KERAAMILISE SOOJUSVAHETIGA VENTILATSIOONISEADE

UUS

VENTO Ergo A50-1 Pro1

Õhuhulk – kuni 50 m3/h
Soojustagastuse tõhusus – kuni 88 %
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VENTO Ergo A50 Pro1
VENTO Ergo A50-1 Pro1
Õhuvoolu tootlikkus – kuni 50 m³/h
Soojustagastuse tõhusus – kuni 88 %



Kasutamine






Tõhusa energiasäästliku sisse- ja väljatõmbeventilatsiooni tagamine korterites, majades, suvilates, ühiskondlikes ja kaubanduslikes ruumides.
Soojustagastus vähendab ventilatsioonil esinevaid soojakadusid.
Õhuniiskuse tasakaal ja juhitav õhuvahetus loovad reguleeritava mikrokliima.
Koordineeritud võrgustik põhineb mitmel integreeritud ruumi ventilatsiooniseadmel, mida juhitakse tsentraalselt.



Ehitus
AH-S ventilatsiooni väliskate
õhukestele seintele (kuulub VENTO
Ergo A50 S Pro1 / Ergo A50-1 S Pro1
tarnekomplekti)

Plastist
teleskoopõhutoru
Ventilatsiooniseade automaatsete
sulguritega (kuulub VENTO Ergo A50-1
Pro1 / Ergo A50-1 S Pro1 tarnekomplekti)
Keraamiline soojusenergia akumulaator
(regeneraator) antibakteriaalse kattega

Paigaldusplaat

F8 ﬁlter (lisa)
G3 filtrid antibakteriaalse kattega
Kolme positsiooniga lülitid

AH ventilatsiooni väliskate
standardse paksusega seintele
(kuulub VENTO Ergo A50 Pro1 /
Ergo A50-1 Pro1 tarnekomplekti)

Pööratav aksiaalventilaator EC
mootoriga, integreeritud
ülekuumenemiskaitse ja
kuullaagritega

Ventilaator välja lülitatud Ventilaator sisse lülitatud
(Sulgurid on SULETUD) (Sulgurid on AVATUD)

 Soojuse ja niiskuse salvestamine
 Kõrgtehnoloogiline keraamiline energia akumulaator soojustagastuse
tõhususega kuni 88 %.
 Kärgstruktuur tagab suurema soojusülekande ala ja kõrge tõhususe.
Energia akumulaatoril on esmaklassilised soojusjuhtivuse omadused
ja soojusenergia salvestamisvõime.
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Ventilatsiooniseade automaatsete
sulguritega (kuulub VENTO Ergo
A50 Pro1 / Ergo A50 S Pro1
tarnekomplekti)

 Seadme tööpõhimõte talvisel perioodil

Õhuvarustus ruumi
Faas 2 (70 sekundit)
Õhuvarustus ruumi

Faas 1 (70 sekundit)
Õhuärastus ruumist

+20 °C

VÄLJAS

+17 °C

SEES

VÄLJAS

-7 °C

•
•

-10 °C

•

Soe seisnud õhk eemaldatakse ruumist, mis läbib keraamilise soojusvaheti
ning võtab kaasa osa kogunenud soojusest ja niiskusest.
70 sekundi jooksul pärast keraamilise soojusvaheti soojendamist lülitub
seade s i s s e p u h k e režiimi.

•

 Juhtimine

Puhas külm välisõhk läbib keraamilise soojusvaheti kus ta soojeneb ning hoonesse
puhutakse soojenenud õhk.
70 sekundi jooksul pärast keraamilise soojusvaheti jahutamist lülitub
seade v ä l j a p u h k e r ežiimile.

Suur kiirus

 Seadme töörežiimi juhitakse käsitsi kolme positsiooniga lülititega
seadme korpusel või kaugjuhtimispuldiga.
 Seadmel on niiskusandur siseniiskuse kontrollimiseks ja
reguleerimiseks.
 Seadmete ühendamine terviklikku ventilatsioonisüsteemi tagab
tasakaalustatud ventilatsiooni ja tsentraalse juhtimise.

Väljalülitus
Ventilatsioon
Keskmine kiirus

Sisse- ja väljatõmbeventilatsioon koos
soojustagastusega
Õhuvarustus

 Kaugjuhtimine ja töörežiimi valimine:

Öörežiim:
Öösel lülitatab fotoandur seadme aeglase kiiruse režiimi.

Seadme aktiveerimine/desaktiveerimine
3 kiirust

Õhuvarustuse režiim:
Seade töötab püsiva õhuvarustuse režiimis.

Passiivõhuvarustuse režiim:
Automaatsulgurid on avatud, ventilaator ei tööta.

Muudetava suunaga ventilatsioon koos soojustagastusega:
Seade lülitub seadistatud ajal sissepuhke režiimist väljapuhke režiimi ja
vastupidi ning suunab väljatõmbeõhus sisalduva soojuse ja niiskuse
talvel külma sissetõmbe õhku või suvel jahedasse sissetõmbeõhku läbi
keraamilise soojusvaheti.

Ventilatsioonirežiim:
Integreeritud seadmed töötavad püsiva õhuvarustuse või
väljapuhke režiimis, sõltuvalt paigaldusel tehtud seadistusest.
Seade on vaikimisi seadistatud väljapuhke režiimi.

Õhuniiskuse reguleerimise režiim:
Seadistage soovitud niiskustase (45, 55 või 65 %). Seade säilitab
automaatselt mugava seadistatud õhuniiskuse ruumis.

 Mitme seadme jadaühendus võimaldab nende sünkroonset juhtimist esimese seadmega. Kaugjuhtimispuldi signaali võtab vastu ainult esimene seade.

Kaugjuhtimispu
lt

VENTO Ergo A50 Pro1
NO.1

VENTO Ergo A50 Pro1
NO.10

VENTO Ergo A50 Pro1
NO.11
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VENTO Ergo A50 Pro1
NO.20

 Paigaldamine
See hõlmab teleskoopõhutorude ja välise ventilatsioonikatte ning
elektrijuhtmete paigaldust.
● lõpp-paigaldus enne hoone kasutuselevõtmist. See hõlmab soojusvaheti ja
filtrite paigaldust ning ventilatsiooniseadme ühendamist.
 Kui ventilatsioonikatet ei soovita välisseinale paigaldada, võib selle
seina süvistada ning sisestada välisaknalengi välisresti, kasutades KIT
BlauPlast 204x60-1 eelpaigalduskomplekti. Saadaval eraldi tellimisel.

 Seade on ette nähtud väliseks läbistavaks seinapaigalduseks vastavasse
ümarasse avasse hoone välisseinas.
 Parim ventilatsioonilahendus on omavahel ühendatud seadmete
paarispaigaldus. Osa seadmeid varustab ruumi värske õhuga, osa aga
eemaldab ruumist seisnud õhu. See võimaldab tagada kõige tõhusama
tasakaalustatud ventilatsiooni.
 Uusehitiste korral paigaldatakse seadmeid kahes etapis:
● eelpaigaldus siseviimistlustööde ja välisseina dekoratiivviimistluse etapis.

Rõdu

Tuba

Tuba

Hall

Tuba
Vannituba

Köök

 Tehnilised andmed
Parameetrid
Kiirus

VENTO Ergo A50 Pro1 / Ergo A50-1
Pro1 VENTO Ergo A50 S Pro1 / Ergo
A50-1
1 S Pro1
2
3
1 ~ 100-230

Pinge / 50-60 Hz [V]
Võimsus [W]

4.5

5

7

0.024

0.026

0.039

Õhu vooluhulk [m /h]

21

32

50

Helirõhu tase 1 m kaugusel [dB(A)] *

22

29

32

Helirõhu tase 3 m kaugusel [dB(A)] *

13

20

23

Voolutugevus [A]
3

Välise helirõhu
sumbumine [dB(A)] **
Regenereerimise tõhusus [%] ***
Maksimaalne edastusõhu
temperatuur, °C

40
88

83

75

alates -20 kuni +50

SEC klass

A+

Kaitseklass

IP24

∗ Vastavalt standardile ISO 3741: 2004
∗∗ Vastavalt standardile DIN EN 20140
∗∗∗ Vastavalt standardile DIBt LÜ-A 20
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Nurkpaigaldus standardse paksusega seina komplektiga
KIT BlauPlast 204x60-1

Üldmõõdud, mm

157

157

157

VENTO Ergo A50 Pro1

260

300

300

157

VENTO Ergo A50-1 Pro1

260



VENTO Ergo A50 S Pro1

VENTO Ergo A50-1 S Pro1

 Tarvikud
Tarviku nimetus

Kirjeldus
 Komplekti kuulub:
• Ümar Ø150 mm õhutoru
• AH 150 väline ventilatsioonikate
• Plastvahtkork

Eelpaigalduskomplekt VENTO Ergo A50 Pro1

 Komplekti kuulub:
• Keraamiline regeneraator Ø150 mm
• VENTO Ergo A50 ventilatsiooniseade
• G3 filtrid
• Paigaldusplaat
• Kaugjuhtimispult
 Komplekti kuulub:
• Keraamiline regeneraator Ø150 mm
• VENTO Ergo A50-1 ventilatsiooniseade
• G3 filtrid
• Paigaldusplaat
• Kaugjuhtimispult

Paigalduskomplekt VENTO Ergo A50 Pro1

Paigalduskomplekt VENTO Ergo A50-1 Pro1

 Kaugjuhtimispult

FB-Vento Ergo

KIT BlauPlast 204x60-1

Paigalduskomplekt nurkpaigalduseks
 Komplekti kuulub:
• Plastist ventilatsioonirest 230x86 mm
• Plastist õhutoru 204x60 mm
• Plastist ühenduspõlv Ø150 - 204x60 mm

FP Vento Ergo A50 G3

 G3 ﬁltrite komplekt (2 tk)

FP Vento Ergo A50 F8

 F8 ﬁlter (1 tk)
 Valge värvitud alumiiniumkate

AH white 150
AH chrome 150

 Harjatud roostevabast terasest kate

AH-S grey 150

 Hall värvitud roostevabast terasest kate õhukestele
seintele
 Harjatud roostevabast terasest kate õhukestele seintele

AH-S chrome 150
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