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REKUPERAČNÁ JEDNOTKA  

VORT HR 200 
CENTRÁLNY VETRACÍ SYSTÉM S VYUŽITÍM REKUPERÁCIE 

• Centrálny systém vetrania navrh-
nutý pre nepretržitú prevádzku s 
využitím rekuperácie tepla, urče-
ný hlavne pre domáce a menšie 
komerčné priestory.  

• Možnosť horizontálnej (pomocou 
doplnkového príslušenstva) alebo 
vertikálnej montáže pomocou prilo-
ženého príslušenstva. 

• Zariadenie je vybavené dvoma elek-
tronicky riadenými dvojotáčkovými 
bezkefovými DC-EC motormi,    
garantujúcimi nízku spotrebu elek-
trickej energie aj pri plnom výkone 
zariadenia (max. spotreba 78W). 

• Protiprúdový rekuperátor z polyety-
lénu s vysokou účinnosťou rekupe-
rácie - až 90%. 

• Max. vzduchový výkon 210m3/h. 
• Automatická protimrazová ochrana  

proti namŕzaniu výmenníka.  
• Kompaktné rozmery umožňujú in-

štaláciu zariadenia do miest s ob-
medzenou priestorovou kapacitou.  

• Jednoduchá a ľahká montáž.  

• Možnosť nastavenia min. a max. 
otáčok pomocou diaľkového rádio-
frekvenčného ovládača (doplnkové 
príslušenstvo) alebo pomocou „dip 
prepínačov“ a potenciometrov. 

• Min. a max. otáčky voliteľné pomo-
cou externého prepínača (nie je 
súčasťou dodávky) alebo pomocou 
tlačidlového spínača, umožňujúce-
ho prepnutie na max. otáčky s časo-
vým dobehom 30min (funkcia na-
staviteľná cez „dip prepínače“).   

• Prúdy vzduchu sú pri rekuperácii  
oddelené.  

• Opláštenie z oceľového plechu        
s polyesterovým náterom bielej far-
by.  

• Filter G3 na prívode a odvode. Mož-
nosť zvoliť si filter F5 (doplnkové 
príslušenstvo) pri požiadavke na 
vyššiu účinnosť filtrácie.  

• 2 prívodné a 2 odvodné pripojova-
cie konektory pre napojenie potru-
bia s priemerom 125mm. 

• Hadička na odvod kondenzátu. 

Príklady použitia 

Technické parametre 

 Kód   
El. 

napájanie 
V~50 Hz  

El. príkon 
[W]  

(max) 
Prúd 
(max) 

Vzduchový 
výkon Výtlak 

Krytie 
IP 

Hmotnosť 
[kg]  

Pracovný 
rozsah 

vnútorná 
teplota  

[°C] 

Pracovný 
rozsah 

vonkajšia 
teplota  

[°C]   
[m3/h] 
(max) 

[Pa] 
(max) 

VORT HR 200 11805 230 78 0,68 210 276 X2 19 10 až 35 -30 až 50 

Rozmery (mm) 

www.vortice.sk 

        Jednotka zabezpečuje tiché a kontinuálne vetranie - odsávanie znehodnoteného 
vzduchu z vlhkých miestností - z priestoru kuchyne, kúpeľní, toaliet a súčasne privádza-
nie čerstvého ohriateho vzduchu do ostatných obytných častí domu - spálne, obývacej 
izby, pracovne, detských izieb. Vzduch je nasávaný a distribuovaný pomocou dvoch níz-
koenergetických DC motorov, prechádza integrovaným vysokoúčinným protiprúdovým 
rekuperátorom. V ňom sa v chladnom období teplo z odvádzaného vzduchu odovzdá 
čerstvému vonkajšiemu vzduchu privádzanému do ostatných obytných častí domu. Jed-
notka zabezpečuje rovnotlakové vetranie, čiže hodnoty prívodu aj odvodu vzduchu sú 
identické. Prúdy vzduchu sú úplne oddelené tzn. nedochádza k ich zmiešavaniu.  

 A B C D E F G H I ØL M N O P 

Vort HR 200 595 480 292 69 229 155 127 62 58 125 86,5 79,5 289 68,5 

Princíp činnosti 
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 Zariadenie je v súlade s normami pre plynulé mechanické vetranie s využitím rekuperácie, podliehajúcimi predpisu 
„Current Building Regulations“, spĺňa všetky najnovšie normy týkajúce sa bezpečnosti: EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 
50366, EN 60529; EMC kompatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 a technických vlastností:   
EN 308, EN 13141-7.  

KTL-V-VPK-VORT HR200-0810-01-SK 

Tlakovo výkonové krivky a krivky príkonu: 
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Voliteľné príslušenstvo: 
• F5 filter 
• Sada pre horizontálnu montáž 
• Doskový rekuperátor (náhradný) 
• Tlmič hluku 
• Diaľkový RF ovládač + prijímač (pri požiadavke na presné a komfortné nastavenie otáčok) 

Poznámka: 
Krivky 1 až 7 znázorňujú vzduchové výkony a príkony pri jednotlivých nastaveniach otáčok motora pomocou diaľkového RF ovládača a prijímača (nie sú sú-
časťou dodávky) alebo pomocou „dip prepínačov“ a potenciometrov na elektronike. Krivka 1 znázorňuje minimálny vzduchový výkon (otáčky motora nastavené 
na minimum), krivka 7 znázorňuje maximálny vzduchový výkon (otáčky motora nastavené na maximum) a krivky 2 až 6 znázorňujú ďalšie možné úrovne vzdu-
chových výkonov (otáčky motora nastavené medzi minimálnou a maximálnou hodnotou).  
Pri inštalácii zariadenia je najprv potrebné určiť, aká je požiadavka na minimálny a maximálny vzduchový výkon. Na základe príslušných kriviek odpovedajú-
cich požadovaným vzduchovým výkonom pre min. a max. vzduchový výkon,  je potrebné zvoliť konfiguráciu „dip prepínačov“ a potenciometrov na elektronike. 
Konfigurácia a postup nastavenia je uvedený v inštalačno-užívateľskom návode.  


