřenou hodnotou přiškrtíte tak, aby se jeho hodnota rovnala 
nižší naměřené hodnotě.

7.  Rychlost jednotky přepněte na normální provozní rychlost větrá-
ku.

8.  Pro vyrovnání systému potřebujete zvlášť dodávanou vyrovnávací 
klapku pro potrubí vydýchaného vzduchu.

Vyrovnávání	průtoku	vzduchu

Vyrovnávací	procedura
Uvádíme popis postupu vyrovnávání HRV pomocí Pitotovy trubice, 
které je vhodné zejména v případě, že do potrubního systému neby-
ly začleněny průtokové stanice. Procedura se provádí po přepnutí 
HRV na vysokou rychlost. Prvním krokem je aktivace všech mecha-
nických systémů na vysokou rychlost, která se projeví ve ventilač-
ním systému, tj. v HRV samotném a případně v klimatizaci. Vznikne 
tím maximální tlak, který HRV musí překonat, což umožňuje průtoky 
v jednotce přesněji vyrovnat. Do vedení navrtejte malý otvor (přibliž-
ně 8 mm) ve vzdálenost 1 m po proudu od libovolného kolena nebo 
oblouku, a 30 cm proti proudu od libovolného kolena nebo oblouku. 
Tyto vzdálenosti jsou doporučené, v konkrétní instalaci může vzdá-
lenosti limitovat délka přímého vedení. Pitotova trubice se připevní 
na měřicí přístroj Magnehelic nebo na digitální manometr, který měří 
v rozsahu 0 - 62 Pa vody, nejlépe s rozlišením na 3 číslice. Vývod 
z konce Pitotovy trubice se připojí na stranu vysokého tlaku měři-
cího přístroje. Vývod ze strany Pitotovy trubice se připojí na stranu 
nízkého tlaku měřicího přístroje nebo na referenční stranu měřicího 
přístroje. Zasuňte Pitotovu trubici do potrubního vedení, špička musí 
zasahovat do vzduchového proudu. Pro celkové vyrovnání stačí 
pohybovat Pitotovou trubicí ve vedení a zjistit průměrnou nebo typic-
kou hodnotu. Proceduru opakujte také v druhém potrubním vedení 
(přívodním nebo zpětném). Zjistěte, které vedení má nejvyšší průtok 
vzduchu (nejvyšší hodnotu naměřenou měřicím přístrojem). Přiškrťte 
hradítkem tento vzduchový proud tak, aby se jeho naměřená hod-
nota rovnala hodnotě naměřené na druhém vedení. Nyní by měl být 
průtok vyrovnaný. Skutečný průtok vzduchu lze odečíst z měřicího 
přístroje. Hodnota odečtená na měřicím přístroji se nazývá dynamic-
ký tlak. Pitotova trubice se dodává se schématem, podle kterého lze 
z naměřeného dynamického tlaku zjistit rychlost vzduchového prou-
du. Tato rychlost se udává v metrech za sekundu. Skutečný průtok 
se počítá vynásobením rychlosti a plochy příčného řezu měřeného 
vedení. Přesnost měření průtoku závisí na tom, jak blízko kolen nebo 
oblouků se měří. Přesnost je vyšší, počítá-li se průměr z několika 
měření (viz pokyny přiložené k Pitotově trubici).

	 VAROVÁNÍ
Zajistěte	vyrovnaný	průtok	vzduchu	v	HRV/ERV.	Nadměrný	
negativní	tlak	může	také	způsobit	zpětný	průtah	větraných	
spalovacích	zařízení.

	 UPOZORNĚNÍ
Zajistěte	 vyrovnaný	 průtok	 vzduchu	 v	 HRV.	 Nadměrný	
pozitivní	 tlak	může	vnitřní	vlhkost	vypuzovat	do	vnějších	
zdí	budovy,	kde	kondenzuje	(v	chladném	počasí)	a	poško-
zuje	strukturu	zdiva.	Vzniklé	mezery	a	prohlubně	mohou	
zamrzat.



18

	 	 CONTI	PAN,	s.r.o.,	Dlouhá	274,	CZ-417	42	Krupka	 Verze	01/2007

	 www.contipan.cz	 www.rekuperatory.cz	 www.rekuperace.eu	 info@contipan.cz

13 mm
(1 x 2“)

	 VAROVÁNÍ

Vyrovnávání	průtoku	vzduchu

Vyrovnávací	klapky	nastavte	podle	potřeby.

Pitotova	trubice	a	měřicí	zařízení

Umístění	Pitotovy	trubice
Pitotovu trubici umístěte ve vzdálenosti alespoň 460 mm od ventilátoru nebo kolen. 

Pokyny	pro	vyrovnávací	límec
Nejsilnější průtok vzduchu bývá často ve vedení „čerstvého vzduchu do domu“ a je nutné jej upravit. Vyrovnávací klapka je umístěna na límci 
vedení „čerstvého vzduchu do domu“.

Zatlačte a otočte šroubovákem. 
Při povolení tlaku se klapka auto-
maticky uzavře.

Instalace, kde HRV je potrubím napojen 
přímo na zpětné vedení kotlů, vyžadují 
pomocnou klapku na vedení čerstvého 
vzduchu do budovy. Důvodem jsou vysoké 
zpětné statické tlaky u některých kotlů.

Při montáži potrubního vedení k límci 
dbejte na umístění šroubů. Šrouby je nutné 
umístit max. 13 mm od vnějšího okraje 
límce, aby nebyl omezen pohyb klapky.

Pitot	Tube	Air	Flow	-	průtok	
vzduchu	Pitotovou	trubicí
Vyrovnávací	sada
s měřicím přístrojem Magnehelic
Pitotova trubice, hadice 
a přenosné pouzdro.

PrŮtok
vZDuchu

Pitotova	trubice

Měřicí	přístroj	Magnehelic

Strana	vysokého	tlaku

Strana	nízkého	tlaku

POTRUBNÍ	
VEDENÍ

Pitotova
trubice Měřicí	přístroj

Magnehelic

Pitotova
trubice

Měřicí	přístroj
Magnehelic

V	případě	potřeby
připevněte	pomocné
klapky.

Poznámka: spojení potrubního
vedení se může lišit

v závislosti na modelu.

Venkovní
prostor

Kovové/neohebné	
vedení

Izolované	ohebné	
vedení
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Řešení	problémů	

Příznak	 Příčina	 Řešení
Slabý průtok vzduchu - síto (6 x 6 mm) na venkovním krytu je ucpané - vyčistěte vnější kryty nebo průduchy
 - ucpané filtry - vyjměte a vyčistěte filtr
 - překážka v jádru - vyjměte a vyčistěte jádro
 - domovní koncovky jsou uzavřené nebo zablokované - zkontrolujte a otevřete koncovky
 - klapky jsou po instalaci uzavřené - otevřete a nastavte klapky
 - nedostatečné zásobování elektrickou energií -  elektroinstalatér musí zkontrolovat napájecí napětí přiváděné 

do budovy
 - potrubní vedení omezuje HRV - zkontrolujte instalaci potrubního vedení
 - nesprávné nastavení řízení rychlosti - zvyšte rychlost HRV
 - průtok vzduchu HRV je nesprávně vyrovnán -  dodavatel musí vyrovnat průtok vzduchu HRV

Přiváděný vzduch je studený -  špatné umístění přiváděcích koncovek, - umístěte koncovky vysoko na zdech nebo pod soklovou
  proud vzduchu může nepříjemně působit na obyvatele domu  lištou, instalujte na stropě difuzér nebo takové koncovky,
     které proud vzduchu nesměrují přímo do místnost 
    a na obyvatele domu (např. nad pohovkou)
 - venkovní teplota je extrémně nízká -  snížte rychlost HRV na přívodu Přiváděný vzduch lze tempe-

rovat malým potrubním ohřívačem (1 kW)
   -  pohybu vzduchu v domě brání rozmístěný nábytek nebo 

zavřené dveře
   -  je-li přiváděný vzduch veden do zpětného potrubí teplo-

vzdušného systému, bývá nutné trvale zapnout ventilátor 
teplovzdušného systému, aby se ventilovaný vzduch dobře 
distribuoval

Nefunguje regulátor vlhkosti  - nesprávné připojení k ventilátoru -  zkontrolujte připojení na správné vývody
 - externí nízké napětí je zkratované svorkou nebo hřebíkem - zkontrolujte vnější kabeláž na zkrat
 - zkontrolovat nastavení regulátoru vlhkosti, - nastavte správně regulátor vlhkosti
  zda není v poloze OFF (vypnuto)  

Příliš vysoká vlhkost, - regulátor vlhkosti je nastaven na příliš vysokou hodnotu - nastavte regulátor vlhkosti na nižší hodnotu
v zimě se na oknech - životní styl obyvatel domu
objevuje kondenzát -  vlhkost se do domu dostává nevětranými -   větrejte průlezné dutiny pod podlahou
  nebo nevyhřívanými průleznými prostory pod podlahou   a nainstalujte na dno dutiny pod podlahou
     parotěsnou zábranu
 - v koupelně a v kuchyni zůstává vlhkost -  nevěště uvnitř prádlo na sušení, neskladujte dřevo a nevět-

rejte sušičku. Dřevo na otop přestěhujte případně ven
 - na jaře a na podzim dochází ke kondenzaci -  ve dnech se zvýšenou vlhkostí ovzduší, kdy se mění v prů-

běhu roku počasí, se může vytvářet kondenzát, avšak kvalita 
vzduchu v domě zůstává díky HRV stále stejně vysoká 

   -  vedení koupelny by mělo být dimenzované tak, aby co nejú-
činněji odvádělo vlhký vzduch, další případnou vlhost odstra-
níte krátkodobě koupelnovým větrákem

   -  časový spínač nebo větrák lze přidělat na odvod vzduchu 
z koupelny

 - HRV je nastaven na příliš malou rychlost - zvyšte rychlost HRV

Vlhkost je příliš nízká - regulátor vlhkosti je nastaven na příliš nízkou hodnotu - nastavte regulátor vlhkosti na vyšší hodnotu
 - rychlost větráku HRV je příliš vysoká  - snižte rychlost větráku HRV
 - životní styl obyvatel domu - vlhkost lze zvýšit použitím zvlhčovačů
 - průtok vzduchu HRV může být nesprávně vyrovnán  - dodavatel by měl vyrovnat průtok vzduchu HRV
   

HRV nebo potrubní vedení zamrzá    Poznámka: před spouštěním rozmrazovacího cyklu by se 
měla na jádrech vytvářet minimální námraza

 - průtok vzduchu HRV je nesprávně vyrovnán - dodavatel vzduchotechniky HVAC musí vyrovnat průtok   
    vzduchu HRV
 - špatná funkce systému ochrany HRV proti zamrznutí  - a zajistit řádnou funkci.

Kondenzace nebo námraza - porušená parotěsná zábrana kolem izolovaného vedení  - všechny spoje zalepte páskou a utěsněte
v izolovaném vedení ven - díra nebo trhlina v obalu venkovního vedení -  všechny díry nebo trhliny v obalu vnějšího vedení zalepte 

páskou
   - utěsněte zcela parotěsnou zábranu

Voda na dně HRV - zacpaná odtoková vana -  zkontrolujte, zda O-kroužek doléhá na odtokovou trysku
 - špatně připojené odtokové trubice HRV
 - HRV není uložen vodorovně podle vodováhy - prohlédněte vedení, zda není pokroucené
 - odtokové trubice jsou ucpané - zkontrolujte připojení odtoku vody
 - rekuperační jádro HRV je nesprávně nainstalované - zkontrolujte, zda voda řádně odtéká z vany
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Údržba	HRV

1.		Prohlížejte	venkovní	kryty	alespoň	jednou	měsíč-
ně.

Kontrolujte venkovní kryty výfuku i přívodu vzduchu, zda nejsou za-
blokované nebo zanesené listy, trávou nebo sněhem. V zimě je ze-
jména důležité kontrolovat, zda nejsou kryty ucpané sněhem nebo 
zda se na drátěném sítu nevytváří námraza (síto proti ptákům).

VAROVÁNÍ:		Zanesené	 a	 zablokované	 kryty	 mohou	
narušit	vyrovnaný	průtok	vzduchu.

2.	Čistěte	vzduchové	filtry	dvakrát	ročně.
Standardní filtry HRV lze vyjmout a omýt.
a) otevřete přístupová dvířka a vysuňte jádro
b) sejměte svorky filtru
c)  po sejmutí svorek lze filtr vyjmout z jádra a vypláchnout vodou 

nebo případně mýdlem a vodou. Nepoužívejte myčku na nádobí
d)  po omytí filtry opět vložte do jádra (vlhké nebo suché) a nasaďte 

svorky na původní místo
e) jádro zasuňte zpět na místo

3.	Čistěte	jádro	dvakrát	ročně.
a) otevřete přístupová dvířka
b)  opatrně uchopte konce jádra a vytáhněte jej stejnoměrně ven. - já-

dro může v jednotce pevně vězet, z kanálu však snadno vyjede
c) po vyjmutí z tělesa jednotky sejměte filtry
d)  omyjte jádro teplou mýdlovou vodou (nepoužívejte myčku nádobí) 
e) nainstalujte omytý filtr
f) nainstalujte omyté jádro

Poznámka:	Instalační	štítek	jádra	na	vnějším	konci	
jádra.

Instalace	čistého	jádra:	
a)  namontujte nejprve spodní přírubu vodiče jádra přibližně 6 mm do 

spodního kanálu H
b)  namontujte levou nebo pravou přírubu vodiče jádra přibližně 6 mm 

a následně přírubu druhé strany
c)  namontujte horní přírubu vodiče jádra přibližně 6 mm do horního 

kanálu H
d)  jakmile jsou všechny čtyři rohy na svém místě a jádro je narovnané 

a ve vodorovné poloze, zatlačte silně do středu jádra, až se jádro 
zarazí o zadní stěnu tělesa jednotky

POZNÁMKA:		Jádro	bude	vyčnívat	z	tělesa	jednotky	
přibližně	 o	 3	 mm.	 Jde	 o	 konstrukční	
záměr,	aby	přístupová	dvířka	natěsno	
doléhala	na	jádro.

4.	Motory	jsou	bezúdržbové

5.		Odtoková	trubice	(na	kondenzát)	se	čistí	jednou	
ročně

Prohlédněte odtokovou trubici, vypouštěcí hubičku a sifon, zda ne-
jsou zacpané, deformované nebo pokroucené Vypláchněte teplou 
mýdlovou vodou, a pokud jsou opotřebované, ohnuté, nebo je již 
nelze čistit, vyměňte za nové.

6.	Potrubní	systém	se	čistí	podle	potřeby
V potrubním systému přivádějícím a odvádějícím vzduch z HRV se 
může hromadit nečistota. Otřete a vysajte potrubí jednou ročně. Tuto 
údržbovou práci za vás může provést topenářská nebo instalatérská 
firma.

7.	Všeobecná	údržba	se	provádí	dvakrát	ročně.
Vlhkou utěrkou setřete nečistotu, hmyz a drť z vnitřku tělesa jednot-
ky.

8.	Čistění	ventilátorů	
Na větrákách se může hromadit nečistota a způsobovat nevyrovna-
nost nebo nadměrnou vibraci HRV. Může také nastat snížení průtoku 
vzduchu. V nových stavbách k tomu může v důsledku silné prašnosti 
dojít v průběhu prvního roku a tato situace může nastávat opakovaně 
v závislosti na venkovních podmínkách.
• odpojte HRV ze zásuvky a otevřete servisní dvířka
• vyjměte jádro
•  odstraňte potrubní vedení (kovové nebo ohebné izolované) z čer-

veného nebo modrého portu, které jsou připojené lineárně s vět-
rákem

•  malý kartáč, například kartáček na zuby nebo kartáč na čištění tru-
bek

 (a) vložte do širokého otvoru větráku a následně 
 (b) do menšího otvoru na konci větráku
•  drhněte jednotlivé listy větráku, dokud se neočistí. Dbejte, abyste 

neposunuly nebo nepoškodily vyrovnávací plochá závaží, na jed-
nom nebo několika listech větráku jsou svorky

• vysajte a otřete
•  znovu vše sestavte a zkontrolujte, zda je vedení pevně připevně-

no a zda je izolace a zábrana proti vlhkosti utěsněna a zalepena 
páskou

Zvažte	 předem,	 zda	 by	 tuto	 servisní	 práci	 neměl	
provést	kvalifikovaný	technik.	
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Volitelné	ovládací	prvky
20minutový	časový	spínač	regulátoru	vlhkosti	montovaný	na	zeď,	na	stejnosměrný	proud

Schéma	zapojení	 modelu	HR200

Vysvětlivky

Vysoké napětí

Nízké napětí 12 V

Externí nízké napětí 12 V

Deska mikroprocesoru

N
ul

o
vý

 v
o

d
ič

Vo
d

ič

Tovární
nastavení

Vnitřní
dehumidistat
(nepoužívané)	

Červená

Oranžová

Černá
Zelená

H
S

D
ál

ko
vý

D
F

R
2

D
F

R
3

Větrák O/P

Automatický
transformátor

Náhradní 

Elektrická
zásuvka

Automatický
transformátor

Modrá

230 VAC 50 Hz

Nulový vodič Vodič

Zelená
Bílá

Bílá

Černá

Černá

Černá

Z
el

en
á

Bílá

Černá

Zelená

Kondenzátor

Kondenzátor

FAN B

FAN A

Černá

Modrá

Hnědá

Zelená

Černá

Modrá

Hnědá

Zelená

Č
er

ve
ná

Napájecí
přívod

Červená	na	červenou	(ST2)

Černá	na	černou	(ST1)

Černá	na	černou	(ST1)

Červená	na	červenou	(ST2)

Zelená	na	zelenou	(ST4)

Červená	na	červenou	(ST2)

Černá	na	černou	(ST1)

Oranžová	na	oranžovou	(ST3)

Při připojování k přímému napětí vyjměte továrně 
nastavenou propojku na základní desce (umístěnou 
na červené [ST2] a oranžové [ST3]).
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Volitelné	ovládací	prvky
20minutový	časový	spínač	regulátoru	vlhkosti	montovaný	na	zeď,	na	stejnosměrný	proud

Schéma	zapojení	 modelu	HR240

Vysvětlivky

Vysoké napětí

Nízké napětí 12 V

Externí nízké napětí 12 V

Vnitřní
dehumidistat
(nepoužívané)	

Blokování
dveří

Deska mikroprocesoru

N
ul

o
vý

 v
o

d
ič

Vo
d

ič

Tovární
nastavení

Červená

Oranžová

Černá
Zelená

H
S

D
ál

ko
vý

D
F

R
2

D
F

R
3

Automatický
transformátor

Modrá

230 VAC 50 Hz

Modrý Hnědý

Zelená

Bílá

Bílá

Černá

Černá

Černá

Bílá

Bílá

B
ílá

K	výfukovému
motoru

K	motoru	
na	přívodu

Červená	na	červenou	(ST2)

Černá	na	černou	(ST1)

Černá	na	černou	(ST1)

Červená	na	červenou	(ST2)

Zelená	na	zelenou	(ST4)

Červená	na	červenou	(ST2)

Černá	na	černou	(ST1)

Oranžová	na	oranžovou	(ST3)

Při připojování k přímému napětí vyjměte továrně 
nastavenou propojku na základní desce (umístěnou 
na červené [ST2] a oranžové [ST3]).

Větrák O/P

Automatický
transformátor

Náhradní 
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Schéma	zapojení	 modelů	HR250,	HR250D,	HR350,	HR350D

Volitelné	ovládací	prvky
20minutový	časový	spínač	regulátoru	vlhkosti	montovaný	na	zeď,	na	stejnosměrný	proud

Červená	na	červenou	(ST2)

Černá	na	černou	(ST1)

Černá	na	černou	(ST1)

Červená	na	červenou	(ST2)

Zelená	na	zelenou	(ST4)

Červená	na	červenou	(ST2)

Černá	na	černou	(ST1)

Oranžová	na	oranžovou	(ST3)

Při připojování k přímému napětí vyjměte továrně 
nastavenou propojku na základní desce (umístěnou 
na červené [ST2] a oranžové [ST3]).

Vysvětlivky

Vysoké napětí

Nízké napětí 12 V

Externí nízké napětí 12 V

Vnitřní
reg.	vlhkosti

(nepoužívané)	

Deska mikroprocesoru
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Černá
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Automatický
transformátor

Modrá

230 VAC 50 Hz

Modrý Hnědý
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Bílá

Bílá

Černá

Černá

Černá

Bílá

Oranžová

viz	podrobnosti	
o	motoru

viz	podrobnosti	
o	ochraně	proti	

zamrznutí

Větrák O/P

Automatický
transformátor

Náhradní 

Červená

Oranžová

Podrobnosti
o	motoru	ventilátoru

Podrobnosti	o	ochraně	proti	
zamrznutí	(volitelné)

Zelená

Kondenzátor

Přímo montovaný kondenzátor

Obousměrný
motor klapky

Č
er

ná

B
ílá

Zásuvný
konektor

Modrá

Oranžová

Bílá

Černá

Oranžová

Červená
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Poznámky	


