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VORT HRW 20 
MONO HCS 240 224 113 95 49 275 42 18 151 146 153 216 

DECENTRÁLNE VETRACIE SYSTÉMY S REKUPERÁCIOU 

VORT HRW 20 MONO HCS 

EXTRÉMNE VYSOKÁ ÚČINNOSŤ, MONTÁŽ DO STENY 

Rozmery (mm) 

 Kód 
El. 

napájanie 
V~50 Hz  

El. príkon 
 

min./max. 
 

[W] 

Vzduchový 
výkon 

min./max. 

Výtlak 
 

min./max. 

Akustický tlak 
Lp (3m) 

min./max. 
 

[dB(A)] 

 
Hmotnosť 

 
[kg]  

Krytie  
IP 

Max. teplota 
 

[°C] 
[m3/h] [Pa] 

VORT HRW 20 MONO HCS 11631 220-240 1,0/5,1 10/40 6,22/40,6 16/23,6 2,6 X4 30 

Technické parametre 
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www.vortice.sk 

Obrázky zariadenia  

 
Podlieha norme 2012/19/EU-WEEE. 
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Nastavenie pracovného režimu: 
Poloha 1 - vetranie s rekuperáciou 
Poloha 2 - odsávanie vzduchu 
Poloha 3 - prívod vzduchu 

Stav filtra: 
LED nesvieti - filter je čistý 
LED svieti - filter je potrebné vymeniť alebo vyčistiť 

Nastavenie otáčok: 
0 = zariadenie je vypnuté 
1-5 = otáčky ventilátora  
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Snímač vlhkosti: 
Snímač relatívnej vlhkosti HCS je z 
výroby prednastavený na hodnotu 

70%. Pri prekročení nastavenej 
vlhkosti sa automaticky spustí 

odsávací režim na max. otáčky              
a bude v prevádzke až do 
dosiahnutia setpointu. Po 

dosiahnutí sa zariadenie vráti do 
pôvodného režimu. Setpoint je 

možné počas inštalácie nastaviť na 
60%, 70%, 80% alebo 90%.  

 Rekuperačná lokálna mini jednotka, 
navrhnutá pre zabudovanie do            
obvodovej steny s nominálnym    
priemerom otvoru ø160mm a hrúb-
kou steny od 300 do 700mm. 

 Navrhnuté pre novostavby, rekonštruk-
cie, domy, byty, kancelárie... 

 Zabudovaná regulácia, LED signalizá-
cia zanesenia filtra (zabudovaný filter 
G3) a snímač vlhkosti HCS. 

 Estetický predný panel z expandova-
ného polypropylénu (PPE) s plným 
zákrytom a bočným prúdením vzduchu. 

 Vnútorné opláštenie zo samozhášavé-
ho plastického polyméru (ABS VO) 
potiahnutého s tepelnoizolačným mate-
riálom pre zabránenie kondenzácie.  

 Pružná gumená externá mriežka                 
s ochrannou sieťkou, s možnosťou 
montáže cez otvor z interiéru. 

 Ventilátor s veľmi nízkou spotrebou 
elektrickej energie vybavený EC moto-
rom a guľôčkovými ložiskami. Ventilá-
tor umožňuje 5-stupňovú reguláciu 
otáčok a vyžaduje 12V napájanie (12V 
zdroj zabudovaný v regulácii). 

 Vysokoúčinný akumulačný keramický 
výmenník tepla (účinnosť až do 90%). 

 Polohovateľný predný panel umožňujú-
ci úplné uzavretie jednotky, pre prípad 
dlhodobej odstávky. 

 Možnosť pripojenia na externé sníma-
če (vlhkosť, teplota, dym). 

 V súlade s požiadavkami nariadenia              
č. 1253/2016/EU stanovenými smerni-
cou ErP s účinnosťou od 1.1.2018. 

 Prevádzkový rozsah vonkajších teplôt    
od 0°C do 30°C. 

 Krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej 
vode). 

 Trieda izolácie II. 

Popis ovládania 


