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VENTO  EXPERT  A50-1  S8  W  V.3

Ovládá  se  chytrým  telefonem  nebo  tabletem  se  systémem  
Android  nebo  iOS.

Proud  vzduchu:

Výměna  dat  Wi-Fi  mezi  několika  větracími  
jednotkami  pro  jednu  místnost  pro  koordinovaný  
provoz.

Rovnováha  vlhkosti  a  regulovatelná  výměna  vzduchu  
vytvářejí  individuálně  řízené  mikroklima.

až  -30  °C

Snížení  tepelných  ztrát  způsobených  větráním  v  
důsledku  rekuperace  tepla.

Zajištění  efektivního  energetického  úsporného,  
přívodu  a  odvodu,  větrání  jednopokojových  místností  
v  bytech,  domech,  chatách,  společenských  a  
komerčních  prostorách.

Rozsah  provozních  teplot:

Rozšířený  teplotní  rozsah  až  -30  °C.

od  4  dBA

až  95  %

Úrověn  hluku:

Účinnost  rekuperace  tepla:

Výkon:  od  5,00  W
SFP:  od  1,22  W/l/s

14  l/s
až  50  m³/h

JEDNORÁZOVÉ  JEDNOTKY  S  REKUPERACÍ  TEPLA

A:  kulaté  vzduchové  potrubí 50 S8:  digestoř  pro  chladné  klima  se  systémem  ochrany  

proti  mrazu
W  V.3:  ovládání  a  nastavení  jednotky  pomocí  
mobilní  aplikace  Wi-Fi

-1:  plochý  přední  panel

Demontovatelná  
konstrukce  vložky  
regenerátoru  zlepšuje  
účinnost  rekuperace  
tepla  a  zjednodušuje  
údržbu

Vzduchové  potrubí

filtry  G3

(volba)

(regenerátor)

Jedna  z  nejlepších  účinností  rekuperace  
tepla  na  trhu  díky  inovativní  
šestihranné  struktuře  článků  výměníku  
tepla

Vento  Expert

Integrované  automatické  vzduchové  
uzávěry  zabraňují  zpětnému  proudění  
vzduchu

Typ  odvětrávacího  digestoře

Hlukově  izolační  materiál  s  
uzavřenými  póry

Vnější  větrací  kapuce

Termostat  pro  automat

Přední

Digestoř  pro  chladné  klima  se  systémem  
ochrany  proti  mrazu

Keramický  entalpický  výměník  tepla

Filtr  G4,  F7

Modelka

WLAN  anténa

Vestavěné  Wi-Fi  pro  bezdrátovou  
komunikaci  mezi  jednotkami  a  
ovládání  zařízení  Android  nebo  
iOS

Dekorativní  
přední  panel

Jmenovitý  průtok  vzduchu  [m³/h] Řízení

kabel

Ventilátor  s  reverzním  EC  motorem

Snadná  údržba.  Vnitřní  jednotka  se  
otevírá  stisknutím  západek  na  obou  
stranách.  Speciálně  navržený  přední  panel  
lze  ručně  zavřít,  aby  byla  zajištěna  100%  
vzduchotěsnost  a  ochrana  před  nárazy  
větru

Topné  těleso

Senzor  vlhkosti

typ  panelu

aktivace  topení

Kontrolní  panel

Držák  filtru

výkon  1,5  m

pro  chladné  klima

Vzduchové  potrubí

Design

Klíč  označení

Funkce
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Vento  Expert  A50-1  S8  W  V.3  může  fungovat  buď  jako  samostatná  jednotka,  nebo  
může  být  propojena  s  dalšími  jednotkami  v  domě  a  ovládána  hlavní  jednotkou.  V  
tomto  případě  přijímá  signál  pouze  hlavní  jednotka

Jednotky  lze  připojit  přes  Wi-Fi  pro  synchronizovaný  provoz.
Ovládání  větrání  domu  prostřednictvím  cloudové  služby  odkudkoli  na  světě.

Ovládání  provozního  režimu  jednotky  se  také  provádí  pomocí  senzorového  
ovládacího  panelu  umístěného  na  krytu  jednotky  nebo  dálkovým  ovladačem
řízení.

Připojení  k  chytrému  domu  nebo  systému  správy  budov  (BMS)  přes  Wi-Fi.

dálkové  ovládání.

Aplikace  Blauberg  Vento  V.2  pro  zařízení  Android  nebo  iOS  je  k  dispozici  na  Google  
Play  a  App  Store.

Vento  Expert  A50-1  S8  W  V.3  je  vybaveno  čidlem  vlhkosti  pro  regulaci  vnitřní  
vlhkosti.  Pokud  vlhkost  vzroste  nad  nastavenou  hodnotu,  jednotka  se  zvýší  na  
rychlost  III.

Ovládání  jednotky  pomocí  aplikace  v  chytrém  telefonu  nebo  tabletu.

JEDNORÁZOVÉ  JEDNOTKY  S  REKUPERACÍ  TEPLA

DO  OBÝVACÍCH  POKOJŮ  A  LOŽNICE

Party  timer:  vysoká  rychlost

tlačítko  ON/OFF

po  dobu  8  hodin
Noční  časovač:  nízká  rychlost

Režim  ventilace

Vento  Expert  A50-1  S8  W  V.3

Režim  rekuperace  
tepla

otrok

Volba  
rychlosti  |  Vypnuto

otrokotrokmistr

Režim  rekuperace  tepla

Režim  ventilace

po  dobu  4  hodin

3  rychlostní  jednotky

Řízení



Montáž

Obnovení  energie

Vento  Expert

Vento  Expert

Vento  Expert

Vento  Expert

CHYTRÉ  WI  FI  CHYTRÉ  WI  FI

LOGIKA  PROVOZU  JEDNOTKY  V  ZIMNÍM  OBDOBÍ

JEDNORÁZOVÉ  JEDNOTKY  S  REKUPERACÍ  TEPLA

•  Dokončení  instalace  před  uvedením  domu  do  provozu.  Zahrnuje  instalaci  vnitřní  jednotky  s  
ovladačem  a  žaluziemi,  kartuše,  výměníku  tepla,  ventilátoru  a  filtrů.

•  Předinstalace  vzduchovodu  a  vnějšího  odsavače  par  ve  fázi  vnitřní  úpravy  a  vnější  dekorativní  

úpravy  stěn.

Balkón

Koupelna

Pokoj,  místnostPokoj,  místnost

Pokoj,  místnost

Kuchyně

VENTO  EXPERT  A50-1  S8  W  V.3

Jednotka  je  určena  pro  instalaci  skrz  stěnu  do  připraveného  otvoru  ve  vnější  stěně  
budovy.

Čistý  studený  nasávaný  vzduch  proudí  přes  výměník  tepla  a  pohlcuje  nahromaděné  
teplo  a  vlhkost.

Jakmile  se  keramický  výměník  tepla  zahřeje,  jednotka  se  přepne  do  režimu  napájení.

V  případě  zcela  nové  konstrukce  se  jednotky  montují  ve  dvou  fázích:

vzduchový  režim.

Teplý  zatuchlý  vzduch  je  odsáván  z  prostoru,  proudí  přes  keramický  výměník  tepla  a  
předává  mu  své  teplo  a  vlhkost.

Nejlepším  řešením  ventilace  je  párová  instalace  jednotek  synchronizovaných  s  
reverzní  fází.  Některé  jednotky  zajišťují  přívod  čerstvého  vzduchu  do  místnosti  a  jiné  
jednotky  odvádějí  vzduch  z  prostoru.  Tímto  způsobem  je  uspořádáno  nejúčinnější  
vyvážené  větrání.

Po  ochlazení  výměníku  se  jednotka  přepne  na  extrakt
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MIMO

Fáze  1  (70  sekund)
Odsávání  vzduchu  z  objektu

KRYTÝ MIMO

-7  °C

Fáze  2  (70  sekund)

-10  °C

+20  °C

Přívod  vzduchu  do  místnosti

+17  °C



JEDNORÁZOVÉ  JEDNOTKY  S  REKUPERACÍ  TEPLA

dB

A

300–500

71

VENTO  EXPERT  A50-1  S8  W  V.3

300 285

Napětí  [V /  50  (60)  Hz]

Účinnost  rekuperace  tepla  v  souladu  s  DIBt  LÜ-A  20  [%]

Parametry

Rychlost

Klasifikace  vnitřní/venkovní  vzduchotěsnosti  kompletní  jednotky  v  souladu  s  EN  
13141-8

Klasifikace  citlivosti  proudění  vzduchu  na  změny  tlakového  rozdílu  v  souladu  s  EN  
13141-8

SFP  [W/l/s]

DIN  EN  20140  [dBA]

Průtok  vzduchu  v  režimu  rekuperace  energie  [m³/h  (l/s)]

Útlum  venkovního  akustického  tlaku  v  souladu  s

Průtok  vzduchu  v  režimu  ventilace  [m³/h  (l/s)]

RPM  [min⁻¹]

Hladina  akustického  tlaku  na  1  m  v  souladu  s  ISO  3741:2004  [dBA]

Hladina  akustického  tlaku  ve  3  m  v  souladu  s  ISO  3741:2004  [dBA]

Proud  s  topným  tělesem  digestoře  na  [A]

Teplota  dopravovaného  vzduchu  [°C]

Vento  Expert  A50-1  S8  W  V.3

Výkon  s  topným  tělesem  digestoře  zapnutým  [W]

Proud  s  vypnutým  topným  tělesem  digestoře  [A]

Napájení  s  vypnutým  topným  tělesem  digestoře  [W]

Filtr

Stupeň  ochrany  proti  vniknutí

Vento  Expert  A50-1  S8  W  V.3

2020 1254/2014

ENERGIE  ·  ЕНЕРГИЯ  ·  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ·  ENERGIJA  ·  ENERGIE  ·  ENERGIE

Celkové  rozměry  [mm]

Technická  data

BLAUBERG

280

0,319

15  (4)  

8  (2) 25  (7)

1300

25

IP24

0,040

68,5

G3  (volba:  G4;  F7  PM2,5  >  70  %*)

D1

0,295

2,40

66,0

III

8.5

28

41/47**

4

65,0

50  (14)

100–240

až  95

30  (8)  

15  (4)

16

13

5,0

1900

1.22

0,059

-30...+40

0,300

6.0

já

800

1.44

II

37

S3***

0,035

Vento  Expert
A50-1  S8  W  V.3

***  manuální  nastavení  100%  rychlosti  v  mobilní  aplikaci

*  maximální  průtok  vzduchu  40  m³/h
**  s  otevřeným  a  zavřeným  předním  panelem
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47.4 25 m3 /h

235

160
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FP2  Vento  G3

AH-8  chrom  160

název

FB  Vento  Expert  A50

Kompletační  sada  Vento  Expert  
A50C3-1  W  V.3

Stavebnice  Vento  Expert  A50-1  S8

FPC  150x50  G4

AH-8  bílá  160

Předinstalace

FP2  Vento  G4

160–700  R

FPC  150x50  F7

SE  Vento  Expert  W

FP2  Vento  F7

160–500  R

Popis

JEDNORÁZOVÉ  JEDNOTKY  S  REKUPERACÍ  TEPLA

Hrubý  filtr  G4

Bíle  lakovaná  hliníková  vnější  větrací  kapuce  s  ochranou  proti  mrazu  pro  chladné  klima

•  Modul  ventilátoru

Finální  montážní  sada.

Hrubý  filtr.

•  Zátka  z  pěnového  polystyrenu

Vzduchové  potrubí  500  mm  a  zátka  z  pěnového  polystyrenu

Zahrnuje:

•  AH-8  bílá  160  vnější  větrací  digestoř

•  Dálkové  ovládání

•  Filtr  G4  (1  ks).

Jemný  filtr  F7.  Rychlost  filtrace  PM2,5  >  70  %

•  Jemný  filtr  F7  (1  ks).  Rychlost  filtrace  PM2,5  >  70  %

•  Modul  regenerátoru

Zahrnuje:

Vnější  ventilační  kryt  z  broušené  nerezové  oceli  s  ochranou  proti  mrazu  pro  chladné  klima

Zahrnuje:

•  Filtry  G3  (2  ks.)

Dálkové  ovládání

Zahrnuje:

Filtry  G3  (2  ks.)

Sada  filtrů.

Senzorový  ovládací  panel

•  Polystyrenové  pěnové  klíny

•  Vzduchový  kanál

•  Vnitřní  jednotka  s  ovladačem  a  roletami

•  Plastový  držák  filtru  (1  ks)

Vzduchové  potrubí  700  mm  a  zátka  z  pěnového  polystyrenu

Předinstalační  sada  pro  montáž  do  stěn  standardní  tloušťky.

•  Plastový  držák  filtru  (1  ks)

Příslušenství
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CO2  senzor  s  LED  indikací  CO2  a  senzorovým  tlačítkem  pro  volbu  provozního  režimu

senzor  CO2

Kartonová  šablona  pro  vnitřní  instalaci  jednotky

JEDNORÁZOVÉ  JEDNOTKY  S  REKUPERACÍ  TEPLA

CD-1

CD-2

Popis

S  Vento  Expert  A50

název


