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ŘÍZENÉ CENTRÁLNÍ VĚTRÁNÍ
S REKUPERACÍ TEPLA – pro regeneraci panelových a novostavby bytových domů

Větrací jednotka  
DUPLEX

Bytový box pro řízení výkonu 
větrání v každém bytě

CZ



V každém bytě regulační box pro větrání dle individuál-

ních požadavků konkrétních uživatelů.

Společné centrální stoupačky – díky vedení přívodního 

vzduchu po rekuperaci a odpadního teplého vzduchu 

není nutné výrazně tepelně izolovat.

Sání a výdech vzduchu přes stěnu objektu; při umístění 

na střeše do venkovního prostředí.

Centrální větrací jednotka DUPLEX
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Specialista na větrání a rekuperaci tepla

Možno zvolit větrací jednotky 
DUPLEX s regulací RD4, např. 
jednotky DUPLEX 1100–3600 
Flexi s certifikací PHI

CENTRÁLNÍ VĚTRÁNÍ s rekuperací tepla

HLAVNÍ VÝHODY

SPOŘÍ energii zpětným získáváním tepla s účinností 
85–92 %

CHRÁNÍ interiér před prachem, znečištěním pylem 
a hlukem z venkovního prostředí

ODVÁDÍ vnitřní vzduch včetně pachů a nadměrné 
vlhkosti

SNIŽUJE riziko kondenzací vlhkosti v bytech a vzniku 
plísní

ZAJIŠŤUJE hygienickou výměnu vzduchu dle indivi-
duálních požadavků

Centrální větrací jednotka:
•	 Umístěná v suterénu nebo na střeše
•	 Centrální rekuperace, filtrace a dohřev vzduchu
•	 Výkon zařízení automaticky měněn dle součtu poža-

davků jednotlivých regulačních boxů

SYSTÉM centrálního větrání 



Řídicí systém regulačního boxu umožňuje snadné ovládání výkonu vět-
rání řadou způsobů, vč. využití týdenního časového programu. Požadav-
ky jsou prostřednictvím uzavřené komunikační sítě předávány centrální 
jednotce. V každém bytě může být použit jiný způsob ovládání.

Uživatelské ovládání – varianty:
•	 Dvojice vypínačů
•	 Otočný mechanický ovladač 0–100 %
•	 Programovatelné regulátory řady CP
•	 PC, tablet, chytrý telefon 
•	 Nadřazeným systémem pomocí protokolu 

Modbus TCP

Vzdálený přístup:
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Centrální jednotka:

•	 Automaticky upravuje výkon dle požadavků 

regulačních boxů

•	 Možnost dálkové správy přes internet

•	 Centrální rekuperace, filtrace a dohřev vzduchu

•	 Výměna filtrů a revize zařízení správcem

Bytový box:

•	 Nastavuje výkon větrání v bytě dle požadavku 

uživatele

•	 Široká možnost ovládání vč. správy přes internet

•	 Není vyžadována žádná další údržba uživatelem

•	 Bez nutnosti zajišťování kontrol v bytě

•	 Možnost připojení čidel

•	 Možnost dvou samostatných zón

Regulační box  - UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ

připojení čidel CO
2
, 

relativní vlhkosti

signály
0–10 V

signály
Vyp. / Zap.

signály 230 V
(koupelna, WC)

Automatické funkce, vstupy a výstupy :

komunikace
s centrální jednotkou

klapky

1x odtah z kuchyně

možnost řízení  
dohřívačů vzduchu

2x zónová klapka

Funkce a údržba systému

75 m3/h 120 m3/h Vyp.



ROZVODY VZDUCHU V BYTECH

Vzduch je veden do obytných místností obvykle 
podstropními rozvody s využitím chodeb a umístěním 
v dutině podhledu nebo zákrytu.

Jako přívodní prvky se využívají talířové ventily nebo 
stěnové dýzy. 

Na přívodu je možné umísťovat uzavírací klapky pro 
možnost zónování přívodu.

Odpadní vzduch je odsáván z koupelen, WC a kuchyní 
s možností oddělení pomocí klapky.

Rozvody je nutné navrhovat a realizovat z vhodných 
komponent tak, aby byla zajištěna možnost čištění.

www.atrea.cz · E-mail: rd@atrea.cz · Telefon: (+420) 483 368 111

Proč řízené větrání?

•	 Regenerace bytových domů má za důsledek razantní snížení infil-
trace, do bytů neřízeně proniká výrazně menší množství vzduchu.

•	 Není zajištěn přívod vzduchu pro stávající podtlakové větrání.
•	 Zvyšující se vlhkost v interiéru zvyšuje riziko růstu plísní.
•	 Stávající systémy pro ventilaci jsou zcela, nebo úplně nefunkční. 

I funkční systémy mají omezenou regulaci výkonu.
•	 Nedostatečný přívod čerstvého vzduchu zvyšuje únavu a nemoc-

nost obyvatel díky vysokým koncentracím škodlivin.

Proč rovnotlaké větrání s rekuperací?

•	 Přiváděný vzduch prochází filtry, při větrání do bytů není přivá-
děn prach a pyly.

•	 Díky rovnováze mezi přiváděným a odváděným vzduchem nedo-
chází k průniku pachů ze sousedních bytů a kuchyní, ze schodišť 
a chodeb.

•	 Individuální plně kontrolované nastavení větrání pro každý byt, 
nezávisle na ostatních.

•	 Pro zajištění větrání není nutné otevřít okna, tím je sníženo riziko 
hlukové zátěže z exteriéru.

•	 Při větrání je přiváděn vzduch blízký teplotě interiéru díky rekupe-
raci – zvýšení komfortu obyvatel.

•	 Díky rekuperaci dochází ke snížení nákladů na vytápění.
•	 Výrazně se zlepší vnitřní prostředí, jedná se o investici do vlastní-

ho zdraví.

Rekuperace – zpětné získávání  
tepla při větrání

Teplý odváděný vzduch (odpadní) předává svoji tepelnou ener-
gii přes stěny rekuperačního výměníku do čerstvého chlad-
ného vzduchu, který se předehřívá na komfortní teplotu před 
přívodem do obytných místností. Díky těsnosti a absolutnímu 
oddělení obou vzdušin nedochází ke znečištění přívodního 
vzduchu a dochází k úspoře nákladů na vytápění. 

CENTRÁLNÍ VĚTRÁNÍ s rekuperací tepla
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