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O této brožuře
Bytové větrací systémy od ﬁrmy Viessmann poskytují řešení na míru pro novostavby
a modernizace. V této brožuře se dočtete vše o aktuálně dodávaném sortimentu,
příslušenství a servisu.
Řízené větrání obytných prostor zajišťuje zdravé ovzduší
v místnosti a chrání stavební součásti
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Řízené větrání obytných prostor zajišťuje příjemné
ovzduší v místnosti a chrání stavební součásti

V uplynulých letech vedly přísnější stavební
předpisy k tomu, že se zejména při výstavbě
nových domů a bytů klade důraz na úsporu
energie. Roční potřeba tepla pro vytápění
ve stávajících rodinných domech je přibližně
200 kWh/m². Srovnatelná novostavba, která
byla postavena podle nové směrnice o úspoře

energie 2014 (EnEV), potřebuje jen asi
čtvrtinu. Použitím nových stavebních
a izolačních materiálů se vytvoří utěsněná
stavba, která už ale nezaručí potřebnou minimální výměnu vzduchu v obytných místnostech.
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Řízený systém pro větrání rodinných
domů a bytů, pro stálou kvalitu vzduchu
v místnosti
Pro zdraví a příjemný pocit, stejně jako
k ochraně stavebních součástí, je dostatečná
výměna vzduchu velmi důležitá. Řešení
nabízí řízené větrání, které zajistí potřebnou
výměnu vzduchu a reguluje vlhkost vzduchu
v místnostech. Systém zabraňuje tvorbě
plísní a zajišťuje kontrolovanou výměnu
spotřebovaného vzduchu v místnosti za
čerstvý ﬁltrovaný venkovní vzduch. Výsledkem je příjemné ovzduší v místnosti a ochrana
stavebních součástí.
Řízené větrání plynule odsává spotřebovaný
vzduch z místností, jako jsou koupelna, kuchyň,
toaleta, nahrazuje ho čerstvým vzduchem
v obývacím, dětském pokoji a v ložnici. Díky
k tomu je v místnostech stále kvalitní čerstvý
vzduch.

Zákonná ustanovení vyžadují minimální
výměnu vzduchu
Podle zadání EnEV jsou investoři povinni
zajistit v budovách dostatečnou minimální
výměnu vzduchu. Lidé jsou však zpravidla
přes den mimo dům a nemá kdo větrat.
Systém pro větrání je ale v provozu nepřetržitě, takže jsou chráněni jak obyvatelé domu,
tak nedochází ke škodám na stavebních
součástech.
Alergici se mohou nadechnout
Alergici ocení systémy pro větrání nejvíc:
vybavení účinnými pylovými ﬁltry snižuje
zatížení škodlivinami, takže tito lidé méně trpí
alergickými reakcemi, a přesto mohou dýchat
čerstvý vzduch.

V průměrném rodinném domě se za den
odvede do vzduchu v místnosti až 15 litrů
vlhka. To odpovídá množství vody, které se
během jedné minuty spořebuje při sprchování. U starších budov kondenzuje vlhkost na
studených místech stěn, což může vést až
k tvorbě plísní.
V minulosti tento problém řešilo přirozené
větrání skrz netěsnosti dveří a okenní štěrbiny.
Ale v novostavbách a budovách sanovaných
v souladu se zadáními nařízení o úspoře
energie už netěsná místa nejsou.
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Aby se zamezilo škodám vzniklým vlhkostí,
musí se místnosti kontrolovaně větrat.
2 litry denně

2 až 4 litry denně

2 až 8 litrů denně

1 litr denně
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Zde vzniká vlhkost:
ve čtyřčlenné domácnosti až 15 litrů
vody denně.

Novostavba
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Centrální větrání v novostavbě
Moderní stavební projekty bývají již obvykle
vybaveny větracími systémy pro obytné
prostory. Pro zajištění co nejefektivnější
a spolehlivé regulace vlhkosti vzduchu je
v první řadě nutná vysoká energetická izolace.
Větrací systémy jsou navíc pokládány za
známku komfortu a hodnotného vybavení
bytu popř. nemovitosti.
Větrání v rodinném domě
Zabudovaný systém větrání v novém rodinném, zejména nízkoenergetickém a pasivním,
domě dnes již patří ke standardu. Tak se za
chladných měsíců neztrácí teplo náhodným
větráním a plynulou výměnou vzduchu se
dosahuje konstantně vysoké kvality vzduchu
v místnosti.

Zpětné získávání tepla z odpadního
vzduchu
Moderní systémy pro větrání pracují hodně
úsporně velmi výkonný výměník tepla odebírá
až 98 % tepla obsaženého v odpadním vzduchu a využívá ho k ohřevu čerstvého vzduchu,
který proudí dovnitř. To se odrazí na rodinném
rozpočtu, protože potřeba energie je výrazně
nižší, a navíc se snižují emise CO2. Kanálový
systém je většinou ukrytý v podlaze nebo integrován do stěny nebo stropu, viditelné jsou
pouze vyústění vzduchu. Výměnu vzduchu
automaticky reguluje centrální větrací systém.

Tepelné čerpadlo Vitocal 343-G
se zařízením Vitovent 300-F:
centrální systém pro větrání bytů
a domů patří v novostavbách již ke
standardu.

Modernizace
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Decentrální větrání pro stávající a modernizované
objekty
Energetickou sanaci stávajících budov pohání
stále kupředu bytové hospodářství na základě
plynule se zvyšujících nákladů na energie. Staré objekty se výrazně modernizují a poskytují
obyvatelům nový komfort: např. nová energeticky účinná okna a dveře i tepelnou izolaci
fasády nebo nový topný systém s komfortními
dodávkami teplé vody.

Individuální větrání místností
Decentrální větrací zařízení lze cíleně zabudovat do jednotlivých místností. K jednoduché
instalaci je potřeba pouze průraz stěny popř.
vrtání jádra venkovní stěnou příslušného
pokoje a elektrická přípojka s napětím 230 V.
U tohoto systému se nemusí pokládat větrací
kanály.

Nebezpečí způsobená sanací
Z důvodu sanace bývají ale starší byty tak
utěsněné, že nedochází k dostatečnému
přívodu čerstvého vzduchu. Následkem je
vysoká vlhkost vzduchu v místnostech, která
může vést právě v dobře zateplených domech
ke tvorbě plísní. Ohroženými místy jsou zejména rohy místností na venkovních stěnách,
v nichž kondenzuje vlhkost. Ve stávajících
objektech obvykle nelze nainstalovat centrální
větrací systém, protože v místnostech chybí
místo pro položení větracích kanálů. Vhodným
řešením v těchto případech je decentrální
zařízení s rekuperací tepla.

Pro bytové jednotky je možné použít několik
zařízení nezávisle na sobě. Ta se ideálně hodí
pro vytvoření příjemného ovzduší v místnosti
s požadovanou minimální výměnou vzduchu.
U těchto zařízení dochází ke zpětnému získání
tepla až z 90 %.

Použití decentrálních zařízení na
větrání bytů Vitovent 200-D ve
stávajících objektech.

Vynikající kvalita

Spolehlivá technika s dlouhou životností
– na tom záleží
Systémy pro větrání se vyznačují inovativní
technikou. Mají dlouhou životnost, tichý
provoz a jsou spolehlivé. S různou výbavou
se dají tyto systémy ﬂexibilně použít buď
v novostavbách, nebo renovovaných stávajících objektech.

Křížový protiproudý výměník tepla
k rekuperaci tepla
Podle protiproudého principu využívá výměník
tepla až 98 % odpadního vzduchu pro ohřev
přívodního vzduchu. To šetří energii pro vytápění a přispívá k ochraně životního prostředí.

Přehled techniky a funkcí:

Vytápění pasivního domu teplým
vzduchem
V pasivním domě se dá provozovat kombinace
složená ze zařízení Vitovent 300-F s kompaktním tepelným čerpadlem Viessmann jako
teplovzdušné vytápění. K temperování je
z programu příslušenství k dispozici hydraulický dohřívací registr s výkonem až 1,5 kW.
Vitovent 300-F navíc používá akumulační
zásobník topné vody s objemem 25 l.

Regulace CO2 a vlhkosti
Vzduch pociťujeme jako čerstvý, pokud je
koncentrace CO2 pod 0,1 % objemu a vzduch
je bez zápachu. Systémy Vitovent plynule
vyměňují vzduch pro zajištění příjemného
a zdravého ovzduší v místnosti a odstraňují
aromatické a škodlivé látky. Vyměňují v závislosti na vlhku více nebo méně vzduchu a tím
odvádějí vlhko (řídí se podle vlhkosti venkovního vzduchu a konkrétní povětrnostní
situace).

U zařízení Vitovent 300-W, Vitovent 300-F
a Vitovent 200-C se bypassové klapky ovládají
v závislosti na venkovní teplotě.
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kondenzát.

Funkce bypassu v létě chladí
V teplém období se nezávisle na venkovní
a prostorové teplotě využívá čerstvý noční
vzduch k chlazení obytných prostor. Za tímto
účelem se vede podél křížového protiproudého výměníku tepla venkovní vzduch přes
funkci bypassu.

Centrální větrací zařízení mají integrovanou
regulaci konstantního objemového toku.
V případě rozdílných stupňů znečištění ﬁltrů
je tak vždy zajištěný potřebný objemový tok.
Automatická kontrola ﬁltru
Integrované ﬁltry splňují vysoké požadavky,
protože musí z čerstvého vzduchu spolehlivě
ﬁltrovat prach a pyly.
Vitovent 300-F a Vitovent 200-D mají sériově
integrovaný pylový ﬁltr. Pro ostatní větrací zařízení jsou jako příslušenství k dostání takzvané
ﬁtry třídy F7.
Bezproblémový provoz vyžaduje pravidelnou
výměnu ﬁltrů. Aktivní kontrola včas zobrazí, kdy
je potřeba ﬁltr vyměnit.

ný

místnosti – zde se může tvořit

ní
ov
nk c h
Ve zdu
v

O
v z dv
du ět
c h r áv
a

Průběh teploty v rohu obytné

Objemový tok vzduchu pro konstantní
výměnu vzduchu
Znečištěné ﬁltry mají větší odpor vzduchu.
Centrální systémy větrání se ale automaticky doregulují, takže je možné v určitou
dobu přivádět a odvádět množství vzduchu
potřebné pro pohodlí i hygienu.

Funkce integrované bypassové klapky:
čerstvý venkovní vzduch (zeleně) se vede podél
křížového protiproudého výměníku tepla.
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Křížový protiproudý výměník tepla
ve Vitoventu 300-W.

Jen jedno zařízení pro přívodní a odpadní
vzduch
Aby se zajistil plynulý provoz, má decentrální
větrací zařízení Vitovent 200-D dva integrované ventilátory – jeden pro přívodní a jeden
pro odpadní vzduch. Rekuperace tepla probíhá
přes křížový protiproudý výměník tepla.
Vitovent 200-D proto představuje kompletní
větrací systém s rekuperací tepla, který se dá
použít pro větrání jednotlivých místností.

Plynule fungující decentrální větrací
zařízení Vitovent 200-D.

Prach a pyly se spolehlivě ﬁltrují.

Bytové větrací
systémy pro každý
požadavek
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Centrální zařízení pro větrání

VITOVENT 300-W
Závěsný nástěnný systém
pro větrání s rekuperací
tepla.
Max. objemový tok vzduchu:
300 nebo 400 m3 /h
Stupeň rekuperace:
až 93 %
Strana 14

VITOVENT 200-C
Stropní závěsný systém pro
větrání s rekuperací tepla.
Max. objemový tok vzduchu:
200 m3 /h
Stupeň rekuperace:
až 95 %
Strana 16

VITOVENT 300-F
Stacionární systém pro
větrání s rekuperací tepla.
Max. objemový tok vzduchu:
280 m3 /h
Stupeň rekuperace:
až 98 %
K užití v kombinaci
s kompaktními tepelnými
čerpadly
Strana 18
VITOCAL 060-A
Tepelné čerpadlo pro
přípravu teplé vody.
Max. elektrický příkon
elektrické topné vložky:
1,50 kW
Objem zásobníku:
až 254 l
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Decentrální zařízení pro větrání bytu

VITOVENT 200-D
Kontrolované větrání
jednotlivých místností
s rekuperací tepla.
Max. objemový tok vzduchu:
55 m3 /h
Stupeň rekuperace:
až 90 %
Strana 22

Systém pro větrání
bytů a domů

Vitovent 300-W

Pro zdravé klima v místnostech nabízí Viessmann větrací systém Vitovent 300-W

Pro zajištění zdravého ovzduší v místnosti
poskytuje Viessmann systém pro větrání
Vitovent 300-W.
Uzavřené místnosti by se měly pravidelně
větrat otevřením oken. Ve většině případů
probíhá větrání náhodně: větrá-li se příliš,
ztrácí se drahé teplo na vytápění; v případě
nedostatečného větrání se neodvádí dost
vlhka a vzduch v místnosti pociťujeme jako
nepříjemný. Systém pro větrání Vitovent 300-W
plynule vyměňuje vzduch pro zajištění příjemného a zdravého ovzduší v místnosti a odstraňuje aromatické a škodlivé látky.

Pocit bezpečí a klidu
Díky neustálé výměně vzduchu pomocí
zařízení Vitovent 300-W už budete okna
otvírat už jenom při jejich mytí. Zvýšíte tak
bezpečnost své nemovitosti vůči vloupání
a nebudete vystaveni pouličnímu hluku.
Větrání téměř bez energetické ztráty
Větrací systém Vitovent 300-W pracuje
s mimořádnou energetickou úsporou. Výkonný
výměník tepla využívá v chladném ročním
období až 93 % tepla obsaženého v odpadním
vzduchu k ohřevu čerstvého vzduchu, který
proudí dovnitř.

Zamezení tvorby plísně, ochrana stavebních součástí
Vlhký vzduch v místnosti je jedním z hlavních
příčin vzniku plísní. Plíseň může ohrozit zdraví
obyvatel a trvale poškodit stavební součásti.
Investice do systému větrání se ve výsledku
vyplatí více než náprava škod způsobených
plísní.

Integrovaný elektrický předehřívací zásobník
zaručuje provoz i při nízkých venkovních teplotách bez rizika zamrznutí.

Alergici se mohou nadechnout
Vitovent 300-W umožňuje alergikům bezproblémové dýchání, protože ﬁltrační systém
s pylovým ﬁltrem jako základním příslušenstvím
čistí přívodní vzduch od alergenů a škodlivin.
Výrazně se zamezuje růstu a rozšíření roztočů
a plísní a tím se v místnosti vytváří nedráždivé
ovzduší.

Díky tomu se dostane v noci chladný venkovní vzduch do místností a zajistí příjemné
osvěžení.

Přirozené chlazení
V teplých obdobích lze výměník tepla zařízení
Vitovent 300-W přes integrovanou automatickou bypassovou klapku úplně obejít.

Dálkové ovládání
Dálkové ovládání umožňuje komfortní regulování větracího zařízení z obytné místnosti.
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Bypassová klapka
Stejnosměrné ventilátory se
zpětně zakřivenými lopatkami
Filtr odpadního vzduchu
Předehřívací zásobník
Protiproudý výměník tepla
Filtr venkovního vzduchu

Využijte těchto výhod








Dálkové ovládání pro Vitovent 300-W.

Systém pro větrání bytů do 300 m3 /h a do 400 m3 /h.
Příjemné teplo a zdravé ovzduší v místnosti.
Snížené zatížení zápachem.
Vyrovnané hospodaření s vlhkostí zamezuje napadení plísní a škodám na stavbě.
Větší bezpečnost proti vloupání a ochrana před hlukem díky uzavřeným oknům.
Filtrování venkovního vzduchu – důležité pro alergiky.
Konstantní objemový tok – balanční regulace udržují proud vzduchu konstantní
nezávisle na statickém tlaku a umožňují rychlé a jednoduché nastavení objemových toků přes dálkové ovládání.
 Úsporné stejnosměrné motory s konstantním objemovým tokem a balanční
regulací pro plynulou výměnu vzduchu.
 Velmi vysoký stupeň zpětného získávání tepla snižuje ztráty způsobené větráním
na minimum a snižuje náklady na vytápění.
 Komfortní regulace s časovými programy přes přímo připojené dálkové ovládání.

Systém pro větrání
bytů

Vitovent 200-C

Centrální stropní závěsný systém pro větrání bytů určený k modernizaci.

Vitovent 200-C je kompaktní a cenově atraktivní zařízení pro větrání bytů v bytových
domech, sdružených domech a stávajících
budovách.
Vejde se do každého zavěšeného podhledu
Stavební výška zařízení Vitovent 200-C
činí pouze 30 cm, takže lze snadno ukrýt
v zavěšeném podhledu. Ideální je k tomu
chodba. Od zařízení pak vedou k příslušným
pokojům málo nápadné kompaktní kanály na
přívod a odvod vzduchu, které jsou sladěné se
systémem. K vertikálnímu zavěšení zařízení se
rovněž hodí skříň v koupelně nebo kuchyni.
Ideální pro každou potřebu
Vzduchový výkon zařízení maximálně 200 m3/h
umožňuje komfortní větrání a odvětrávání
obytných ploch do 120 m2.
Rekuperace a letní bypass
Zařízení pro větrání bytů Vitovent 200-C
využívá až 95 % tepla obsaženého v odpadním vzduchu a ohřívá přes křížový protiproudý
výměník tepla chladný venkovní vzduch. Šetří
proto náklady na energii a vytápění po celý
rok.
V každém zařízení je integrováno bypassové
zapojení pro teplé roční období. Čerstvý
chladný přívodní vzduch se potom vede podél
výměníku tepla přímo do místností.

Jednoduchá obsluha
Ve verzi stand-alone se zařízení obsluhuje
přes stupňový přepínač. V kombinaci
s tepelným čerpadlem Viessmann řídí regulace Vitotronic 200 (WO1C) s komfortnimi
časovymi programy také větrací zařízení.
Rovněž je možné využít v obytné místnosti
regulaci Vitotrol 300-B nebo -RF nebo Vitotrol
App s ovládáním pomocí chytrého telefonu.
Konstantně vysoká kvalita vzduchu
I při větším znečištění ﬁltru zůstane zajištěno
dostatečné větrání. Větrací zařízení plynule
reguluje objemový tok a zajišťuje konstantně
vysoké množství vzduchu. Potřeba vyměnit
ﬁltr se zobrazuje automaticky a může ji vyřídit
sám provozovatel zařízení.
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Venkovní vzduch
Stejnosměrný radiální ventilátor
(odpadní vzduch)
Vana pro sběr a odvod kondenzátu a odtok
Filtr venkovního vzduchu
Odvětrávaný vzduch
Zásuvné místo pro předehřívací zásobník
(příslušenství)
Přívodní vzduch
Stejnosměrný radiální ventilátor
(přívodní vzduch)
Protiproudý výměník tepla
Bypass
Filtr pro odpadní vzduch (s krytem)
Odpadní vzduch
Oblast pro připojení
Integrované montážní lišty

Využijte těchto výhod







Stupňový přepínač pro jednoduchou obsluhu.










Systém pro větrání bytů do max. 200 m3 /h.
Úspora nákladů díky rekuperaci tepla do 95 %.
Větraná obytná plocha: cca 60 až 120 m2.
Malá stavební výška pouze 30 cm.
Kompaktní větrací zařízení pro nástěnnou nebo stropní závěsnou montáž ve
výklencích nebo pod zavěšenými podhledy.
Konstantní objemový tok a balanční regulace udržují proud vzduchu nezávisle na
statickém tlaku konstantní a umožňují rychlé a jednoduché naregulování objemových toků přes dálkové ovládání.
Úsporné stejnosměrné motory s konstantním objemovým tokem a balanční
regulací pro plynulou výměnu vzduchu.
Pasivní funkce chlazení přes integrovaný letní bypass.
Ochrana proti vlhku a vysoká kvalita vzduchu v místnosti.
Přínos ke splnění národních zadání týkajících se efektivity budov.
Pomalá tvorba prachu díky ﬁltrovanému vzduchu.
Filtrování pylů jako příslušenství – prospívá alergikům.
Snadné přizpůsobení potřeby větrání přes čtyřstupňový přepínač.
Rozšířená a komfortní obsluha při použití systému v kombinaci s tepelným
čerpadlem Viessmann, např. přes Vitotrol App.

Kombinace systémů
s tepelným čerpadlem

Vitovent 300-F

Zařízení pro větrání bytů v kombinaci s tepelným čerpadlem – kombinace systémů ideální
pro novostavbu.

Modul pro větrání bytů Vitovent 300-F spojuje
v kombinaci s tepelným čerpadlem* vzduch /
voda resp. země/voda výhody integrálního
zařízení s variabilitou tepelných čerpadel
Viessmann. Topné výkony kombinovatelných
tepelných čerpadel činí 3,0 až 10,6 kW.
Systém lze použít pro obytné plochy do
cca 210 m2.
Všechny funkce na minimálním prostoru
Kombinace systémů je vhodná zejména pro
novostavby, protože všechny funkce jako
větrání, vytápění popř. chlazení i příprava teplé
vody lze realizovat na minimálním prostoru.
Vitovent 300-F se dá instalovat vpravo nebo
vlevo vedle tepelného čerpadla a tvoří harmonickou jednotku s malou potřebou místa.
Vysoký komfort obsluhy
Modul větrání Vitovent 300-F je spojen přímo
s tepelným čerpadlem. Všechna nastavení
se provádí volitelně přes regulaci tepelného
čerpadla Vitotronic 200 (W01C) společné
dálkové ovládání nebo Vitotrol App. Přitom
se automaticky slaďuje provoz tepelného
čerpadla a větrání.
Až 98 % zpětného získání tepla
Vitovent 300-F přivádí zpět až 98 % tepla
obsaženého v odpadním vzduchu a ohřívá tak
venkovní vzduch, který proudí dovnitř.

Temperování vzduchu v pasivním domě
Kombinace zařízení Vitovent 300-F a tepelného čerpadla se dá velmi dobře využít k temperování vzduchu v pasivním domě, přičemž
hydraulický rozdělovací systém potom již není
třeba. K tomu se integruje dohřívací registr
s výkonem až 1,5 kW. Navíc se v zařízení
Vitovent 300-F použije akumulační zásobník
topné vody s objemem 25 l, který je k dostání
jako příslušenství.
Dodatečné využití solární energie
Při použití tepelných čerpadel Vitocal 343-G/
242-G nebo Vitocal 242-S je možné přímé
zapojení solárních kolektorů pro přípravu teplé
vody. Díky integrované solární funkci k solárnímu ohřevu pitné vody tak lze ušetřit náklady
na energii. Rovněž využití elektřiny vlastní
výroby z fotovoltaického zařízení pro vlastní
potřebu může vést k další úspoře energie.
Rychlá montáž se systémem plochých
kanálů
Instalaci zařízení v hrubé stavbě velmi usnadňuje systém plochých kanálů z plastu. Od
skříní rozvodu vzduchu s integrovanými tlumiči
hluku se spojují ventily pro přívod a odvod
vzduchu jednotlivě přes ﬂexibilní plochý
plastový kanál. Hladká vnitřní stěna plochých
plastových kanálů je antibakteriální a antistatická.

* Vitovent 300-F lze kombinovat s tepelnými čerpadly
Vitocal 200/222-S/242-S, 250-S 222-G/242-G, 333/343-G,
300-A (301.B11 a B14), 200-G, 300-G (301.B06 a B17)
a zařízením Vitocaldens 222-F.
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Vitovent 300-F
Systém pro větrání bytů s rekuperací tepla
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Ventilátor
Filtr odpadního vzduchu
Filtr přívodního vzduchu
Výměník tepla
Aktivní kontrola ﬁltru
Akumulační zásobník
(volitelně pro temperování vzduchu
v pasivním domě)
Dohřívací registr
(volitelně pro temperování vzduchu
v pasivním domě)

Využijte těchto výhod









Zařízení pro větrání bytů Vitovent 300-F s tepelným
čerpadlem vzduch/voda Vitocal 222-S.






Kombinace s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch/voda nebo země/voda.
Sladěný integrovaný systém s malou potřebou místa pro instalaci.
Flexibilní větrání bytů pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Až 98 % zpětného získání tepla ze spotřebovaného vzduchu.
Komfortní ovládání přes regulaci tepelného čerpadla Vitotronic 200 (WO1C).
Dohřívací registr pro temperování vzduchu v pasivním domě, k dostání jako
příslušenství.
Funkce ochrany proti mrazu pomocí elektrického předehřívacího registru, který
je součástí dodávky.
Úsporné stejnosměrné motory s konstantním objemovým tokem a balanční
regulací pro plynulou výměnu vzduchu.
Efektivní pylový ﬁltr F7 s aktivní kontrolou – výhodný pro alergiky.
Snadná doprava na místo díky k modulárnímu provedení.
Vitovent 300-F je k dostání v barvách bílá a vitosilber.
Komfortní obsluha pomocí regulace tepelného čerpadla a využití společného
příslušenství, např. dálkových ovládání Vitotrol nebo Vitotrol App.

Tepelná čerpadla

Vitocal 060-A
1,3 kW

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Vitocal 060-A zaručuje jak v novostavbě,
tak při modernizaci spolehlivou přípravu teplé vody.

Kompaktní tepelné čerpadlo Vitocal 060-A
v monoblokovém provedení je vybaveno všemi
komponenty pro spolehlivou přípravu teplé
vody. Kromě modulu tepelného čerpadla je
integrován 250litrový zásobník teplé vody
a regulace.

Štítek energetické účinnosti
Vitocal 060-A, WWKS.

5 let záruka

Vitocal 060-A se může používat jak pro venkovní vzduch, tak pro okolní vzduch k efektivnímu a levnému ohřevu pitné vody. Přitom
je vhodný pro novostavby i stávající rodinné
domy. Ideálně se hodí pro použití na místech,
kde je nutné ochladit vzduch v místnosti
(například ve vinném sklípku, skladu potravin
nebo serverovně).

na tepelná čerpadla do 35 kW

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé
vody Vitocal 060-A.

Tepelné čerpadlo se dodává volitelně bez
výměníku tepla s topnou spirálou (typ WWK)
pro monovalentní provoz, nebo s integrovaným
výměníkem tepla s topnou spirálou (typ WWKS)
k dodatečnému ohřevu prostřednictvím kotle
nebo solárního zařízení. Suchá topná vložka
se dá vyměnit, aniž by se musel vyprázdnit
zásobník (u typu WWK je předmontovaná,
u typu WWKS jako příslušenství).

Dodává se volitelně v provedení pro okolní
nebo venkovní vzduch
Ve verzi pro okolní vzduch využívá Vitocal 060-A
vzduch z místnosti, v níž je instalován. Nasátému vzduchu odebere část tepla, jehož teplotu
zvýší tepelné čerpadlo na využitelnou teplotní
úroveň (až na 62 °C v provozu pouze s tepelným čerpadlem). Místnostem se odebírá
vlhkost, což chrání stavební hmotu a zvyšuje
kvalitu bydlení.
Pomocí adaptéru na venkovní vzduch (součást
dodávky) lze u zařízení Vitocal 060-A jednoduše
změnit nastavení na provoz právě na venkovní
vzduch. Pracuje účinně až do venkovní teploty
-5 °C. Vitocal 060-A lze podle použitého systému vedení venkovního a odvětrávaného vzduchu instalovat v místnostech s výškou stropu od
2 m.
Možnost variabilního nastavení regulace
Vitocal 060-A je předem nastaven ze závodu,
takže je ihned připraven k provozu. Nastavení
však lze individuálně měnit pomocí obslužné
jednotky regulace. Například je možné nastavit různé provozní programy Eco, Auto, Boost
nebo prázdninový provoz nebo změnit časový
program pro přípravu teplé vody. Autorizovaní
odborníci mohou v případě vyšší potřeby teplé
vody změnit nastavení odběrného proﬁlu z L
na XL.
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Vitocal 060-A
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Vysoce efektivní kompresor s integrovaným odlučovačem vlhkosti
Velkoplošný výparník pro účinnou výměnu
tepla a účinné rozmrazení
Přídavný odlučovač vlhkosti
Obslužný prvek regulace
250litrový zásobník teplé vody s vrstvou
smaltu Ceraprotect
Suchá elektrická topná vložka s magnesiovou anodou (typ WWK předmontovaný/
typ WWKS jako příslušenství)
Výměník tepla s topnou spirálou (typ WWKS)
Kondenzátor umístěný venku

Kompaktní tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody
Vitocal 060-A lze provozovat zcela nezávisle na jiných
zdrojích tepla.

Využijte těchto výhod
 Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody pro provoz na venkovní a okolní vzduch.
Volitelně s vnitřním výměníkem tepla pro připojení externího zdroje tepla nebo
slunečních kolektorů.
 Vysoké výkonové hodnoty v provozu na venkovní a okolní vzduch.
 Jednoduché uvedení do provozu díky předmontované jednotce a přednastavené
regulaci.
 Tichý provoz, srovnatelný s ledničkou.
 Předmontovaná regulační jednotka pro intuitivní a jednoduchou obsluhu.
 Ohřev pitné vody na 62 °C prostřednictvím modulu tepelného čerpadla při
teplotách vzduchu nad 3 °C.
 Funkce rychlého ohřevu s elektrickou topnou vložkou (součást dodávky u typu
WWK, jako příslušenství u typu WWKS).
Vitocal 060-A.

Decentrální zařízení
pro větrání bytů

Vitovent 200-D
Objemový tok vzduchu až 55 m3 /h

Decentrální zařízení pro větrání bytů Vitovent 200-D – ideální pro modernizaci a novostavbu.

Kruhové stěnové pouzdro s krytem
na venkovní stěnu.

Čtvercové stěnové pouzdro
s krytem na venkovní stěnu.

1
2
3
4

Kompaktní zařízení pro větrání bytů Vitovent
200-D je navrženo pro kontrolované větrání
a odvětrávání jednotlivých místností. Vzduch,
který proudí dovnitř, se ﬁltruje a ohřívá přes
zabudovaný křížový protiproudý výměník tepla
teplem z odebraného vzduchu v místnosti.
Stupeň zpětného získání tepla z odpadního
vzduchu činí až 90 %. Za hodinu se vymění až
55 m3 vzduchu. Kombinací několika zařízení je
možné realizovat komplexní systémy větrání.
Pro instalaci větracího zařízení stačí průraz
venkovní stěnou. Přídavné větrací kanály se
nemusí pokládat – stačí elektrická přípojka
(230 V). Pro vysokou ﬂexibilitu a rychlé čisté
dopravení na místo lze volit mezi hranatým
a kulatým tvarem.
Systém pro větrání bytů Vitovent 200-D se
velmi dobře hodí např. k zamezení problémů
s vlhkem během modernizace nebo ke komfortnímu zachování útulného ovzduší v místnosti.
Rekuperací tepla se oproti klasickému větrání
oknem šetří náklady na energii potřebnou
k vytápění. V létě je možné využít pohodlné
funkce přívodního vzduchu – během nočních
hodin se výměník tepla vypne a do místností
se přivádí chladný noční vzduch.

Jednoduchá obsluha a údržba
Obslužná jednotka je již integrována do výklenku vnitřní stěny. Výměna ﬁltrů na přívodní
a venkovní vzduch i čištění a prohlídka hlavních součástí je možná pohodlně zevnitř.
Bezbateriový bezdrátový obslužný vypínač
(příslušenství) umožňuje pohodlné střídání
provozních režimů jednoho nebo více zařízení
současně. Technologie založená na piezo
efektu nevyžaduje připojení kabelů nebo
výměnu baterie, takže je možné přepínač
umístit bez zásahu do stavební konstrukce.
Přes čidlo kvality vzduchu, které je k dostání
jako příslušenství, k řízení podle místní
potřeby se plynule regulují tiché úsporné
ventilátory v zařízení Vitovent 200-D podle
kvality vzduchu. Při automatickém provozu je
počet otáček ventilátorů vysoký pouze tak, jak
je potřeba pro dosažení příjemného vzduchu
v místnosti.

Venkovní vzduch
Přívodní vzduch
Odpadní vzduch
Odvětrávaný vzduch
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4

Možnosti zabudování pro Vitovent 200-D.
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Vitovent 200-D
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Kryt venkovní stěny
Křížový protiproudý výměník tepla
Stejnosměrný ventilátor
(venkovní/přívodní vzduch)
Filtr odpadního vzduchu
Plášť z expandovaného
polypropylenu (EPP)
Kryt vnitřní stěny
Obslužná jednotka
(na pravé straně)

Využijte těchto výhod

Vitovent 200-D – elegantní bezdrátový ovládací spínač.

 Plynulý provoz zajišťuje příjemné ovzduší v místnosti.
 Snížení tepelných ztrát u přívodu čerstvého vzduchu prostřednictvím velkého
množství zpětně získaného tepla z odpadního vzduchu přispívá ke snížení
nákladů na vytápění.
 Tiché úsporné ventilátory.
 Vyrovnané hospodaření s vlhkem zamezuje škodám na stavbě.
 Jednoduchá instalace ve venkovní stěně bez vzduchových kanálů – doporučuje
se pro modernizaci a novostavbu.
 Sada pro hrubou stavbu usnadňuje pozdější instalaci ventilačního zařízení.
 Ideální pro alergiky díky ﬁltrovanému venkovnímu vzduchu se sériovým pylovým
ﬁltrem.
 Funkce přívodního vzduchu zajišťuje i v létě příjemný chládek (typ HRM).
 Obslužná jednotka pro snadnou regulaci.
 Zavřená okna znamenají větší bezpečnost proti vloupání a chrání před hlukem
z ulice.

Systémová technika

Systém rozvádění
vzduchu

Spolehlivé rozvádění přívodního a odpadního vzduchu v budově pro zařízení na větrání
bytů Vitovent

Systém rozvádění vzduchu představuje univerzální řešení pro všechna centrální zařízení
k větrání bytů Vitovent. Systém se skládá
pouze z 19 multifunkčních základních komponentů, které se dají vzájemně ﬂexibilně
kombinovat.

Prostup venkovní stěnou.

Prostup střechou pro odváděný

Snadné plánování a pokládání
Systém plochých kanálů vysoký pouze 5 cm
se pokládá kupříkladu přímo na strop hrubé
stavby. Všechny díly se skládají bez použití
jakéhokoliv nářadí a zapadnou bezpečně
a natrvalo. K pokládání ve stropní výztuži
a v zavěšeném podhledu se hodí kulatý kanál.
Adaptéry usnadňují přechod z rovného na
kulatý a zpět.
Pokládání na stropě představuje jednoduché
řešení pro instalaci zařízení v hrubé stavbě,
kulatý kanál by měl být ale naplánován již před
dokončením hrubé stavby. V každém případě
se dá ﬂexibilní plastový rozdělovací systém
položit do betonu.

vzduch.

Systém je k dispozici v bílé barvě nebo barvě
ušlechtilé oceli. U nenápadných krytů pro
výstupy vzduchu si může uživatel zvolit mezi
neutrální bílou nebo barvou ušlechtilé oceli.
Hladké povrchy zamezují usazeninám
Hladké vnitřní strany a povrchy zamezují
znečištění kanálového systému a přívodních
a výstupních ventilů. Rozdělování vzduchu
je hygienicky nezávadné. V případě potřeby
lze systém jednoduše čistit přes integrované
revizní otvory.

Využijte těchto výhod
 Čistý a ﬁltrovaný vzduch v obytné místnosti.
 Příjemné výpusti vzduchu v bílé barvě
a barvě ušlechtilé oceli.
 Hygienické rozdělení vzduchu.
 V případě potřeby se dá kanálový systém
čistit.
 Malá ztráta tlaku v plochém kanálu šetří
energii.
 Kompaktní rozměry komponentů šetří místo v obytné místnosti (výška stropu nebo
montáž na stěnu).
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Bytový větrací systém
Vitovent 300-W se systémem
rozvádění vzduchu

Příkladné položení systému
rozvádění vzduchu ve stropě
z hrubého betonu.

Systém rozvádění vzduchu
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Systém rozvádění vzduchu
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Trubka s kabelovou spojkou
Připojovací kus pro rozdělovač
Dvojnásobný rozdělovač vzduchu
Plochý kanál
Oblouk o 90° na široké straně
Osminásobný rozdělovač vzduchu
a koncová rovina
Kulatý kanál
Připojovací kus pro kulatý kanál
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Podlahová/stěnová výustka
Krycí mřížka stěnové výustky
Vratný kus průchozí
Oblouk o 90° na úzké straně
Revizní otvor
Vratný kus na jedné straně
uzavřený
Prostup vzduchu stěna/strop
Clona přívodního/odpadního
vzduchu

Péče a údržba
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Dlouhá provozní životnost a snadná údržba
Ačkoliv systémy pro větrání bytů Vitovent
pracují nenápadně a spolehlivě, musí se u nich
jako u každého jiného technického zařízení
čas od času provést údržba. Pouze pravidelně
udržovaná zařízení zajišťují konstantně vysokou kvalitu vzduchu v místnosti ﬁltrováním
prachu a pylů.
Servis ze strany provozovatele
Systémy pro větrání bytů od ﬁrmy Viessmann
jsou konstruovány tak, aby mohl provozovatel
bez problémů sám provádět potřebné servisní
práce. K nim patří:
 Čištění nebo výměna ﬁltrů až dvakrát ročně.
 Vynulování ukazatele stavu pro výměnu
ﬁltrů.
 Rozpoznání hlášení poruchy na regulaci
(např. potřeba vyměnit ﬁltr).
K výše uvedeným servisním pracím není
potřeba další příslušenství. Indikace servisu
lze pohodlně kontrolovat přes dálkové ovládání
větracího zařízení.

Snadná údržba systému pro větrání bytů
(zde na příkladu zařízení Vitovent 300-W):
vizuální kontrola ﬁltrů (nahoře vlevo)
a výměna ﬁltrů při silném znečištění.
Výměník tepla se dá čistit pomocí štětce,
vysavače nebo proudem sprchy.

Údržba ze strany odborníka
Rozsah a četnost závisí v konečném důsledku
na individuálních rámcových podmínkách
(např. bydlišti). K zajištění stálé kvality zařízení
se doporučuje nechat každé dva roky provést
odbornou ﬁrmou kontrolu, jež zahrnuje:
 Výměnu ﬁltru na vzduchových propustích
a ventilech.
 Čištění výměníku tepla.
 Vizuální kontrolu všech vzduchových propustí a ventilů.

Technické údaje

Který systém pro jaké použití?
Následující kontrolní seznam ukazuje na základě technických údajů, který systém pro
větrání bytů Vitovent se hodí pro jaké použití.

Technické údaje
Objemový tok vzduchu do
Obytná plocha cca
Rozměry bez přípojek
Délka (hloubka) x šířka x výška
Hmotnost
Třída energetické účinnosti
podle nařízení EU č. 1254/2014
– ruční ovládání
– časování
– centrální řízení potřeby
– řízení podle místní potřeby
Filtr venkovního vzduchu (ﬁltrační třída podle EN 779)
Stav při dodání/příslušenství
Filtr odpadního vzduchu (ﬁltrační třída podle EN 779)
Stav při dodání/příslušenství
Filtr pro alergiky jako příslušenství
Protiproudý výměník tepla s rekuperací tepla
Regulace konstantního objemového toku
Bezestupňová regulace množství vzduchu
Kontrola vlhkosti vzduchu/CO2 – koncentrace
Integrovaný automatický letní bypass
Funkce ochrany proti mrazu
Elektrický předehřívací zásobník
Ohřev přívodního vzduchu/teplovzdušné vytápění
Časové programy
Dálkové ovládání
CO2 /čidlo vlhkosti
Udělena certiﬁkace podle kritérií Passivhaus institutu
(PH)

Oblasti a výhody
Novostavba
Modernizace
Rodinný dům / dvougenerační dům
Byt
Využití v obchodní sféře
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VITOVENT 300-W
Typ HR A300, HR A400

VITOVENT 300-F
Typ HR A280

VITOVENT 200-C
Typ H11S A200

VITOVENT 200-D
Typ HR A55, HRM A55

300 / 400 m3 /h

285 m3 /h

200 m3 /h

55 m3 /h

230 / 370 m2

210 m2

120 m2

25 m2

540 x 677 x 843 mm

680 x 400 x 1486 mm

1000 x 650 x 300 mm

70 x 340 x 340 mm

39 kg

80 kg

18 kg

4 kg

–
A
A
A+

–
A
A
A+

A
A
A
–

B
–
–
A

G4 / F7

F7

G4 / F7

F7
G4

G4 / G4

G4

G4

volitelný



volitelný



až 93 %

až 98 %

až 95 %

až 90 %







–







volitelný

volitelný

volitelný

–

volitelný







–













volitelný

–
–

–

volitelný

–





volitelný

–



volitelný



volitelný

volitelný

volitelný

–

volitelný







–









–

–









–

–

–

–





–

–

–

–

Společnost
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Viessmann – climate of innovation

Viessmannn je jedním z mezinárodních
výrobců topných systémů a se svým
kompletním programem nabízí pro všechny
oblasti použití a všechny zdroje energií
individuální řešení s efektivními systémy.
Jako rodinný podnik ve třetí generaci dodává
už desetiletí obzvlášť efektivní topné systémy
s nízkými emisemi.
Silná značka vzbuzuje důvěru
Značka Viessmann se svým poselstvím
je celosvětově charakteristickým znakem.
„Climate of innovation“ znamená příslib ve
třech aspektech: je to víra v kulturu inovací,
je to příslib vysokého využití výrobku
a zároveň závazek k ochraně klimatu.
Trvale obchodovat
Převzetí zodpovědnosti znamená pro
Viessmann víru v udržitelné podnikání.

To znamená: udržet ekologii, ekonomii
a sociální aspekty v souladu tak, aby byly
uspokojeny požadavky, aniž by byla ohrožena
budoucí generace.
K hlavní obchodní činnosti patří i ochrana
klimatu a životního prostředí včetně efektivnosti zdrojů v celém podnikání.
2009/2011/2013:

Nejlepší příklad z praxe
Se svým strategickým projektem trvalé
udržitelnosti „Efektivita plus“ společnost
Viessmann ukázala ve svém výrobním závodu
v Allendorfu/Eder, že energetické a klimatické
cíle pro rok 2050 mohou být splněny
s technologiemi dostupnými na trhu již dnes.
Výsledky již hovoří samy za sebe:

Závody Viessmann






udržitelnost pro produkci/značku/
efektivitu zdrojů.

 Zvýšení podílu obnovitelné energie o 60 %
 
Snížení emisí CO2 o 80 %
Dlouhodobý cíl je zajistit samostatné pokrytí
energetických požadavků v podniku.

Informace o podnikání
Rok založení: 1917
Počet zaměstnanců: 11 600
Obrat skupiny: 2,2 miliard eur
Podíl exportu: 56 %
22 výrobních závodů v 11 zemích
Prodejní organizace v 74 zemích
120 prodejních poboček ve světě

Německá cena za trvalou

Kompletní nabídka skupiny Viessmann
pro všechny zdroje energie a aplikační
možnosti
Plynové a olejové kotle
Kogenerační zařízení
Tepelná čerpadla
Zařízení pro spalování dřeva
Zařízení na bioplyn
Zařízení pro úpravu bioplynu
Solární termika
Fotovoltaika
Příslušenství
Chladicí technika

Energy Efﬁ ciency Award 2010.

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
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Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotograﬁe, technické parametry, jakož i další údaje mohou
být pouze ilustrativní či neaktuální.
Technické změny vyhrazeny.

