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30 ÉV INNOVÁCIÓ A LEVEGŐMINŐSÉGÉRT 
ÉS ENERGIAMEGTAKARÍTÁSÉRT

Abban mindenki egyetért, hogy amikor komfortról van szó, akár otthon, akár egy irodában, a levegőminőség meghatározó tényező. Közismert az 
is, hogy a korszerű építési technológiák az energiamegtakarítást helyezik mindenek elé. Az Aereco már 30 éve elégíti ki ezt a két igényt egyszerre 
innovatív, a légmennyiséget szabályozó szellőzőelemek fejlesztésével és gyártásával.

A párizsi székhelyű Aereco előfutárnak bizonyult a higroszabályozású (páraszabályozott) szel-
lőzési rendszer kifejlesztésével. A cég ma is folytatja kutatásait, így az intelligens szellőzés 
újabb és újabb megoldásaival jelenik meg a piacon, melyek folyamatosan a lakó- és középü-
letek, irodák, szállodák, egészségügyi létesítmények egyedi légtechnikai szükségleteihez 
igazodnak. A higroszabályozású szellőzési folyamat a változó légmennyiségű szellőzés mér-
földköve Franciaországban. Ez kapcsolta össze örökre az Aereco szellőzési rendszert és az  
Aereco termékeket a levegőminőséggel és a csúcstechnológiával és ez emelte az Aereco-t a 
szellőzési szakma nagyjai közé világszerte. 
Fejlesztő, gyártó és kereskedelmi tevékenysége mellett, a cég hozzájárul a szellőzéssel kapcso-
latos szabályozások és előírások korszerűsítéséhez, javításához, hogy a szellőzés méltó helyre 
kerüljön az építőiparon belül.

A franciaországi, Marne La Vallée-i központ irányításával az Aereco a világ több, mint 30 
országában jelen van leányvállalataival és képviselőin keresztül.

Hatékony részegységekkel az optimális szellőzésért

A páraérzékelős légbevezetőktől a csendes ventilátorokig, a mozgás-, CO2 és VOC érzékelős légel-
vezetőkön keresztül hatékony részegységek egész sorát találhatja ebben a katalógusban. Engedje 
meg, hogy bevezessük Önt az intelligens szellőzés világába. A formatervezett és a helyiségek, 
valamint a felhasználók pillanatnyi igényéhez igazodó légszállítású szellőzőelemek: fedezze fel 
oldalról oldalra termékpalettánkat, ami választ ad a komfortigényekre és a költségtakarékosságra 
lakó és középületekben egyaránt.

Egyszerűség és működés

Az Aereco által alkotott és gyártott szellőzési részegységek ötvözik az egyszerű működést, a 
könnyű karbantartást a megbízható műszaki teljesítéssel. Termékeink többségét egy intelligens 
rendszer szabályozza, mely képes automatikusan érzékelni a helyiségek belső páratartalmát, a 
mozgást és sok más, a helyiség használatára, vagy a levegő szennyezettségére utaló jelet.

Sima vonalvezetés, hogy illeszkedjen a lakóterekhez. Az Aereco szellőzőelemek diszkrétek, jelen-
létükre csak a hatékony működésük által teremtett kényelem emlékeztet.

Műszaki segítség és tanácsadás

Legyen Ön építési vállalkozó, építész, épületgépész, beruházó, kivitelező, lakó vagy társasházi 
képviselő, irodánk kész műszaki segítséggel és tanácsadással támogatni Önt a kiválasztásban és 
üzemeltetésben, hogy megtalálja a legalkalmasabb légtechnikai megoldást és mindenben elége-
dett legyen.
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A belső légszennyezés több forrásból eredhet, például függ az életviteltől, az emberi szervezet 
működésétől, vagy felszabadulhat az alkalmazott építési anyagokból is.

A páratartalom: meghatározó tényező az egészséges épületekben és a használóik 
egészsége érdekében 

Akár folyékony, akár vízgőz formájában a víz elsődleges problémaforrás az építőiparban. Már 
kis mennyiségű vízgőz is elegendő ahhoz, hogy közvetlenül, vagy közvetve hatással legyen a 
használók egészségére, és az épület szerkezeti elemeire. Légzőszerveink hozzávetőlegesen 
40-60% relatív páratartalom mellett működnek megfelelően, az ennél nagyobb páratartalom 
káros a benn tartózkodókra és az épületre egyaránt.

A jó hőszigetelésű új, vagy utólag szigetelt régi épületekben a szigetelés és a nyílászárók 
fokozott légzárása együttesen okozhat komoly  pára gondokat: a leghidegebb felületeken víz 
kondenzációját, a párazáró rétegnél nedvesedést, a fal hőszigetelő képességének leépülését.
A nedvesség nagy része hétköznapi emberi tevékenységek – lélegzés, felületi kipárologtatás, 
mosás, ruhaszárítás, főzés, zuhanyozás – következtében szabadul fel. Ezen kívül jelentős a 
szobanövényeink hozzájárulása a belső páratartalom növekedéséhez.

A magas páratartalom bioszennyeződések megjelenését eredményezi

A belső levegő magas relatív páratartalma egyrészt növeli a poratkák elszaporodásának 
veszélyét, másrészt páralecsapódásokat eredményez a hidegebb felületeken, melyek a gombák 
és baktériumok burjánzásához szükséges tényezők. A poratkák csak bizonyos optimális feltételek 
(hőmérséklet és páratartalom) mellett tudnak elszaporodni: 24 fok és 75%. Például a levegő 
nedvességtartalmának 5%-os csökkenése a poratkák számát hatodára csökkenti, valamint 45 
%-os relatív páratartalom alatt el is tűnnek.

MIÉRT SZÜKSÉGES A SZELLŐZÉS?
PÁRATARTALOM: EGY DÖNTŐ TÉNYEZŐ

Lakóhelyiségek nedvességforrásai g víz/h

Forró zuhany 2 000

Főzés fedő nélkül 900

Gáztűzhely nagy lángon 400

Izzadás: erős fizikai tevékenységet végző ember 400

Főzés fedővel 350

Forró fürdő 300

5 kg  száradó ruha 200

Gáztűzhely kis lángon 100

Emberi test kipárologtatása: nyugalmi helyzetben 100

Tálalt forró étel 60

Légzés: nyugalmi helyzetben 50
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Egészségtelen szennyező anyagok jelenléte az épületek levegőjében 

A penész és más mikro-organizmusok, több mint 100 000 mikroszkopikus penész fajt 
képviselnek. A penész jelenléte nagy mennyiségű, meglehetősen intenzív szagú, illékony szerves 
vegyület felszabadulását is eredményezi, ami egészségkárosító az emberi szervezetre. Emellett 
az épület szerkezeti anyagainak állagromlása is elindul a többlet párafeldúsulás következtében.

Fentiekből adódik, hogy hatékony szellőzéssel szükséges a páratartalom szabályozása 
az otthonokban, amely 40-50 %-os szinten beállítja és stabilizálja a belső relatív 
páratartalmat, így biztosítva a megfelelő komfortot és egészséges környezetet.

Amellett, hogy a páratartalom optimális szinten tartása meghatározó szerepet tölt be az 
egészséges és kényelmes lakókörnyezet megvalósulásában, bebizonyosodott, hogy a CO2, VOC 
és más bio-szennyező anyagokat szellőztetéssel el kell távolítani a jó beltéri levegő minőség 
folyamatos biztosítása érdekében.

Illékony szerves vegyületek (VOC) 
jelenléte: 

Világszerte számos tanulmány kimutatta, 
hogy lakótereinkben sokféle szennyező anyag 
a szabványos előírásoknál, vagy a WHO aján-
lásainál sokkal nagyobb koncentrációban van 
jelen, különösen akkor, ha a szellőzés nem 
működik kielégítően. A kérdéses anyagok 
többek között a festékek, tapétaragasztók, 
ablaktisztítók, laminált padló bevonata, tisz-
títószerek, illatosítók, gáztűzhelyek, parfü-
mök stb. Az ilyen szennyeződéseknek jobban 
kitett épületekhez kiválóan alkalmazhatók 
a VOC - illékony szerves vegyület - érzéke-
léssel szabályozott megoldások, amelyek a 
levegőben jelenlévő vegyületek koncentrá-
cióját érzékelve a bellított szinten tartják a 
levegőminőséget.

Széndioxid  (CO2) és egyéb 
szennyezőanyagok

Lakótereinkben a CO2 jelenlétét elsősorban 
az emberi kilégzésnek tulajdoníthatjuk, 
tanulmányok szerint keletkezését legtöbb 
esetben pára felszabadulása is kíséri. Egy 
ember átlagosan 19 liter/óra CO2-t bocsát ki 
a légzése által. 
A háztartásainkban előforduló különböző 
veszélyt jelentő egyéb szennyezőanyagok közt 
hadd említsük még a szénmonoxidot (a CO 
fűtőberendezésekben, főzésnél, dohányzásnál 
keletkezhet), a radont, az azbesztet, a 
nitrogén-dioxidot és egyéb nitrogén-oxidokat, 
és ne feledkezzünk meg a dohányfüstről, 
valamint a mikroorganizmusokról (poratka, 
mikróbák, penész stb.) sem.  
Csak egyetlen, hatékony megoldással 
távolíthatjuk el ezeket a szennyeződéseket: 
szellőzéssel, mely életbevágóan fontos, 
szükséges az egészséges élethez. 

M
iért szükséges a szellőzés?
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A szellőzőlevegő intelligens elosztása (1) 

Az Aereco szellőzés optimálisan osztja el a levegőt a lakáson belül: a lakószobákban elhelye-
zett páraérzékelős légbevezetők azokban a helyiségekben biztosítanak intenzívebb légutánpótlást, 
ahol éppen szükséges. Ezáltal a nem használt szobák hővesztesége minimálisra csökken, 
ahol pedig a páratartalom indokolja, ott megfelelő légcsere alakul ki.

A helyiségek közötti különbözőségekhez hasonlóan lakásonként is különböző és időben 
változó a légcsere igénye (2). 

Ezt a változó szükségletet az Aereco rendszer az egyes lakások levegőjének szennyezettségétől 
függő levegőmennyiség biztosításával reagálja le. Ahogy nő a szennyezőanyagok aránya, és  
általában ezzel együtt a páratartalom, a páraérzékelős légbevezetők és légelvezetők nyitják 
zsaluikat, hogy a megfelelő légállapot elérése érdekében fokozódjon a légcsere. Ugyanakkor 
a kevésbé használt lakásokban, ahol a légszennyezettség is kisebb, a csökkentett szellőzés 
hőenergia megtakarítást eredményez.

Kiegyensúlyozott nyomásviszonyok és légcsere (3)

Többszintes lakóépületek esetén a gravitációs kürtőhatás az alsóbb szinteken nagyobb, a felsőbb 
szinteken kisebb. Az ebből adódó szellőzési különbségeket a páraérzékelős Aereco szellőzőelemek 
úgy egyenlítik ki, hogy zsaluik mindig csak a páratartalomtól függő mértékben vannak nyitva, 
ha előállt a kívánt légállapot, korlátozzák a légcserét, minden szinten az ehhez szükséges ideig 
szellőztetnek intezívebben.
Szintenként azonos kihasználtság (párafejlődés) esetén az Aereco rendszer jelentősen 
csökkenti a légforgalom eltéréseit a szintek között, míg hagyományos, szabályozatlan 
gravitációs szellőzés esetén jelentős légcsere különbségek alakulnak ki az épületszintek 
között.

BIZTONSÁG, KOMFORT ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁS:
PÁRASZABÁLYOZOTT SZELLŐZÉSI RENDSZER

Az Aereco szabályozott szellőzési rendszer 
azáltal, hogy a bent lévők szükségleteihez 
igazítja a szellőzőlevegő mennyiségét, 
minimalizálja a szellőzési hőveszteséget, 
és optimálissá teszi a légcserét, megelőzve 
a páralecsapódásokat és azok káros 
következményeit. 

Az Aereco S.A. által 1984-ben kifejlesztett 
páraszabályozott szellőzési technológia 
ma fontos helyet foglal el a szabályozott 
szellőzés területén.

Napközben a nappali helyiség légbevezetői 
vannak jobban nyitva (ott tartózkodnak), mint 
a hálószobákban levők (üres); éjszakai idő-
szakban pedig a folyamat fordítva alakul.

day night

day night

1. A higroszabályozású légbevezetők a 
lakók életritmusa szerint szabályozzák a 
friss levegő pótlását.

Gépi szellőzés Gravitációs szellőzés

2. Aereco rendszer  | 3. Aereco rendszer  |szabályozatlan 
gépi szellőzés

szabályozatlan 
szellőzés

nappal

éjszaka
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A fűtési költségek kézben tartása

Gyakran a szellőztetésnek tulajdonítják a 
hőveszteség egy jelentős részét (akár 50%-
ot is) Ez igaz is a hagyományos szellőzési 
eljárások többségére nézve (állandó levegős 
szellőzés, ablaknyitás). 
Az Aereco higroszabályozású eljárásával 
jelentős energia megtakarítás érhető el, a 
hővisszanyerős rendszereknél kisebb beru-
házással. A technológia lehetővé teszi, hogy 
csak ott és olyan mértékben kerüljön  sor 
légcserére, ahol szükséges és csak a szük-
séges mértékben. Tehát a légcsere a szükség 
szerinti optimális lesz, így a szellőzési hővesz-
teség minimálisra redukálható.

Néhány közvetlen előny

Jobb légcsere, nagyobb komfort

Azáltal, hogy az Aereco szabályozott szellőztetési rendszer a szükségletek szerint szellőztet, nagy-
ban hozzájárul a belső levegőminőség javításához.

Amint egy helyiségben személyek tartózkodnak, nő a relatív páratartalom, ekkor a páraérzékelős 
szellőzőelemek  zsalui nyílnak, megnő a légforgalom. A kiszolgáló helyiségekben (konyha, fürdő, 
WC) folytatott tevékenységek fokozott szag, illetve párakibocsátással járnak. Ezek következtében az 
itt elhelyezett légelvezetők a páraérzékelő vagy mozgásérzékelő, esetleg CO2, vagy VOC szenzorok 
hatására nyitnak, ezáltal fokozva az elszívott levegő mennyiségét és felgyorsítva a szennyezett 
levegő eltávolítását.

Páralecsapódások, penészedés elkerülése

Az emberi kipárologtatás és a szokásos tevékenységeink (főzés, zuhanyozás, mosás) következté-
ben felszabaduló nedvesség páralecsapódásokat okozhat, melyek gombásodást, penészesedési 
folyamatokat indíthatnak el. Ahogy növekszik a páratartalom, és ezzel a kondenzáció veszélye, 
a higroszabályozású szellőzőelemek nyitnak, a fokozódó szellőzés csökkenti a páratartalmat, így 
megszűnik a kondenzáció veszélye.

M
iért szükséges a szellőzés?
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Szellőztessünk okosan

Az Aereco DCV (Demand Controlled Ventilation - igények szerint automatikusan szabályozott 
szellőzés) termékek fejlesztésének fő irányelve, hogy a szellőzési rendszerek légutánpótlását, illetve 
a szennyezett levegő eltávolítását végző részegységek, szellőzőelemek működését különböző 
módokon szabályozzuk, hogy alkalmazkodjunk minden helyiségben a légcsere szükséglethez.

Pára(higro)szabályozott légmennyiség (1)

Alapelv: az áramlási keresztmetszetet a helyiség relatív páratartalmától függően változtatja.

A páraszabályozott szellőzőelemek érzékelője és működtetője azt az ismert fizikai jelenséget hasz-
nálja ki, hogy egyes anyagok megnyúlnak a páratartalom emelkedésekor és összehúzódnak, ha 
a levegő szárazabbá válik. Ezen az elven működik a V8 és V16 érzékelők 8, illetve 16 rétegű 
poliamid pántkötege, amely egy vagy több zsalut mozgat, ezzel befolyásolva a szellőzőlevegő 
mennyiségét a mindenkori belső relatív páratartalom függvényében. Minél nagyobb a helyiség 
levegőjének páratartalma, annál jobban kinyitnak a zsaluk. A légbevezetők V8 érzékelője csak a 
belső levegő páratartalmát érzékeli, a beáramló friss levegőtől elszigetelt, tehát annak nedves-
ségtartalma, vagy hőmérséklete a működését nem befolyásolja.

A higroszabályozású technológiát páraérzékelős légbevezetőkbe, illetve légelvezetőkbe (elszívó 
rácsokba) építik be. Ezeket olyan helyiségekben tanácsos alkalmazni, ahol a páratartalom jól jelzi 
levegő szennyezettségét (nappalik, hálók, fürdőszobák). Az Aereco az MSZEN 13141-9 szabvány 
szerint gyártja a páravezérelt szellőzőelemeket. A higroszabályozású légbevezető és légelvezető 
elemek poliamid pántkötegeire a gyártó 30 év garanciát biztosít.

HELYISÉGEK FUNKCIÓJA SZERINT VÁLASZTHATÓ 
SZENZOROK A LÉGCSERE SZABÁLYOZÁSBAN

Aereco szellőzési rendszereket 
többféle érzékelő vezérelheti  

Páraszabályozott szellőzés, 
Aereco 1984-ben alkotta meg

Manuálisan kapcsolható 
szellőzés 

Mozgás / jelenlét érzékeléssel 
aktivált szellőzés

CO2 szenzor által
indított szellőzés

VOC (illékony szerves vegyület)
érzékeléssel aktivált szellőzés

Távirányítóval vezérelt 
szellőzés

Higroszabályozású légbevezetőkről bővebben olvashat a 22-33. oldalon.
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Az intelligens S-RH/T, S-CO2 valamint S-VOC érzékelőkről részletes információ a 42-43. oldalon. Pára- mozgás CO2 és VOC érzékelős BXC légelvezetők: 50-51. oldal, TDA típusok: 52-53. oldal

Manuálisan kapcsolható szellőzés

Alapelv: Fokozottan szennyezett levegő esetén az elszívott légmennyi-
ség manuálisan növelhető.

A manuálisan csúcshozamra kapcsolható légelvezetőket olyan intenzíven 
szennyezett helyiségekbe érdemes beépíteni, ahol a páratartalom 
figyelésével a légszennyezettség nem kimutatható (pl. WC, Konyha: 
páraérzékeléssel kombinálva stb.).

Mozgás / jelenlét érzékeléssel aktivált szellőzés

Alapelv: a szellőzőlevegő mennyiségét automatikusan és arányosan 
igazítsuk a helyiség  használatának intenzitásához.

Az emberi jelenlét az Eyebooster mozgásérzékelőt automatikusan akti-
válja. Ennek hatására a légelvezető zsalui „maximum állásra” nyitnak. 
Ezt a módszert akkor érdemes alkalmazni, ha a páratartalom nem 
mutatja  a levegő magas szennyezőanyag tartalmát, de az emberi jelen-
lét arra következtetni enged (pl. WC-k, időszakosan használt irodaterek 
stb.) 

A mozgásintezenzitás-érzékelős légelvezető elemek pedig a nagyon vál-
tozó kihasználtságú helyiségek, mint pl. tanácstermek, osztálytermek, 
előadók stb.). 

Az Eyebooster érzékelő modul egy elektronikus infra érzékelőből és 
egy Fresnel lencséből áll, amely max. 4 méteres távolságból és 100 
fokos látószögből érkező infravörös sugarakat vezeti az érzékelőre. A 
folyamatosan figyelt besugárzás változásának hatására, egy jelet küld 
az elektronikának ami vezérli a zsalumozgató mikromotort, így az kinyit. 
A mozgásérzékelős technológiát légelvezetőkbe építve, illetve motoros 
zsaluk távvezérlésére alkalmazzák olyan helyeken, ahol  a páratartalom 
nem jó indikátor a légszennyezettség mértékének kimutatására (WC-k, 
irodák stb.).

Szabályozás CO2 vagy VOC szenzorokkal (3)

Alapelv: a rendszer a helyiség levegőminőségét (CO2 vagy VOC szint-
jét) folyamatosan vizsgálva szabályozza a légcserét. Mindkét szenzor 
azonos elven működik: Telepítésekor a lepattintható borítás alatt talál-
ható potenciométeren 6 féle levegő minőség koncentráció szintérték-
ből választhatunk. Amint a levegőminőség koncentráció meghaladja a 
beállított értéket, légelvezető “kinyit” hogy a szennyezett levegő gyorsan 
távozhasson, majd visszazár, amint a levegő szennyezettsége a beállí-
tott érték alá csökkent.  
Egy-egy BXC CO2 vagy VOC egység “Master-slave” üzemmódban akár 
5 db BXC 403 légelvezetőt is vezérelhet, ezáltal nagyobb helyiségek 
szellőztetése is szabályozható. 
Intelligens S-CO2 vagy S-VOC szenzorok hagyományos gépi és hővisz-
szanyerős szellőzési rendszerek szabályozásához.(2)

   2    3

M
iért szükséges a szellőzés?
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SZABÁLYOZOTT GÉPI SZELLŐZÉS 
LAKÁSONKÉNT, ÉPÜLETRÉSZENKÉNT

1 2

1
23

3

Ennél a megoldásnál a ventilátor az 
épület valamely helyiségében bújik meg, 
ezáltal egyformán alkalmazható családi 
házak lakások, épületrészek, pl. irodák 
szellőztetéséhez. A szekrényben, vagy 
álmennyezetben elrejtett központi ventilátor 
egyszerűen karbantartható, és egyedileg 
kontrollálható az üzemelés.

A levegő mozgatását ebben az esetben is a 
ventilátor(3) végzi. A gépi higroszabályozású 
rendszerben az egész lakásban a levegő 
kicserélődését a szennyezett, vizes 
helységekből elszívott levegő indítja el. 

A friss levegő a lakószobákba érkezik a 
légbevezetőkön(1), ennek szükséglet szerinti 
elosztása a szobák között csak akkor valósul 
meg, ha a légbevezetők páraérzékelősek. 

A ventilátor által elszívott levegő mennyiségét 
a páraérzékelős, illetve mozgásérzékelős 
légelvezetők(2) szabályozzák a pillanatnyi 
szükségletek szerint a lakások kiszolgáló 
helyiségeiben, azaz a nagyobb szellőzési 
igényű helyiségekben intenzívebb lesz 
a szellőzés, mint a használaton kívüli 
helyiségekben.

Ajánlott megoldásaink:
Légutánpótlás:
- EMM, EHM higroszabályozású standard légbevezetők

- EAR akusztikus, higroszabályozású légbevezetők

Elszívó rendszer kialakítása:
 - BXC pára és/vagy mozgásérzékelős légelvezetők

- V2A, V4A, V5S, valamint VAM központi ventilátorok     
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SZABÁLYOZOTT GÉPI SZELLŐZÉS  
CSALÁDI HÁZAKBA, LAKÁSOKBA

1 2

1

2

3

3

A légcserét egyetlen központi ventilátor 
munkája eredményezi. Az akusztikus 
ventilátor, elhelyezhető álmennyezetben, 
vagy beépített szekrényben, amennyiben 
nem hangcsillapított ventilátor, úgy csak a 
tetőtérben.

A gépi higroszabályozású rendszerben az 
egész házban a levegő kicserélődését a 
szennyezett, vizes helységekből elszívott 
levegő indítja el. A friss levegő a lakószobákba 
érkezik a légbevezetőkön, ennek szükséglet 
szerinti elosztása a szobák között csak 
akkor valósul meg, ha a légbevezetők 
páraérzékelősek. 

A ventilátor által elszívott levegő mennyiségét 
a páraérzékelős, illetve mozgásérzékelős 
légelvezetők(2) szabályozzák a pillanatnyi 
szükségletek szerint a lakások vizes 
helyiségeiben, azaz a nagyobb szellőzési 
igényű helyiségekben intenzívebb lesz  
a szellőzés, mint a használaton kívüli 
helyiségekben. 

Fűtetlen térbe történő telepítés esetén ideális 
megoldást jelent a VAM akusztikus központi 
ventilátor(3), amely nem igényel külön 
hőszigetelést.

Ajánlott megoldásaink:
Légutánpótlás:
- EMM, EHM higroszabályozású standard légbevezetők

- EAR akusztikus, higroszabályozású légbevezetők

Elszívó rendszer kialakítása:
 - BXC pára és/vagy mozgásérzékelős légelvezetők

- V2A, V4A, V5S, valamint VAM központi ventilátorok     

DCV szellőzési rendszerek
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SZABÁLYOZOTT GÉPI SZELLŐZÉS 
TÖBB EMELETES LAKÓ- ÉS KÖZÉPÜLETEKHEZ

1 2 3

1

2

3

Az épületben a légcserét központi ventilátorok 
biztosítják. Ez elhelyezhető a tetőtérben 
vagy a tetőn (3). A gépi higroszabályozású 
rendszerben az egész épületben a levegő 
kicserélődését a szennyezett, vizes 
helységekből elszívott levegő indítja el. 

A friss levegő a lakószobákba érkezik a 
légbevezetőkön(1), ennek szükséglet szerinti 
elosztása a szobák között csak akkor valósul 
meg, ha a légbevezetők páraérzékelősek. 

A ventilátor által elszívott levegő mennyiségét 
a páraérzékelős, illetve mozgásérzékelős 
légelvezetők(2) szabályozzák a pillanatnyi 
szükségletek szerint, a lakások kiszolgáló, 
vizes helyiségeiben. Ez azt jelenti, hogy a 
nagyobb szellőzési igényű helyiségekben 
intenzívebb lesz a szellőzés, mint a 
használaton kívüli helyiségekben, ill. 
lakásokban.

Ajánlott megoldásaink:
Légutánpótlás:
- EMM, EHM higroszabályozású standard légbevezetők

- EAR akusztikus, higroszabályozású légbevezetők

Elszívó rendszer kialakítása:
 - BXC, TDA pára és/vagy mozgásérzékelős légelvezetők

- ABS2 tűzvédelmi csappantyúk 

 - VBP, VBP+, VCZ, VTZ, vagy VBV típusú   központi- vagy

   tetőventilátorok  épület adottsági szerint    
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1

3

2

GRAVITÁCIÓS ÉS HIBRID SZELLŐZÉS
TÖBBSZINTES LAKÓÉPÜLETEKBEN

A gravitációs szellőzés a természet erejét 
(szélhatás és kürtőhatás) aknázza ki a 
légcsere megvalósításához . 

Ezek az erők nyomáskülönbséget hoznak 
létre a szellőzőkürtőkben, melynek hatására 
a lakás levegője a kürtőn keresztül távozni 
igyekszik. Ahhoz, hogy a szennyezett levegő 
el tudjon távozni, a helyére friss levegőt kell 
beáramoltatni.  

A légutánpótlás a nyílászárókba vagy 
falszerkezetbe épített higroszabályozású 
légbevezetőkön keresztül valósul meg a 
lakószobákban (nappali, hálók). 
A légcsere során, az elhasznált levegő a vizes, 
illetve kiszolgáló helyiségeken (fürdő, WC, 
konyha) elhelyezett légelvezetőkön keresztül 
távozik, így a lakás egésze átöblítésre 
kerül. A természetes, vagy gravitációs 
szellőzés mértéke természetesen nagyban 
függ a külső és a belső körülményektől, a 
hőmérsékleti viszonyoktól és a szélhatástól, 
így annak szabályozása szükséges. A 
páraszabályozott rendszer, azzal, hogy a 
belső páratartalmat érzékelve állítja be a 
szükséges légmennyiségeket, megfelelően 
reagál változó természeti hatásokra is. Ez a 
szellőzési mód nem csak energiatakarékos 
(nincs ventilátor), hanem előnye az alacsony 
zajszint (kis légsebességek) és az egyszerű 
karbantartás is. 

Ajánlott megoldásaink:
Légutánpótlás:
- EMM, EHM higroszabályozású standard légbevezetők

- EAR akusztikus, higroszabályozású légbevezetők

Elszívó rendszer kialakítása:
 - G2H, GBP, GHN pára és/vagy mozgásérzékelős 

   légelvezetők

 - VBP, VBP+  tetőventilátorok hibrid rendszerekhez     1 2 3

A hibrid szellőzés a gravitációs és gépi megoldások közötti középút, ami a gravitációs szellőzés 
részegységeiből és egy időszakosan és kis nyomáson működő huzatfokozó ventilátorból épül 
fel. A gépi rásegítésre csak azokban az időszakokban van szükség, amikor a természeti erők 
nem alakítanak ki a megfelelő légcseréhez szükséges nyomáskülönbséget. Automatikusan indul, 
kapcsolhatja egy hőmérséklet érzékelő termosztát, vagy egy nyomáskapcsoló.  A hibrid szellőzés 
igyekszik egyesíteni a természetes szellőzés előnyeit, az egyszerű karbantartást, a kis fogyasz-
tást, a csöndes, megbízható működést,  a gépi szellőzésre jellemző légszállítással.

DCV szellőzési rendszerek
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VMX RENDSZER KÖZÉPÜLTETEK SZELLŐZÉSÉNEK 
OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ 
A VMX rendszer egy komplex, innovatív rendszer, amely lehetővé teszi a légcsere helyiségenkénti szabályozását az épületben tartózkodók 
kényelme érdekében, ugyanakkor energiát is takarít meg. A VMX egy egyedülálló rendszer, amely a helyiség funkciója szerint választott és telepített 
speciális (CO2, vagy páratartalom, mozgás, jelenlét, VOC) szenzoroktól kapott információk alapján szabályozza mind a friss levegő utánpótlását, mind 
a helyiségből elszívásra kerülő levegő mennyiségét.

Az intelligens légcsere szabályozással a fix léghozamra beállított szellőzési rendszerekhez képest akár 25%-75% energia takarítható meg.

UNIZONE (EGY ZÓNÁS) ALKALMAZÁS

Egy zónás alkalmazás esetén a VMX rendszer központilag 
szabályozza és ellenőrzi a szellőzés intenzitását és a ventilátor 
működését. Ez általában azt feltételezi, hogy egy ventilátor van 
telepítve minden helyiségben. Egyes esetekben azonban több 
helyiség is csatlakoztatható egy központi ventilátorhoz.

A helyiségbe telepített CO2, vagy mozgás/jelenlét (vagy egyéb) érzékelő 
jelet küld a fő vezérlő modulnak, amely a szellőzési igény függvényé-
ben szabályozza a ventilátor működését, ezáltal optimalizálva a beltéri 
levegő minőségét. 

MULTIZONE (TÖBB ZÓNÁS) KIALAKÍTÁS

Multizone telepítés esetén a VMX rendszer decentralizáltan, 
szabályozza a motoros pillangószelepeket. Ezáltal több szelep 
és légrács csatlakoztatható egyetlen központi szellőztető 
berendezéshez, így akár a teljes épület szellőzése is megoldható.

Egy központi szellőzető berendezés gondoskodik több helyiség pillan-
gószelepekkel modulált, változó intenzitású szellőztetéséről. A VMX 
rendszerhez (egy fő modul) helyiségenként egy-egy fő vezérlő egység 
kerül elhelyezésre. A kialakítástól függően az érzékelő(k) a különböző 
helyiség paramétereket (CO2 koncentráció, a jelenlét, a mozgás, 
stb.) monitorozzák és jelzéseket küldenek a szabályozó moduloknak, 
amelyek vezérlik a motoros pillangószelepeket.

Példa a MULTIZONE (több zónás) alkalmazásra
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VMX rendszer főbb elemei: A rendszer tervezéséhez kérje VMX tervezői segédletünket.

1 S-PRE*
Optikai érzékelő jelenlét és mozgásérzékeléssel

2 S-CO2*
Széndioxid szint érzékelő

3 FŐ VEZÉRLŐ modul**
Központi rendszer szabályozó modul egység

4  
KONTAKT BE modul*

Választható kiegészítő modul, bemeneti külső alapértékek megadásához.

5  

BE/KI 0-10V modul*
Választható kiegészítő modul, amely a rendszer állapot kijelzéséhez

 kimeneti port és/vagy távvezérlés bemeneti port.

6  
RELÉKIMENET modul*

Választható kiegészítő modul, rendszer állapot kimenet.

7 Motorizált pillangószelep (Multizone kialakítás esetén alkalmazandó)
Elszívás szabályozás kompenzálásához.

8

Légrács(ok)
TROX XARTO befúváshoz és elszíváshoz alkalmazható légrács. 

Léghozam jellemzők: 324-990m³/h. Többféle tipusú csőrendszerekhez illeszthető, 
körkeresztmetszetű és négyszögletes csövekhez egyaránt.

9 Központi ventilátor
Aereco VCZ fordulatszám szabályozott központi ventilátor

*opció **kötelező rendszerelem

DCV szellőzési rendszerek
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Az Aereco új generációs hőisszanyerős rendszere mind energiamegtakarítás, mind légcsere optimalizálás szempontjából előrelépés a hővisszanyerős 
szellőzési megoldások terén. A DXR az első hővisszanyerős szellőztető készülék, amely képes külön-külön alkalmazkodni a helyiségek egyedi szellőzési 
igényeihez, valamint azok változásaihoz igazodva fokozatmentesen szabályozni a légutánpótlás és az elszívás mértékét. 
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DXR HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZÉSI RENDSZER 
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DXR Unit 
Hővisszanyerős szellőzetető készülék kereszt-ellenáramú hőcserélővel 1

DXR Hub
Központi befúvás elosztó, szabályozó egység 2

SDC100
Befúvó elem Ø100mm 3

SDC125
Befúvó kiegyenlítő elem Ø125mm 4

S-CO2
CO2 érzékelő 5

BXC
pára- és/vagy mozgásérzékelős légelvezető elem Ø100mm 6

BFX 
Elszívás kiegyenlítő elem Ø125mm 7

Vezérlő és kijelző egység
választható monochrome vagy színes érintőképernyős változatban

A DXR rendszer egy újszerű megközelítés, amely ötvözi a helyiségenként szabályozott szellőzési megoldások és a hővisszanyerős szellőztető rendszer 
előnyeit, mert a helyiségenként egyedi érzékelő/szabályozó egységek kiegyenlített légcserét, ugyanakkor kiváló levegőminőséget biztosítanak. A 
rendszer által megtakarítható fűtési energia mellett a DXR ventilátorainak villamos fogyasztása is kedvező. Az energiahatékonyság érdekében a 
központi elosztó és gyűjtő hálózat, valamint a DXR központi egység összehangolt munkáját két fordulatszám szabályozott, alacsony fogyasztású EC 
motor segíti. 

Az alumínium kereszt-ellenáramú hőcserélőn(1) keresztül előmelegített friss levegő bevezetése(3) akár öt lakóhelyiségen keresztül (nappali, háló, 
gyerekszoba, dolgozó, stb.) is történhet, amelyet a kiegyenlített szabályozás érdekében egy befúvás kompenzációs ág(4)  egészít ki. A lakóterekbe 
telepített, karbantartást nem igénylő, önkalibráló algoritmussal rendelkező CO2 érzékelők(5) vizsgálják az adott helyiség levegőjét és vezérlik - egy 
központi elosztó egységen(2) keresztül - az egyes helyiségekbe bejutó szükséges mértékű friss levegő utánpótlását.
A szennyezett levegő elvezetése(6) akár négy kiszolgáló helyiségből (fürdő, WC, konyha, ...) is megvalósítható, melyet az elszívás kiegyenlítő ág (7)
tesz teljessé. Az épület adottságaihoz alkalmazkodva, az elszívás szabályozásához lehetőség van akár pára- és/vagy mozgásérzékelők, vagy 
CO2 esetleg VOC (illékony szerves vegyület) érzékelők alkalmazására is. A DXR rendszer központi egységének összehangolt munkáját két 
fordulatszám szabályozott, alacsony fogyasztású EC motor segíti. A rendszer működéséről folyamatosan tájékoztat a központ kijelző egység(8).

Az ideális levegőminőségről a hővisszanyerős szellőztető egység két G4 és F7 szűrője, valamint alacsonyabb külső hőmérséklet esetén a hőcserélő 
egység gondoskodik. A nyári hónapokban az automatikus bypass egységnek köszönhetően éjszakai friss levegős hűsítő átszellőztetés biztosítható.

DXR hővisszanyerős szellőztető rendszer elemei: A rendszer tervezéséhez kérje DXR tervezői segédletünket.

DCV szellőzési rendszerek
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HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ KÉSZÜLÉKEK 
ÉS RENDSZEREK EGYEDI VEZÉRLÉSSEL
A HRM(UP), HRF, valamint HRG(UP) alacsony energiafogyasztású hővisszanyerős szellőztető készülékeknél a maximális energiahatékonyság nemcsak 
a hővisszanyerés kiemelkedő 95% fölötti hatásfokát, hanem az alkalmazott ventilátormotorok alacsony villamosenergia fogyasztását is jelenti.

A hővisszanyerős szellőztető készülék típu-
sok között megtalálhatók 100 és 6000 m3/h 
közötti légszállítási képességű megoldások.
Elhelyezés szempontjából akár álmennyezet 
fölé, vagy kültérre, pl. tetőre is telepíthető 
változatok is válaszhatók. 

Néhány főbb alkalmazási lehetőség:

• Családi házak (passzívházak), lakások
• Társasházak, apartman házak
• Irodaházak
• Egészségügyi intézmények,  
   kórházak, klinikák, rendelőintézetek
• Bevásárlóközpontok
• Szállodák, színházak, mozik
• Éttermek, kávézók
• Sportlétesítmények: fitness termek,     
  uszodák, tornatermek, stb.

A HRM(UP) típusokat főleg családi házakhoz 
lakásokhoz, iroda és üzlethelyiségekhez 
ajánljuk, az álmennyezet fölé telepíthető HRF 
készülékek, valamint a nagy teljesítményű 
HRG(UP) típusok pedig társasházakhoz iroda-, 
középületekhez, gyógyászati és kereskedelmi 
egységekhez jelentenek ideális megoldást. 
A készülékek működés szabályozása, igény 
szerint történhet állandó légszállítás (CA), 
állandó nyomásérték (CPs), illetve jelvezérelt 
(LS) üzemmódban.

Ajánlott megoldásaink:
Hővisszanyerős szellőztető készülékek:
- HRM (UP), HRF és HRG (UP) típuscsaládok

 - Szabályozó, kijelző egységek, kiegészítő modulok
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TFK 100 BXC 211 BXC 213

Helyiségenkénti szabályozás érdekében

A hővisszanyerős készülékekhez a helyiségenkénti szabályozás 
érdekében tökéletesen illeszthetők a befúvás szabályozását végző 
térfogatáram korlátozó egységek(TFK), valamint a pára-, mozgás, 
illetve CO2 vagy VOC érzékelős BXC légelvezető elemek.
Újdonság: S-RH/T, S-CO2 és C-VOC érzékelők 0-10 V jelvezérléssel.

Kommunikációs modul (opció) segítségével a HRF és HRG (UP) típusok 
a legkorszerűbb épületszabályozási rendszerekkel (pl. KNX, vagy BACnet) 
képesek harmonikusan együttműködni. 
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Állandó légszállítás (CA üzemmód)

Amennyiben folyamatosan stabil légutánpótlásra és elszívásra van szükség. Ez jellemzően iroda-
épületek, iskolák, edzőtermek stb. esetén előforduló igény.
Ilyenkor a rendszer a beállított légszállítás értéket biztosítja függetlenül a nyomásveszteség érték-
től. Pl.: a rendszert arra állítják be, hogy tartsa a 1350 m3/h légszállítást függetlenül a nyomás-
vesztéstől, ilyenkor a készülék nem megközelítőleg, hanem pontosan és folyamatosan tartja az 
1350 m3/h értéket.

Jelvezérelt szabályozás (LS üzemmód)

A szellőztetés szabályozásának valószínűleg leggazdaságosabb módja, hiszen a helyiségek egyedi 
levegőminőségéhez igazodva, helyi érzékelők által szabályozottan történik a légcsere. Így egy 
adott helyiség szellőztetése a használat függvényében történhet. 
Például páratartalom (pl. S-HR/T) és/vagy mozgásérzékelők, de akár S-CO2 vagy S-VOC érzékelők 
is szabályozhatják a légcsere intenzitását. Ebben a konfigurációban a helyiségekbe telepített (higro 
vagy mozgás, CO2, VOC) szenzorok által 0-10 jeltartományban, a TAC5 részére küldött jelek alap-
ján változik a működés, ami független a nyomásesés értékétől. 

Változó légszállítás, állandó nyomásérték tartásával (CPs üzemmód)

Ideális megoldást jelenthet többszintes társasházak esetén, ahol a lakók saját, egyedi igényükhöz 
igazítva változtathatják az épületrész szellőzésének intenzitását, ugyanakkor a rendszer központi 
működését ez nem befolyásolja, mert a hálózat a beállított nyomásértéken üzemel. Az optimális 
légszállítás mértékéhez a rendszer hozzárendel egy nyomásértéket, amely a későbbiekben refe-
renciaértékként szolgál. Ezt az állandó nyomást tartja a rendszer a hálózatban, függetlenül attól, 
hogy mekkora a felhasználó által szabályozott légszállítás.
Például, ha a lakásonként előre meghatározott és beállított légszállítás érték 150 m3/h és ehhez 
185 Pa szükséges, akkor ezt a nyomásértéket a rendszer folyamatosan tartani fogja, így minden 
lakás részére képes biztosítani az egyedileg szabályozható szellőztetés lehetőségét.

Hővisszanyerős szellőztető berendezések, rendszerek: Kérje részletes termékkatalógusunkat.

DCV szellőzési rendszerek
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EMM²
Páraszabályzott légbevezető nyílászáróra

Keskeny kialakítás a tökéletes illeszkedésért

Keskeny kialakításának köszönhetően az EMM2  (csak 31 mm magas), így észrevétlenül illeszkedik  
bármely típusú ablakhoz. A légbevezető érzékeli a helyiség levegőjének páratartalmát és ennek 
alapján folyamatosan szabályozza a szellőzést. Az EMM2 speciális kiegészítőivel növelhető a 
léghozam és megváltoztatható a levegőáramlás iránya. Kétféle higroszabályozású kialakítással és 
4 különböző színben érhető el, egyszerű kialakításának köszönhetően levehető előlapja, könnyen 
utólag is színezhető. Zajos környezetben alkalmazva akusztikus külső esővédővel       37 dB 
hangcsillapításra képes. 

Irányított légáramlást biztosító talpazat(1)

A standard típus kialakítása ferde légáramlatot eredményez, mely módosítható vízszintesen az 
O-EMM2 kiegészítő talapzattal, abban az esetben ha túl közel van az ablak tok vagy a mennyezet. 
Így lesz a légáramlás optimális és komfortos.

Légmennyiség növelő talpazat (2)

Az E-EMM2 talapzat, olyan választható kiegészítő, mely a légáramlás növelését teszi lehetővé 
a különböző típusoknál, ahol az EMM2  léghozamát a jogszabályi kövtelmények teljesítéséhez 
(pl. nyílt égésterű tüzelőberendezések biztonságos légellátása), vagy más okból kell emelni, a 
légbevezetők mennyiségének megtartásával.

Kézi nyitó és záróretesz (3)

Ez az opció, az EMM2 5-35 páratartalom érzékelős tipusoknál elérhető kiegészítő, amely 3 
mód közötti választást tesz lehetővé: minimum, felhasználói igényeknek való automatikus 
(páraérzékelés alapján) vagy, maximális légbevezetést. 

ÚJDONSÁG

Keskeny kialakítás: csak 31 mm 
magas.

Páratartalom (higro) érzékelés: a 
légszállítást a belső levegő relatív 
páratartalma szerint szabályozza.

Irányított légáramlás (vízszintes) 
kiegészítők közül választható 
(O-EMM2) .

Maximális komfortérzet 
érdekében, választható lezáró 
retesszel szerelt típusváltozat is 
elérhető.

Növelt léghozam biztosítására 
új kiegészítő, mely a tartozékok 
közül választható.

Keskeny kialakítás, így könnyen 
illeszthető a legkülönbözöbb 
ablak típushoz (E-EMM2). 

Egyszerű karbantartás: nincs 
beszabályozás sem, csak éves 
portalanítást igényel.
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EMM² típusú légbevezetők nyílászáróra

 standard |  opcíó
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Légbevezető (EMM²)

Légbevezető légáramlat irányváltó talapzattal (O-EMM) vagy léghozam növelő talapzattal (E-EMM)

Előlnézet

Felülnézet

(1) AEA 731, AEA 098 vagy DP 0390, AEA 100 esővédőkkel, (kiegészítő nélkül).                                    (2) Alap típus, kiegészítő nélkül.
(3) E-EMM2 és O-EMM2 nem használható együtt.                                                                                                                                                  (4) Ez a méret befolyásolja a léghozamot.

Légbevezető EMM² 5-35 EMM² 11-35 EMM² 24 EMM² 35

Típus EHM1276 EHM1256 EFM1290 EFM1292

Léghozam jellemzők

Higroszabályozású, automatikus működésű - -

Zárható - - -

Léghozam (min.-max.) @ 10 Pa m3/h 5-35 11-35 24 35

Léghozam (min.-max.) @ 40 Pa m3/h 10-70 22-70 48 70

Léghozam (min.-max.) @ 10 Pa kiegészítő 
légáramlatot biztosító elemmel E-EMM²

m3/h 22-45 26-45 36 45

Léghozam (min.-max.) @ 40 Pa kiegészítő 
légáramlatot biztosító elemmel E-EMM²

m3/h 44-90 52-90 72 90

Maximális nyitott keresztmetszet mm2 3600 3600 2500 3600

Akusztika

Hangcsillapítás @ max. nyílásnál, csak légbevezető 
Dn,e,w (Ctr)(1) dB 33 33 > 33 33

Hangcsillapítás @ max. nyílásnál, akusztikus 
esővédővel Dn,e,w (Ctr)(2) dB 37 37 > 37 37

Rendelhető kiegészítők

Légmennyiség növelő talpazat (kiegészítő légáramlás) E-EMM2  (ren. AEA1335)(3)

Irányított légáramlást biztosító talpazat O-EMM2  (ren. AEA1339)(3)

Standard esővédő 23 mm (redőny nélküli ablakokhoz) AEA 731 / AEA 827 / AEA 733 

Keskeny esővédő 10 mm (később tervezett redőnyhöz) AEA 098 / AEA 099T / AEA 099G

Keskeny rovarrács 3 mm (redőnyös ablakokhoz) DP 0390/ DP 0391H / DP 0392H / DP 0394H

Akusztikus esővédő AEA 833 / AEA 852 / AEA 834

Huzatkorlátózóval ellátott esővédő AEA 100 / AEA 156* / AEA 157*

Jellemzők

Tömeg g 195 195 175 175

Szín Fehér / tölgy / gesztenye / szürke aluminium

Anyag ABS, PS ABS, PS ABS, PS ABS, PS

Felszerelés

Javasolt résméret mm 2x(172×12); (250 x 15)(4); (250 x 16)

Nyílászáróra szerelhető

Redőnytokra szerelhető

Helyiség típusa szerint Nappali, iroda, komfortterek, hálószoba

Választható színek: fehér (RAL 9003)               tölgy (RAL 8001)         gesztenye (RAL 8017)                     szürke (RAL 7045)

Légbevezetők, esővédők



EMM, EMF, EFR
Páraszabályzott légbevezető nyílászáróra

Egyszerű, elengedhetetlen

Az EMM, EMF, EFR légbevezetők a szellőzési rendszer elengedhetetlen részei. Kétféle légáramlás-
sal szerelhetők, 3 standard színben elérhetők:

fehér (RAL 9003), gesztenye (RAL 8017), tölgy (RAL 8001). Az egyszerű és strapabíró kialakí-
tásukkal már sok ország piacán bizonyítottak. Akusztikus külső esővédővel 37 dB átlagos hang-
csillapításra képesek.

Légáram iránya: függőleges, vagy ferde. A nyílászáró és a födém elhelyezkedése szerint 
tetszőlegesen szerelhető

Minden esetre (1, 2)

Az EMM, EMF légbevezetőkön beérkező levegő iránya attól függ, hogy a talapzatát a két lehetőség 
közül hogyan szerelik fel. Így a légáram iránya a födém elhelyezkedésétől és a benntartózkodók 
kényelme érdekében megválasztható.

Kézi záróretesz szélsőséges hideg esetére (3)

Záróretesszel ellátott típusok is választhatók, melyeknél a szabályozózsalu manuálisan a zárt 
(minimum) állásban rögzíthető, hogy szélsőségesen hideg és szeles téli időben megakadályozzuk 
a túlzott légcserét.

Nyílt égésterű gázkészülékek, kályhák és kandallók légellátása 

A nem zárható és növelt minimum hozamú légbevezetők alkalmasak a nyílt égésterű gázkészü-
lékek égési és szellőző levegőjének utánpótlására. Kiválasztásukhoz nézze meg az 82. oldalon 
lévő adatlapot.

Páraérzékelős: 
a légszállítást a belső levegő relatív 
páratartalma szerint szabályozza 
(kivéve az EMF, EFR típus, amelyek 
kézi működtetésűek).

Hangcsillapítás: alapesetben 
Dn,e,w=33 dB,
akusztikus esővédővel (AEA 833) 
Dn,e,w=37 dB.

A maximális komfort érdekében 
válaszható lezáró retesszel szerelt 
típusváltozat is.

Keskeny profil (27 mm) könnyen 
illeszthető a legtöbb ablakprofilhoz.

Egyszerű karbantartás: 
beszabályozás nem szükséges, 
csak éves portalanítást igényel.

1 2 3
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EMM, EMF, EFR  típusú légbevezetők nyílászáróra

Típus EMM 716 EMM 705 EMM 916 EMF 963 EFR 174

Léghozam jellemzők

Higroszabályozású, automatikus működésű - -

Zárható (minimum léghozamra) - -

Léghozam min. / max. 10 Pa-nál m3/h 5-35 5-35 11-35 35 6-12-18-24-35

Léghozam min. / max. 40 Pa-nál m3/h 10-70 10-70 22-70 70 12-22-35-40-45

Akusztika Dn,e,w (C ; Ctr)

Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető dB 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0) 31 (n.a.)

Hangcsillapítás max. nyílásnál, akusztikus esővédővel dB 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) 31 (n.a.)

Rendelhető kiegészítők

Standard esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827

Esővédő-rovarrács huzatkorlátozóval (fehér, gesztenye, tölgy)
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156

AEA 100, 

AEA 157, AEA 156 
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156

Keskeny esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy) 
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T

Keskeny rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, alumínium)
DP 0390H, DP 0392H, 
DP 0391H, DP 0393

DP 0390H, DP 0392H, 
DP 0391H, DP 0393

DP 0390H, DP 0392H, 
DP 0391H, DP 0393

DP 0390H, DP 0392H, 
DP 0391H, DP 0393

DP 0390H, DP 0392H, 
DP 0391H, DP 0393

Akusztikus esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy) 
AEA 833, 

AEA 834, AEA 852
AEA 833, 

AEA 834, AEA 852
AEA 833, 

AEA 834, AEA 852
AEA 833, 

AEA 834, AEA 852
AEA 833, 

AEA 834, AEA 852

Jellemzők

Max. szabad keresztmetszet mm2 4000 4000 4000 4000 4100

Szín (fehér, gesztenye, tölgy)
EMM 716, 

EMM 717, EMM 830
EMM 705, 

EMM 856, EMM 726
EMM 916, 

EMM 973, EMM 972
EMF 963, 

EMF 021, EMF 029
EFR 174, 

EFR 176, EFR 178

Tömeg / Anyag g / - 170 / PS 170 / PS 170 / PS 170 / PS 102 / PS

Felszerelés

Javasolt résméret mm 290 x 12(10) 290 x 12(10) 290 x 12(10) 290 x 12(10) 290 x 12(10)

Nyílászáróra szerelhető

Redőnytokra szerelhető

Fali - - - - -

Nappaliba, hálószobába, irodába, komfortterekbe -

Nyílt égésterű gázkészülék légellátásához - - - -

Megjegyzés:
- Az EMM, EMF és EFR légbevezetők beépítésére vonatkozó további adatokat 136-137. oldalon találja.
- A légbevezetőhöz külön kell külső oldali esővédő és/vagy rovarrácsot választani, melynek lehetséges típusai a 85. oldalon találhatók.

Jelleggörbék EMM típusú légbevezetők

EMM 716   EMM 916

Jelleggörbék, méretek (mm) 

EMM ferde légáram

EMM függőleges légáram

402

39.5

40

46

27

402

A pontos jelleggörbék letölthetők 
honlapunkról: www.aereco.hu
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EHA² (EAR-EAF)
Akusztikus légbevezetők nyílászáróra

1 2 3

Élvezze a csendet

Aereco EHA2 (EAR-EAF) páraszabályozott, nyílászáróba építhető, akusztikus légbevezető termék-
család a legtöbb műanyag, fa és alumínium nyílászáróhoz illeszkedik. A nagyobb komfort érde-
kében a friss levegő a légbevezetőn keresztül a mennyezet irányába áramlik át, ezáltal jobban 
keveredik a lakás levegőjével. (1)

Négy standard színben rendelhető: fehér (RAL 9003), gesztenye (RAL 8017), tölgy (RAL 8001), 
szürke (RAL 7045). A levehető külső borítás pedig egyedi igényekhez alkalmazkodva utólag is 
könnyen színezhető:

Kézi záróretesz szélsőséges hideg esetére (2)

Záróretesszel ellátott típusok is választhatók, melyeknél a szabályozózsalu manuálisan a zárt 
(minimum), illetve maximum nyitott állásban is rögzíthető.

Hatékony védelem a zajszennyezés ellen (3)

Az EHA2 légbevezetőből, akusztikus talapzatából (AEA 301) és akusztikus külső esővédőből (AEA 
851) álló összeállítás hangcsillapítása Dn,e,w (C)=42 dB*, amivel a piac legjobbjai közé tartozik a 
maga 3600 mm2-es szabad keresztmetszetével.

*EAR, és EAF hangcsillapítása akusztikus kiegészítők nélkül Dn,e,w (C)=37 dB

Nyílt égésterű gázkészülékek, kályhák és kandallók légellátása

A nem zárható és növelt minimum hozamú légbevezetők alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülé-
kek égési és szellőző levegőjének utánpótlására. Kiválasztásukhoz nézze meg az 84. oldalon lévő 
adatlapot.
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Automatikus, önszabályozó 
légbevezetők

Páraérzékelős: 
a légszállítást a belső levegő relatív 
páratartalma szerint szabályozza.  

Hangcsillapítás alapesetben 37dB, 
akusztikus kiegészítőkkel akár 
42dB.

Válaszható szabályozó retesszel 
szerelt típusváltozat is.

Könnyen illeszthető a legtöbb 
ablakprofilhoz.

Egyszerű karbantartás: 
beszabályozás nem szükséges, 
csak éves portalanítást igényel.



Méretek (mm)Jelleggörbék
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Megjegyzés:
- Az EAR, EAF légbevezetők beépítésére vonatkozó további adatokat 136-137 oldalon találja.
- A légbevezetőhöz külön kell külső oldali esővédő és/vagy rovarrácsot választani, melynek lehetséges típusai a 85. oldalon találhatók.

EAR, EAF típusú akusztikus légbevezetők nyílászáróra

Típus EAR 201 EAR 200 EAR 202 EAR 203 EAF 313 EAF 309

Léghozam jellemzők

Higroszabályozású, automatikus működésű - -

Zárható (minimum léghozamra) - - - -

Léghozam min. / max. 10 Pa-nál m3/h 5-35 5-35 11-35 17-35 5-35 35

Léghozam min. / max. 40 Pa-nál m3/h 10-70 10-70 22-70 34-70 10-70 70

Akusztika Dn,e,w (C ; Ctr)

Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető dB 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0) 37 (0 ; 0)

Hangcsillapítás max. nyílásnál, akusztikus esővédővel dB 42 (0 ; 0) 42 (0 ; 0) 42 (0 ; 0) 42 (0 ; 0) 42 (0 ; 0) 42 (0 ; 0)

Rendelhető kiegészítők

Standard esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827

Esővédő-rovarrács huzatkorlátozóval (fehér, gesztenye, tölgy)
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156

AEA 100, 

AEA 157, AEA 156 
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156

Keskeny esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy) 
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T

Keskeny rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, alumínium)
DP 0390H DP 0392H 
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H 
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H 
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H 
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H 
DP 0391H DP 0393

DP 0390H DP 0392H 
DP 0391H DP 0393

Akusztikus esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, szürke) 
AEA 851, AEA 103, 
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103, 
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103, 
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103, 
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103, 
AEA 332, AEA 334

AEA 851, AEA 103, 
AEA 332, AEA 334

Akusztikus kiegészítő talpazat (fehér, gesztenye, tölgy, szürke)
AEA 301, AEA 303, 
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303, 
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303, 
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303, 
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303, 
AEA 302, AEA 304

AEA 301, AEA 303, 
AEA 302, AEA 304

Jellemzők

Max. szabad keresztmetszet mm2 3600 3600 3600 3600 3600 3600

Szín EAR 201, EAR 283, 
EAR 286, EAR 308

EAR 200, EAR 284, 
EAR 287, EAR 307

EAR 202, EAR 290, 
EAR 292, EAR 327

EAR 203, EAR 295, 
EAR 297, EAR 328

EAF 313, EAF 314, 
EAF 315, EAF 316

EAF 309, EAF 310, 
EAF 311, EAF 312

Tömeg / Anyag g / - 271 / ABS 271 / ABS 271 / ABS 271 / ABS 250 / ABS 250 / ABS

Felszerelés

Javasolt résméret mm 354 x 12(10) 354 x 12(10) 354 x 12(10) 354 x 12(10) 354 x 12(10) 354 x 12(10)

Nyílászáróra szerelhető

Redőnytokra szerelhető

Fali - - - - - -

Nappaliba, hálószobába, irodába, komfortterekbe - - -

Nyílt égésterű gázkészülék légellátásához - - -

Akusztika (variációk)
EAR légbevezető max. nyílásnál (10 Pa)
Akusztikus kiegészítő talpazat (AEA 301 és színes vált.)

Akusztikus esővédő-rovarrács (AEA 851 és színes vált.)

Esővédő-rovarrács (AEA 731, AEA100, AEA 098, DP 0390)

Akusztikus hangcsillapítás Dn,e,w,(C ; Ctr) [dB]

-
-

-

37 (0 ; 0) 39 (0 ; 0) 41 (0 ; -1) 42 (0 ; 0)

I. var. II. var. III. var. IV. var.

-
-

-

EAR / EAF

Akusztikus kiegészítő 
talpazat

AEA 851, vagy 
másik esővédő-

rovarrács

Választható színek: fehér (RAL 9003)               tölgy (RAL 8001)         gesztenye (RAL 8017)                     szürke (RAL 7045)

Jelleggörbék, méretek (mm) 

Jelleggörbék EAR, EAF típusú akusztikus légbevezetők

A pontos jelleggörbék letölthetők 
honlapunkról: www.aereco.hu

Légszállítás m3/h (10 Pa-nál)

Relatív páratartalom %

10
20
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50
60

0  10  20  30 40  50 60  70  80  90 100
EAR 203

EAR 202   

EAR 201, EAR 200

EAR, EAF légbevezető

Akusztikus kiegészítő talapzat

Légbevezetők, esővédők



EAH² (EHP)
Páraszabályzott légbevezető ablak fölé 
szerelhető redőnyhöz tervezve

Keskeny kialakítás a tökéletes illeszkedés érdekében

Keskeny kialakításának köszönhetően az EAH2 légbevezető tökéletesen alkalmas belsőtokos 
redőnyre történő felszereléshez. A levegő a légbevezető felső részén keresztül jut a helyiségbe, így 
a nyílás nem látható a helyiségben tartózkodók számára. A légbevezető páratartalom érzékelője 
folyamatosan ézékeli a helyiség levegőjének nedvességtartalmát és ennek megfelelően, 
automatikusan és segédenergia nélkül szabályozza a friss levegő utánpótlást. A záró- és 
nyitóeszközzel szeret típusváltozat esetén igény szerint állítható minimumra vagy maximumra a 
léghozam. Opcionálisan rendelhető, szabadalmaztatott* speciális légmennyiség növelő talpazat a 
léghozam növelése érdekében.

Esztétikus design (1)

Az EAH2 kompakt kialakítása és szinte láthatatlan felső rés kialakításának köszönhetően a 
redőnytokra szerelve beleolvad környezetébe. Elülső burkolata könnyen illeszkedik a legtöbb 
ablakra szerelt redőnytok kialakításhoz.

Hatékony kiegészítőkkel növelhető léghozam (2) (3)

Belsőtokos redőnyökhöz alkalmazott légbevezetők esetén korábban probléma forrása lehetett, 
hogy a szellőzőnyílás szélénél a redőnytok egyenetlenségei miatt oldalirányú levegő szivárgás 
keletkezhetett. A probléma elkerülése érdekében kifejlesztettünk egy speciális átvezető elemet, 
a T-EAH2-t, amely biztosítja levegőbevezetés folytonosságát, optimalizálja az akusztikus és 
légtechnikai teljesítményt. A tartozékként választható kiegészítő öntapadó tömítő szalag (S-EAH2) 
amely a légbevezető hátuljára ragasztva segíti a nem homogén felületre történő szerelést . 

Nem csak redőnytokra telepíthető

Bár az EAH2 redőnytokra szerelésre lett kifejlesztve, a légbevezető alkalmazható nagyméretű felső 
kerettel, vagy függőleges ablaknyitó mechanizmussal  szerelhet az ablakokhoz is.

ÚJDONSÁG

Belsőtokos redőnyhöz fejleszett 
szellőzőelem

Páratartalom (higro) érzékelés: a 
légszállítást a belső levegő relatív 
páratartalma szerint szabályozza.

Opcionálisan választható lezáró 
retesszel szerelt típusváltozat.

Függőleges, rejtett réskialakítás a 
nagyobb komfortért és esztétikus 
megjelenésért. 

Könnyű szerelés, rejtett 
csavarokkal rögzíthető.

Egyszerű karbantartás: nincs 
beszabályozás sem, csak éves 
portalanítást igényel.
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Méretek (mm)Jelleggörbék

Légbevezetők, esővédők

EAH² típusú légbevezetők belsőtokos redőnyökhöz

 standard |  opció

 57 

 329  34 
 25 

 330

 57 

 14 

 283 

 29 

 31 
 30 

Légbevezető (EAH²)

Talpazat (E-EAH²)

Átvezető elem (T-EAH²)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0
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40
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60
Légszállítás m3/h (10 Pa-nál)

Relatív páratartalom %

EAH2 5-35 + E-EAH2EAH2 5-35
EAH2 11-35 EAH2 11-35 + E-EAH2

* adatok a redőnyburkolat nélkül. A légbevezető az utolsó eleme csillapításnak, javítva az akusztikus teljesítményt

** a redőnyök burkolatának típusától függően

*** nem kompatibilis az E-EAH2-vel

**** a termékhez illesztett csatorna használatát 

Külső esővédő

Az  EAH2 a redőnyház belső, lakóhelyiség felöl eső részére kerül felszerelésre. Nem igényel külső esővédőt, mert  a redőny és a redőnydoboz fedele közötti résen keresztül  bejutó levegő jut át a légbevezetőn. 
Egyéb esetben, amikor a légbevezetőhöz külső oldali esővédő elemet alkalmazunk, meg kell győződni róla, hogy az esővédő  aeraulikus felülete és annak geometriája kompatibilis legyen a légbevezetővel és 
a kialakított réssel.

Légbevezető EAH² 5-35 EAH² 11-35 EAH² 24 EAH² 35

Típus EHP1219 EHP1220 EHP1221 EHP1222

Léghozam jellemzők

Higroszabályozású, automatikus működésű - -

Zárható
(EHP1198)

- - -

Léghozam (min.-max.) @ 10 Pa m3/h 5-35 11-35 24 35

Léghozam (min.-max.) @ 10 Pa kiegészítő légáramot 
biztosító elemmel E-EAH2 m3/h 16-50 24-50 38 50

Akusztika

Hangcsillapítás @ max. nyílásnál, csak légbevezető* 
Dn,e,w (C ; Ctr)

dB 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0)

Hangcsillapítás @ max. nyílásnál, csak légbevezető, 
görgős redőny esetén Dn,e,w (Ctr) 

dB 42 és 49között**

Rendelhető kiegészítők

Légmennyiség növelő talpazat E-EAH2 (típusmegjelölés: AEA1216)

Átvezető elem *** T-EAH2 (típusmegjelölés:AEA1217)

Kiegyenlítő, tömítő elem S-EAH2 (típusmegjelölés: AEA1218)

Jellemzők

Tömeg g 156 156 138 138

Szín
fehér (borítás)

sötét szürke (zsalu és a belső szerelvények)

Anyag (főbb elemek) ABS, PS ABS, PS ABS, PS ABS, PS

Felszerelés

Javasolt résméret mm
talpazat nélkül: 250 x 20 mm

E-EAH2 vagy T-EAH2 kiegészítővel: 250 x 25 mm

Redőnytokra szerelhető (lakás felöli belső oldalra)

Ablak keresztfára

Falra****

Helyiség típusa szerint Nappali, iroda, komfortterek / fürdőszoba
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EHT, EFT
Falátvezetéses légbevezetők

1 2

Hatékony fali változat

A falnyílásra szerelhető EHT higroszabályozású, és EFT fix léghozamú légbevezetők az előző, nyí-
lászáróra szerelhető típusok ideális fali megfelelője. Ha a légbevezető valamiért nem szerelhető az 
ablakra, a fali légbevezető a jó választás. Akusztikus kiegészítőkkel hangcsillapítása kimagasló. Az 
EHT légbevezetők is rendelhetők záróretesszel ellátott kivitelben, hogy védettek legyünk a túlzott 
hideg és a szélhatás ellen.

Egyszerű falra szerelés és hatásos zajvédelem (1) 

Könnyen felszerelhető akár házilag is. A szükséges Ø100 mm-es faláttörés koronafúróval kiala-
kítható, a fokozott zajcsillapítású (52 dB) összeállításnak Ø125 mm-es faláttörés és átvezető cső 
szükséges. Az EHT, EFT légbevezetők hangcsillapítása növelhető hangelnyelő betétekkel Ø100 
mm-es csővel Dn,e,w=45 dB-ig (AEA 968),Ø125 mm-es csővel Dn,e,w=52 dB-ig (AEA 967). 
Ezekkel az értékekkel igen előkelő helyet foglal el a piacon.

Praktikus rovarvédelem (2) 

Hogyan tisztítható a rovarrács? Ennél mi sem egyszerűbb... AEA 774 belső rovarrács alkalmazása-
kor az EHT, EFT lepattintása után belülről könnyen hozzáférhető, az AEA 778 szúnyoghálós külső 
esővédő kívülről tisztítható.

AEA 064: Automatikus légmennyiség szabályozó (3) 

Az ACW kiegészítő lehetőséget biztosít, hogy a maximum léghozam 40  m3/h-ot a 100 vagy 
125 mm keresztmetszeten, még abban az esetben is, ha a nyomás 20 Pa (pl. szeles időben). 

Nyílt égésterű gázkészülékek, kályhák és kandallók légellátása

A nem zárható és növelt minimum hozamú légbevezetők alkalmasak a nyílt égésterű gázkészülé-
kek égési és szellőző levegőjének utánpótlására. Kiválasztásukhoz nézze meg az 86. oldalon lévő 
adatlapot.
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Automatikus, önszabályozó 
légbevezetők

Páraérzékelős: a légszállítást a 
belső relatív páratartalom szerint 
szabályozza (kivéve EFT típusok).

Kör alakú nyílásra: viszonylag 
könnyen kialakítható kör alakú 
nyílásra szerelhető, ez utólagos 
beépítésnél különösen előnyös.

Hangcsillapítás: alapesetben 36 
dB, akusztikus kiegészítőkkel  akár 
45(52) dB.

Egyszerű karbantartás: 
beszabályozás nem szükséges, 
csak éves portalanítást, rovarrács 
tisztítást igényel.
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EHT, EFT típusú fali légbevezetők falátvezetésbe

Típus EHT 780 EHT 957 EHT 022 EFT 840 EFT 026 EFT 125

Léghozam jellemzők

Higroszabályozású, automatikus működésű - - -

Zárható (minimum léghozamra) - - - - -

Léghozam min. / max. 10 Pa-nál m3/h 5-40 11-40 17-40 20 40 89

Léghozam min. / max. 40 Pa-nál m3/h 10-80 22-80 34-80 40 80 178

Akusztika, Dn,e,w (C ; Ctr)

Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető dB 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0) 33 (0 ; 0) 36 (0 ; 0) 

Hangcsillapítás max. nyílásnál, hangcsillapító betéttel dB
45 (0 ; -2)
52*(-1 ; -4)

45 (0 ; -2)
52*(-1 ; -4)

45 (0 ; -2)
52*(-1 ; -4)

45 (0 ; -2)
52*(-1 ; -4)

45 (0 ; -2)
52*(-1 ; -4)

52(-1 ; -4)

Rendelhető részegységek

Légbevezető

AIRD 130-4WH - opció
teleszkópcső NÁ 100 mm, L=25-50 cm

 -

AIRD 130-5WH  - opció
teleszkópcső NÁ 125 mm, L=25-50 cm

AEA 968  - opció
hangcsillapító betét NÁ 100 mm

-

AEA 967  - opció
hangcsillapító betét NÁ 125 mm

AEA 774  - opció
belső rovarrács

-

AEA 775  - opció
külső esővédő 

a szett tartalmaz 

esővédőt

AEA 778  - opció
szúnyoghálós külső esővédő

-

Jellemzők

Max. szabad keresztmetszet mm2 4000 4000 4000 4000 4000 8560

Szín fehér fehér fehér fehér fehér fehér 

Tömeg / Anyag g / - 489 / Ps 489 / Ps 489 / Ps 489 / Ps 489 / Ps 383 / ABS

Felszerelés

Faláttörés mérete mm Ø100 Ø100 Ø100 Ø100 Ø100 Ø125 

Nyílászáróra szerelhető - - - - - -

Redőnytokra szerelhető

Falátvezetésbe

Nappaliba, hálószobába, irodába, komfortterekbe - - - -

Nyílt égésterű gázkészülék légellátásához -

Jelleggörbék, méretek (mm) 

EHT 780, 957, 022 és EFT 840, 026 típusok

*:A 45 dB hangcsillapítás eléréséhez NA110 mm faláttörés, AIRD 130-4WH átvezetőcső és AEA 968 típusú hangcsillapító betét szükséges
  Az 52 dB hangcsillapítás eléréséhez NA130 mm faláttörés, AIRD 130-5WH átvezetőcső és AEA 967 típusú hangcsillapító betét szükséges

56 

38 

145 

240 

10 

96 

A pontos jelleggörbék letölthetők honlapunkról: www.aereco.hu

EFT 125 típus szett külső oldali esővédővel
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KÜLSŐ OLDALI 
ESŐVÉDŐK

Esztétikus védelem 

A külső esővédők (1) az ablak-, illetve falszerkezetet, valamint a belső teret védik az időjárás 
viszontagságaitól, és a csapóeső bejutása ellen. Természetesen esztétikai szerepük is van: mutatósan 
takarják a szellőzőrést a homlokzaton, vagy az ablakon. Emellett egyéb más funkciókat is betöltenek: 
úgy mint kiegészítő hangcsillapítás, rovarvédelem. 
Javasoljuk minden lakó- (nappaliba, hálószobába, dolgozó, gyerekszoba) és irodahelyiségek, 
tantermek, szállodai szobák és minden olyan helyiség ablakának külső oldalára, vagy falszerkezetére, 
ahol a belső oldalra légbevezető került beépítésre.
Típusváltozatok közül választható standard esővédő, rovarrács, ahol a belső oldalra légbevezető 
került beépítésre. Amennyiben redőny és vagy szúnyogháló került az ablak elé, a keskeny esővédő 
típusok felszerelése javasolt.

Akusztikus esővédők az akusztikus légbevezetőket kiegészítve tovább növelhetik a hangcsillapítást, 
ezáltal megoldást kínálva a városi környezet zajszennyezései ellen.

Falátvezetéses légbevezetőkhöz egyaránt választható külső esővédő rovarrács és hangcsillapító.

Nagyobb komfort, csökkentett szélzaj 

Széltől kevésbé védett területen lévő és/vagy magasabb épületek felső szintjeire, ahol nincs redőny 
az ablak előtt. Azonos csavarhelyek: standard esővédő helyére igény szerint utólag is könnyen 
szerelhető.

Szabadalmaztatott kialakítás  a légáramlás szabályozása érdekében (2, 3)

A huzatkorlátozós esővédőben található egy szilícium rostély, ami a légáramlás függvényében 
mozog és szükség esetén automatikusan korlátozza az indokolatlanul nagy mennyiségű levegőnek 
a helyiségbe jutását.

Megvédik az ablak, vagy a 
fal szerkezetét az időjárás 
viszontagságaitól. 

Biztosítják a szellőzőnyílás 
esztétikus takarását.

Megakadályozza a rovarok 
bejutását.

Részt vesznek a 
hangcsillapításban
(akusztikus változatok). 

HUZATKORLÁTOZÓS  ESŐVÉDŐ

Nagyobb komfort, csökkentett 
szélzaj.

Huzatkorlátozó: meggátolja 
a szeles területeken, a vagy 
magasabb épületek felsőbb 
szintjein a légbevezetőkön 
keresztül a többletlevegő 
bejutását.

Megvédik az ablak szerkezetét az 
időjárás viszontagságaitól.

Megakadályozza a rovarok 
bejutását.

1 32
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AC with EMM (fully open)
Fixed canopy (comparison)

Airflow in m3/h

Pressure in Pa
AC avec EMM (ouverture maximum)
Auvent fixe (comparaison)

Débit en m3/h

Pression en Pa

47385

35

A-EMM

A-EHA
49420

54

AS
23400

25

10400

25

AP

26.4399

28.5

AC

 standard

KIEGÉSZÍTŐK FALI LÉGBEVEZETŐKHÖZ

Típus AEA 731 AEA 100 AEA 098 DP 0390H AEA 833 AEA 851

Nyílászáróba építhető légbevezetőkhöz

Megnevezés
Standard 

esővédő rovarrács
Huzatkorlátozós 

esővédő rovarrács
Keskeny 

esővédő rovarrács
Keskeny 
rovarrács

Akusztikus
esővédő rovarrács

Akusztikus
esővédő rovarrács

Melyik légbevezető típushoz ajánljuk
EMM, EMF, EFR

EHM, EFM
EAR, EAF 

EMM, EMF, EFR
EHM, EFM
EAR, EAF 

EMM, EMF, EFR
EHM, EFM
EAR, EAF 

EMM, EMF, EFR
EHM, EFM
EAR, EAF

EMM, EMF, EFR, 
EHM, EFM

EAR, EAF

Jellemzők

Tömeg g 38 75 30 13 174 216

Szín  (fehér, gesztenye, tölgy,szürke) *alumínium
AEA 731, 

AEA 733, AEA 827
AEA 100, 

AEA 157, AEA 156
AEA 098, 

AEA 099G, AEA 099T
DP 0390H, DP 0392H, 
DP 0391H, DP 0393

AEA 833, 
AEA 834, AEA 852

 AEA 851, AEA 103, 
AEA 332, AEA 334

Anyag PVC PVC / szilikon PVC PVC PVC PVC

Max. hangcsillapítás - - - - 37 dB (EMM)
42 dB (EHA / EAR 

akusztikus talppal)

Felszerelés

Javasolt résméret mm lásd a 
légbevezetőnél

lásd a 
légbevezetőnél

lásd a 
légbevezetőnél

lásd a 
légbevezetőnél

lásd a 
légbevezetőnél

lásd a 
légbevezetőnél

Megjegyzés
Ahol 

nincs redőny

Szeles helyekre, ahol 

nincs redőny
Redőnyhöz

Redőnyhöz, eső ellen 

nem véd

Zajos városi 

környezetbe ahol 

nincs redőny

Zajos városi 

környezetbe ahol 

nincs redőny

KÜLSŐ OLDALI ESŐVÉDŐK NYÍLÁSZÁRÓRA

Típus AEA 775 AEA 778 AEA 064 AEA 776 AEA 774 AEA 968 AEA 967

Megnevezés
Külső oldali 

esővédő rács
Ø100 mm

Külső oldali 
szúnyoghálós 
esővédő rács

Ø100 mm

Légmennyiség 
korlátozó
Ø100 mm

(AEA 776-ba)

Fali átvezető 
cső 

Ø100 mm
Kiegészítő 
rovarháló

Hangcsillapító 
betét

Ø100 mm

Hangcsillapító 
betét

Ø125 mm

Melyik légbevezetőhöz
EHT. EFT

kivéve EFT125
EHT. EFT

kivéve EFT125
EHT. EFT

kivéve EFT125
EHT. EFT

kivéve EFT125
EHT. EFT

kivéve EFT125
EHT. EFT

kivéve EFT125
EHT. EFT

Jellemzők

Tömeg g 243 243 30 30 36 10 10

Szín fehér fehér fehér fehér fehér fehér fehér

Rovarvédelem - - - - -

Hangcsillapítás - - - - - + 9 dB (A) + 9 dB (A)

Felszerelés

Csatlakozó mérete Ø100 mm Ø100 mm Ø100 mm Ø100 mm Ø100 mm Ø100 mm Ø125 mm

Falátvezetésbe

Légbevezetők, esővédők

Választható színek: fehér (RAL 9003)               tölgy (RAL 8001)         gesztenye (RAL 8017)                     szürke (RAL 7045)
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S-SZENZOROK
Intelligens levegőminőség érzékelő 
szenzorok Igény szerint választható szenzorok gépi és hővisszanyerős szellőzési 

rendszerek, klímaberendezések szabályozásához

Szellőzőrendszerek, klímaberendezések működésének optimalizálása érdekében kifejlesztett 
szuperérzékeny szenzorokkal a helyiségek levegő-koncentrátumának függvényében szabályoz-
ható a légcsere intenzitása. Az épület levegőjében előforduló káros vegyületek eltávolításával, 
a páratartalom ideális szinten tartásával egészségesebbé és komfortosabbá tehető  a belső 
levegő minőség. Megoldásaink a legtöbb rendszerhez egyszerűen illeszthetők.

S-RH/T - precíz páratartalom és hőmérsékletet mérés

Az S-RH/T szenzor szellőző és légkondicionáló rendszerek szabályozásához tervezték. A z 
S-RH/T  a "Band Gap" technológia segítségével precízen méri a helyéség levegőjének páratar-
talmát, hőmérséklét és az analóg (0-10V), vagy digitális (PWM) alapú jelvezérlés segítségével 
képes automatikusan szabályozni a csatlakoztatott rendszert. Bárhol helyezzük el a berende-
zést, (iskolák, ruhatár, labor, konyha, stb), a hőmérséklet és  páratartalom mérési adatok egyi-
dejűleg rendelkezésre állnak rendszerek optimális működtetéséhez. 
S-CO2 - hatékony CO2-érzékelő

Az S-CO2 szenzort arra tervezték, hogy folyamatosan mérje beltéri széndioxid koncentrációt. Ez 
a megoldás olyan épületekben idális, (például iskolák, irodaházak, üzletek és lakások), ahol a 
CO2 koncentráció változhat a helyiség használat függvényében. Alkalmas szellőztető, légkondí-
ciónáló és egyéb épületgépészeti rendszerek szabályozásához, így a DXR intelligens hővissza-
nyerős rendszernek is eleme. Az S-CO2 megbízható és pontos eszköz, amely segít a különböző 
rendszereknek optimalizálni a beltéri levegő minőségét. 

S-VOC - levegő koncentráció folyamatos vizsgálata

A beltéri környezet különböző gázokat és mikroszkopikus részecskéketet tartalmaz, amelyek 
hatással vannak az emberi egészségre. Az S-VOC szenzor pontosan és megbízhatóan határozza 
meg az olyan illékony szerves vegyületeknek (VOC) a koncentrációját, mint a cigarettafüst, főzés 
illata, és más szennyező anyagok mint a  CO, CH4, LPG. ketono, szerves savak, aminok stb. és 
ezek függvényében szabályozza a szellőzési rendszer intenzitását.  

A S-VOC érzékelő méri a CO2 koncentráció értékét is, 

mint a belső levegő minőség meghatározó elemét.

0 1 2 3 4

VOC arány CO2 arány

Idő (óra)
jel a CO2 szenzortól 

ablak
nyitva / zárva

jel a  S-VOC érzékelőtől, amely figyelembe 
veszi mind a CO2 és VOC szintet 

szagok

S-RH/T - Digitális páratartalom és 
hőmérséklet érzékelő 
- Teljesen kalibrált
- Nagy pontosságú
- Kiváló hoszútávú stabilitás
- Band gap technológia a     
   páratartalom mérésére

S-CO2 - Pontos eszköz a CO2 
koncentráció méréséhez
- Hosszú távú stabilitás
- Két különböző érzékelésű mérés
- Szóródásmentes infra (NDIR) 
- Analóg (0-10V) és digitális (PWM)
   kimeneti jel

S-VOC - Szerves vegyületek 
koncentrációjának méréséhez
- Hosszú távú stabilitás 
- MOS (félvezető) technológia
- CO2 koncentráció érzékelés

Szenzorok egyszerűen 
telepíthetők, karbantartást nem 
igényelnek.
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Méretek (mm)

S-CO2 S-VOC S-RH/T

Típus CAP1159 CAP1160 CAP1161

Mérési rendszerek
 NDIR Dual-Source 
infravörös renszer

Micro-megmunkált fém-oxid 
félvezető (MOS) technológia

Kapacitív páratartalom érzékelő
Band gap hőmérséklet érzékelő 

Működési tartomány 0... 2 000 ppm CO2 0...2 000 ppm CO2 eq
0°C +50°C 0 % - 100 % Relatív 

Páratartalom

Pontosság 25 ° C-on és 1 és 013 mbar ppm
 ± (60 ppm +2 % a mért érték

 [0 ppm; 2000 ppm] )
- -

Válaszidő s < 195 s - -

Hőmérsékleti függés CO2 / °C tip. 2 ppm CO2 / °C (0...50°C) - -

Hosszú távú stabilitás ppm / year tip. 20 ppm / év - -

Relatív páratartalom pontossága - -
 +/-2,5 %, max +/-3,5 % RH a  

25°C 20 % -80 % tartományban

Accuracy of temperature - -
max +/-0,6°C [5°C ; 50°C] 

tartományban, jellemzően 0,5°C

Mérési gyakoriság s 60 s 60 s 60 s

Tápfeszültség VDC 12 VDC +/- 10 %. 12 VDC +/- 10 % 12 VDC +/- 10 %

Átlagos fogyasztás A 120 mA (mérési áll.), 10 mA 40 mA 15 mA

Max.energiafelhasználás A 1 A (biztosíték választás) 1 A (biztosíték választás) 1 A (biztosíték választás)

Védelmi fokozat IP 20 IP 20 IP 20

Tárolási feltételek
-40...60°C 5...95 % RH 

(kondenzáció nélkül) 85...110 kPa

-25…50°C
5...95 % RH (kondenzáció nélkül) 

85...110 kPa
10…50°C 0...60 % RH

Működési feltételek
-40...60°C 5...95 % RH 

(kondenzáció nélkül) 85...110 kPa

0…50°C
5...95 % RH (kondenzáció nélkül) 

85...110 kPa
-

PWM digitális kimenet

Kimenő adat ppm
0 % = 0 ppm ; 100 % =

2 000 ppm

0 to 100 %
 0 % = 0 ppm CO2 eq ; 100 % = 

2 000 ppm CO2 eq

0 to 100 % 
0 % = 0 % RH - 100 % = 100 % 

RH 
0 % = 0°C - 100 % = + 50°C

Feszültség VDC 12 VDC +/- 10 %. 12 VDC +/- 10 %. 12 VDC +/- 10 %

Frekvencia KHz 1 KHz 1 KHz 1 KHz

Kimenő jel 0-10 V (analóg)

Kimenő adat
0 to 10 V. 0 V = 0 ppm ; 10 V = 

2 000 ppm

0 to 10 V
0 V = 0 ppm CO2 eq ; 10 V = 

2 000 ppm CO2 eq

0 to 10 V 
0V = 0 % RH - 10 V = 100 % RH 

0V = 0°C - 10 V = + 50°C
Kimenő adat V 0 to 10 V 0 to 10 V 0 to 10 V

Szükséges ellenállás Ω >1MΩ >1MΩ >1MΩ

Jellemzők
Tömeg g 80.5 g 80.5 g 80.5 g

Szín fehér fehér fehér

Anyag ABS ABS ABS

S-RH-T, S-CO2, S-VOC intelligens szenzorok

95 82

95 32

Intellingens szenzorok
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BXC

A helyiség funkciója szerint választható kifiomult szenzorok

A pára-, mozgás-, CO2- és VOC érzékelőkkel, és ezek kombinációjával rendelkező BXC légelvezetők 
különféle precíz érzékelőkkel választhatók a helyiségek rendeltetési céljától és az elérni kívánt 
levegőminőségtől függően. Új építés esetén a mennyezetre, az oldalfalra, vagy felújításkor a régi 
tányérszelepek helyére behelyezhető légelvezetők az épület adottságainak figyelembe vételével a 
légcsatornán keresztül kapcsolódnak az alacsony fogyasztású központi ventilátor(ok)hoz.

Speciális funkciójú helyiségek gépi elszívásának optimalizálása érdekében a BXC légelvezetők 
típusváltozataiból könnyen összeállítható az igényeknek leginkább megfelelő konfiguráció. 
Legyen szó akár családi házról, társasházi lakásról, óvodáról, iskoláról, szállodai szobákról, vagy 
irodai helyiségekről, a BXC légelvezetők gondoskodnak róla, hogy mindig optimális legyen a 
komfortérzet, de csak indokolt mennyiségű levegő kerüljön elszívásra.

A BXC légelvezető légszállítás beállítási lehetősége: AIRFLOW+ funkció (1)

Az „Airflow+” funkcióval a légelvezető légszállítási tartománya igény szerint felfelé eltolható, így 
szükség esetén nagyobb állandó léghozam is beállítható akár beszereléskor, de akár utólag is.  A 
beállító fül 6 pozícióban rögzíthető ezáltal + 10 m3/h-ként növelhető (maximum = + 50 m3/h) a 
BXC légelvezető légszállítása.

Nyomásmérő csonk a könnyebb beszabályozás érdekében (2):

Az integrált nyomásmérő csonk csatlakozó lehetővé teszi a rendszer beszabályozását és 
későbbiekben az ellenőrzését. 

CO2 vagy  VOC érzékelős típusváltozatok (3)

BXC légelvezető elem CO2 vagy VOC érzékelőkkel is választhatók, melyek akár 5 további 
légelvezető szabályozásra is képesek. Ezek a légelvezető elemek kiválóan alkalmazhatóak 
iskolák, óvodák, irodák, középületek, stb.  szellőzőrendszereinek szabályozásához. Távirányítható 
változat is elérhető.

Páraérzékelős: a légszállítást a 
belső relatív páratartalom szerint 
szabályozza. 

Mozgásérzékelős: emberi jelenlét 
esetén intenzívebb szellőzés indul 
meg.

CO2 érzékelés: a légszállítás 
csúcshozamra kapcsolható egy 
nyomógombbal.

VOC szenzor: a légszállítás egy 
zsinór meghúzásával kapcsol 
maximumra.

Kapcsolós működtetés: a 
légszállítás csúcshozamra 
kapcsolható egy nyomógomb 
segítségével.

Csendes: halk működés.

Távirányítóval: vezérelhető változat 
is választható.

Egyszerű karbantartás: a 
levehető rács és kiemelhető zsalu 
egyszerűen tisztítható.

Légelvezetők különleges érzékelőkkel  
gépi szellőzés szabályozásához
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BXC típusú légelvezető elemek gépi szellőzéshez

169

17433

16
25
46

BXC higro (csúcshozam ‘+’ min. beállítás)

Légszállítás m3/h (100 Pa)

Relatív páratartalom %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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160

BXC higro (csúcshozam ‘+’ max. beállítás)

Típus 
(További változatok is elérhetők, érdeklődjön!)

BXC 211 BXC 213 BXC 212 BXC 272 BXC 401 BXC 402

Léghozam jellemzők

Higroszabályozás - - -

Csúcshozam -

Csúcshozam aktiválás kapcsolóval - - - - -

Csúcshozam aktiválás mozgásérzékeléssel - - - -

Egyéb csúcshozam aktiválási mód - - - - CO2 VOC

Léghozam @ 100 Pa (min.-max.) (1) m3/h 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80

Max. léghozam’+’ - (csúcshozam)@ 100 Pa (2) m3/h 130 130 130 130 130 130

Akusztika

Hangnyomásszint Lp @ 2 m, 100 Pa, 80 m3/h, 
min. léghozam ‘+’ beállítás esetén

dB(A) 28.3

Dn,e,w (C, Ctr) hangszigetelés, RH = 65 %, 
min. léghozam ‘+’ beállítás esetén

dB 57 (-2 ; -4) - 57 (-2 ; -4) 57 (-2 ; -4) - -

Segédenergia

2 x 1.5 V AAA LR03 tartós elem (nem tartozék) - - -

Elem lemerülés jelző - - -

Üzemelés 12 V AC hálózati adapterről (CAL 261 opció) -
 

(CAL integrálva)
 

(CAL integrálva)

Jellemzők

Szín fehér fehér fehér fehér fehér fehér

Anyag (főbb elemek) PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS PS / ABS

Felszerelés

Csőcsatlakozás (gyári) mm ø100 ø100 ø100 ø100 ø100 ø100

Csőcsatlakozás gyári adapterrel (3) mm ø125 ø125 ø125 ø125 ø125 ø125

Rátétes változat (min.-max.) mm ø85 - ø90 ø85 - ø90 ø85 - ø90 ø85 - ø90 ø85 - ø90 ø85 - ø90

Négyszög keresztmetszetű légcsatornához - rátétes 
változat (min.-max.)

mm
67 x 60 
67 x 66 

67 x 60 
67 x 66

67 x 60 
67 x 66

67 x 60 
67 x 66

67 x 60 
67 x 66

67 x 60 
67 x 66

Egyéb funkciók

Nyomásmérő csonk

(1) Alapbeállítás 

(2) Airflow ‘+’ funkció : A légelvezető légszállítási tartománya a felhasználó igénye szerint  további +10 m3/h-tól és + 50 m3/h-ig növehető (6 féle beállítási lehetőség) . Ez a funkció 

használható, alacsonyabb nyomásérték, vagy különleges rendelkezések miatt nagyobb léghozam szükséges. Standard "0" pozíció esetén  (minimum légszállítás= 12 m3/h 100 Pa esetén). 

(3) Kiegészítő csatlakozó átalakítót mellékelünk (típus: AEA 317). 

 standard / integrálva -  kompatibilis

Légelvezetők
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TDA
Légelvezető irodákhoz, középületekhez

Van valaki az irodában?

TDA légelvezető a szellőzőlevegő mennyiségét attól teszi függővé, hogy a helyiséget használják-e. 
A nyitott állapothoz tartozó névleges szellőzés mértékét kell csak előre beállítani a helyiséget 
általában használók számának függvényében. Amikor az iroda üres, a szellőzés minimálisra 
csökken. Ezáltal a szellőzésből adódó fűtési hőveszteség akár 50 %-al is csökkenthető.

Jelenlét érzékelés (1)

Az Eyebooster mozgásérzékelő lelke a piroelektromos szenzor, ami a Fresnel lencsén át érkező 
infravörös sugárzást érzékeli. A 4m-es hatótávolság és a 100°-os látószög ideális érzékelést 
jelent. A lencse által az érzékelőre fókuszált infravörös sugárzást folyamatosan méri, ha a 
sugárzás változik, az elektronikus áramkör egy jelet kap, azt értékeli és aktiválja a mikromotort, 
ami kinyitja a légszállítást szabályozó zsalut. 

Amint a helyiségben mozgás tapasztalható, a légelvezető a beállított mértékben kinyit, az utolsó 
érzékelés után 20 perccel pedig automatikusan visszaáll a minimális alapszellőzés. Tehát amikor 
a szobát nem használják, fűtési energia takarítható meg, melynek mértéke akár 50 %-os is lehet, 
összehasonlítva a hasonló, de állandó légmennyiségű szellőzéssel.

Névleges szellőzőlevegő mennyiség egyszerűen beállítható (2) 

Egy csúszkán beállítható az adott helyiséget használók száma, amivel a nyitott állapothoz tartozó 
szellőzőlevegő térfogatárama változtatható 25 és 100 m3/h között (1-4 fő).

Relé csatlakozás

Egyes tipus változatok speciális csatlakozóval (6 VDC, max. 100mA) szereltek, amely lehetővé 
teszik a külső - pl. világítás - kapcsolóról történő aktiválást.

Mozgásérzékelő: a beállított 
maximális hozamra nyitja a 
légelvezető zsalut, amint mozgást 
érzékel.

Egyszerű karbantartás: 
kivehető rács, a könnyű tisztítás 
érdekében.

Léghozam mértékét a helyiség 
használatához mérten változtatja. 

Energiaellátása történhet elemről 
(9 V), vagy 12 VAC hálózatról. 

Kimeneti relé (speciális 
változat) lehetőség külső 
csúcshozam kapcsolásra (pl. 
világításkapcsoló).

1 2
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TDA beállítva = 100 m3/h

távollét érzékelés időzítés
20 min

Légszállítás (m3/h) 100 Pa esetén

Idő (min)
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15556 28

TDA típusú légelvezető elem irodák, középületek gépi szellőzési rendszereihez

Típus TDA 874 TDA 873 TDA 930 TDF 875

Léghozam jellemzők

Higroszabályozás - - - -

Csúcshozam fix

Csúcshozam aktiválás mozgásérzékeléssel -

Min. léghozam @ 100 Pa m3/h 5 5 5 25 / 50 / 75 / 100

Max. léghozam @ 100 Pa m3/h 25 / 50 / 75 / 100 25 / 50 / 75 / 100 25 / 50 / 75 / 100 -

Akusztika

Hangteljesítmény Lw @ 25 m3/h - 100 Pa dB(A) 30 30 30 30

Hangteljesítmény Lw @ 100 m3/h - 100 Pa dB(A) 33.3 33.3 33.3 33.3

Elektromos jellemzők

9V DC tartós elem - - -

12V AC hálózat (integrált) - -

Jellemzők

Tömeg g 250 250 250 250

Szín fehér fehér fehér fehér

Anyag (főbb alkatrészek) PS PS PS PS

LED visszajelzés - -

Kimenet relé csatlakozáshoz* 
(relé = 6 VDC, Imax. = 100 mA)

- - -

Felszerelés

Csőcsatlakozás mm ø125 ø125 ø125 ø125

Ajánlott elhelyezés irodákba / tárgyaló helyiségekbe (4 személyenként 1 TDA kalkulálandó) / mosdó helyiségekbe

*lehetőség akár a villany kapcsolóról történő aktiválásra  standard

Légelvezetők
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G2H
Légelvezetők többféle érzékelővel 
gravitációs és hibrid szellőzési rendszerekhez

Egyedülálló megoldás gravitációs és hibrid szellőzési rendszerekhez

Az új fejlesztésű G2H légelvezetők a gravitációs és hibrid szellőzés optimalizálására tervezett 
típusok, amelyek egyaránt alkalmazhatók új építés vagy felújítás alkalmával.

A kifejezetten természetes szellőzés szabályozási igényeihez tervezett légelvezetők csúcshozama 
típustól függően automatikusan és/vagy manuálisan állítható. A G2H egyesíti a szabályozott 
szellőzés energiahatékonyságát és a folyamatos beltéri levegő minőség biztosításának előnyeit. 

 

Kompatibilis a legtöbb szabványos beton vagy fém légcsatorna hálózattal (1)

A G2H légelvezetők egyszerűen csatlakoztathatók a hagyományos kialakítású gravitációs szel-
lőzőkürtőkhöz. Nincs szükség külön adapterre, mert a legtöbb csatlakozási pontra tökéletesen 
illeszthető: (négyszögletű nyílás : H max x L max = 125 x 200 mm, kerek nyílás: ø max = 135 
mm). 

Az épület energiahatékonyságának javítása érdekében

A G2H légelvezetők elemek elszívási pontonként szabályozzák a gravitációs kürtőhatás érvé-
nyesülését, tehát a helyiségek levegőminőségét folyamatosan vizsgálva és annak függvényében 
szabályozzák az elszívás mértékét. Ezáltal a passzív, természetes szellőzés okozta indokolatlan 
hőveszteség kiküszöbölhető.

Tökéletesen alkalmazkodik a gravitációs és hibrid szellőzéshez

A G2H légelvezető legnagyobb szabad keresztmetszete maximális nyitás estén 168 cm ², ezért 
képes nagyon alacsony nyomás (akár 2 Pa) mellett is biztosítani a megfelelő légszállítást.

Teljesen automatikus működés: 
a légelvezetők különböző 
paraméterek, páratartalom és/
vagy mozgás (jelenlét)érzékeléssel 
választhatók.

Húzózsinóros vagy távvezérelhető, 
de egyes típusváltozatok esetén 
manuális csúcshozam kapcsolás is 
lehetséges.

Automatikus léghozam 
szabályozás: fűtési energia 
megtakarítás és kiváló 
levegőminőség biztosítása.

Csendes, észrevétlen működés 
kialakításának köszönhetően új 
építés és felújítás alkalmával is 
könnyen alkalmazható.

Alacsony nyomású szellőzési 
rendszerekhez: optimális választás 
gravitációs és hibrid szellőzéshez.
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Méretek (mm)Jelleggörbék
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G2H típusú légelvezető elemek gravitációs és hibrid szellőzési rendszerekhez

295

171

39,5

G2H higroszabályozású típusváltozatok

Légszállítás m3/h (10 Pa)

Relatív páratartalom %
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Típus
G2H 
1064

G2H 
1065

G2H 
1066

G2H 
1067

G2H 
1068

G2H 
1069

G2H 
1070

G2H 
1071

G2H 
1072

Léghozam jellemzők

Higroszabályozás - - - -

Csúcshozam aktiválás mozgásérzékeléssel* - - - - - - -

Csúcshozam aktiválás kapcsolóval - - - - - - -

Csúcshozam aktiválás távirányítóval*  - - - - - - -

Csúcshozam aktiválás húzózsinórral* - - - - - - -

Léghozam** @ 10 Pa 
Higro léghozam [csúcshozam]

m3/h 12-72
12-72 
[160]

12-72 
[160]

12-72 
[160]

12-72 
[160]

12 
[72]

12 
[72]

12 
[72]

12 
[72]

Akusztika

Hangnyomás szint Lp @ 2 m max. RH, 10 / 25 Pa dB(A) 22 / 36

Hangnyomás szint Lp @ 2 m csúcshozam,  
10 Pa / 25 Pa

dB(A) 23 / 35

Segédenergia

9 V tartós elem (nem tartozék) dB - - - - -

12 VAC hálózat CAL195 adapterrel dB - -
 

(tartalmazza)
-

 
(tartalmazza)

Jellemzől

Szín fehér fehér fehér fehér fehér fehér fehér fehér fehér

Anyag (főbb alkatrészek) PS / ABS

Felszerelés 

Csőcsatlakozás mérete mm rátétes változat / szellőzőrés mérete Hmax. x Lmax. = 125 x 200 / kör csatlakozás esetén: Ømax. = 135

Ajánlott elhelyezés fürdőszoba
fürdőszoba 

WC-vel
konyha konyha konyha WC WC WC WC

*csúcshozam= 20 perc

**léghozam [125 x 200] mm rés esetén 
Megjegyzés további G2H változatok elérhetők- érdeklődjön!.

 standard |  opció

Légelvezetők
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GBP
Páraérzékelős légelvezetők alacsony 
nyomású szellőzési rendszerekhez

Ideális alacsony nyomású szellőzési rendszerek utólagos szabályozásához 

A kifejezetten alacsony nyomáson működő szellőzési rendszerekhez tervezett GBP páratartalom 
érzékeny légelvezető elemek ideális megoldást jelentenek épületek gravitációs szellőzésének 
szabályozásához. A több változatban is elérhető GBP légelvezető elemek működése nedvesség 
érzékeny szenzor, vagy a húzózsinór segítségével szabályozható. A GBP működési tartománya 
15-30 Pa nyomásértékek között változhat, amely lehetővé teszi egy kisnyomású elszívó ventilátor 
vagy egy hibrid ventilátor (VBP, VBP +) alkalmazását. Amellett, hogy nem szükséges méretezni a 
légcsatorna hálózatot, alacsony nyomású működés további előnye, hogy jóval kevesebb energiát 
fogyasztanak, mint a hagyományos gépi szellőzési rendszerek és csendesebb a működésük. 

Többféle lehetőség

A GBP légelvezető elemek több változatban készülnek, választható teljesen automatikus, nedves-
ség érzékelő által szabályozott, vagy mechanikusan vezérelt húzózsinóros típus, de fix léghozamú 
változat is rendelkezésre áll. 

Könnyen hozzáigazítható az egyedi vagy gyűjtő kialakítás gravitációs légcsatornákhoz

Tartozékként rendelhető  adapter lemeznek köszönhetően, a GBP légelvezető könnyen illeszthető 
a legtöbb, akár meglévő légcsatorna hálózathoz, ezáltal akár épület felújítás alkalmával is kivá-
lóan alkalmazható.

Páraérzékeléssel és/vagy 
húzózsinórral szabályozott 
léghozam.

Alacsony nyomású rendszerekhez 
tervezett megoldás, többféle 
tipusváltozat.

Hangtalan működés. 

A legtöbb légcsatornahálózathoz 
egyszerűen illeszthető.

Könnyen tisztítható: 
lepattintható, mosható borítás.



Méretek (mm)Jelleggörbék

Légelvezetők
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Típus GBP 446 GBP 444 GBP 443 GBP 480 GBP 479

Léghozam jellemzők

Higroszabályozás - - -

Csúcshozam aktiválás húzózsinorral* - - - -

Léghozam (min.-max.) @ 15 Pa m3/h 10-42 20-55 10/30 30 15

Jellemzők

Szín fehér

Anyag (főbb elemek) PS

Felszerelés

Csatlakozás rátétes**

Csőcsatlakozás** mm szellőzőrés mérete l x h = [90 x 150] és l x h = [140 x 260] között

Ajánlott elhelyezés
konyha vagy 
fürdőszoba

konyha vagy 
fürdőszoba

WC WC WC

 standard

GBP típusú légelvezetők alacsony nyomású elszívó rendszerekhez

*csúcshozam időzítés = 30 perc 
**felújítások alkalmával a korábban kialakított szellőzőréshez szükség lehet kiegészítő adapter alkalmazására 
Megjegyzés: egyéb beállítási (léghozam/relatív páratartalom) lehetőségek- Kérjük érdeklődjön!

264

16943 34

GBP 444

Légszállítás m3/h (15 Pa)

Relatív páratartalom %
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ABS2

Tűzvédelmi csappantyúk

Többszintes épületek szellőzőkürtőinek tűzszakaszolása

A szellőző-vezetékekbe beépített, a tűzterjedést gátló, szakaszoló eszközök tűzvédelmi csap-
pantyúk óvnak a tűz szellőzőrendszeren keresztül történő átterjedésétől. 

Az ABS2 nemcsak új épületeknél hanem felújítások alkalmával utólagosan is felszerelhető. 

A BXC légelvezető elemek mögé egyszerűen illeszthető, CE minősítéssel rendelkező ABS2 tűzvé-
delmi csappantyúk nem gátolják a légelvezető elem szabályozott működését, ugyanakkor szük-
ség esetén gondoskodnak a típusfüggően 60-90-120 perces tűzgátlásról. 

Az olvadóbetét 72 °C-on olvad ki, a kedvező áramlástechnikai kialakítás miatt csekély zajszint, 
kis légellenállás jellemzi. A szerkezet elszívó és befúvó légcsatornába egyaránt beépíthető. A tűz-
szakasz megfelelő megválasztása után, a szerkezet tűzmentes zárást biztosít. Különféle beépítési 
keretekkel falba, tűzvédelmi burkolatokba és mennyezetekbe egyaránt beépíthető. 

A ház és a csappantyúk acéllemezből készülnek. A ház színtartó, elektrosztatikus porlakk szórás-
sal felületkezelt.

Az „rc” típusváltozat épületfelügyeleti rendszerekhez csatlakoztatható végállás kapcsolóval 
rendelkezik.

Típustól függően 60-90-120 perc 
tűzgátlás.

Az ABS2 tűzvédelmi csappanytúk 
CE minősítéssel rendelkeznek.

Az ABS2  tűzvédelmi csappantyú 
tökéletesen illeszkedik a 
légelvezetőkhöz.

Csekély működési zajszint.



Méretek (mm)

Tűzvédelm
i csappantyúk

ABS2 Tűzvédelmi csappantyúk

Méretek

Típus Átmérő Megnevezés a b d Tömeg

ABS2 60 r 100 100 mm Tűzvédelmi csappantyú 60 perc tűzgátlás (Ø 100 mm) 60 mm 20 mm 98 mm 220 g

ABS2 60 r 125 125 mm Tűzvédelmi csappantyú 60 perc tűzgátlás (Ø 125 mm) 60 mm 33 mm 123 mm 250 g

ABS2 60 r 160 160 mm Tűzvédelmi csappantyú 60 perc tűzgátlás (Ø 160 mm) 60 mm 57 mm 158 mm 340 g

ABS2 60 r 200 200 mm Tűzvédelmi csappantyú 60 perc tűzgátlás (Ø 200 mm) 60 mm 71 mm 198 mm 470 g

ABS2 60 rc 100 100 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 60 perc tűzgátlás (Ø 100 mm) 60 mm 20 mm 98 mm 220 g

ABS2 60 rc 125 125 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 60 perc tűzgátlás (Ø 125 mm) 60 mm 33 mm 123 mm 250 g

ABS2 60 rc 160 160 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 60 perc tűzgátlás (Ø 160 mm) 60 mm 57 mm 158 mm 340 g

ABS2 60 rc 200 200 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 60 perc tűzgátlás (Ø 200 mm) 60 mm 71 mm 198 mm 470 g

ABS2 90 r 100 100 mm Tűzvédelmi csappantyú 90 perc tűzgátlás (Ø 100 mm) 60 mm 20 mm 98 mm 220 g

ABS2 90 r 125 125 mm Tűzvédelmi csappantyú 90 perc tűzgátlás (Ø 125 mm) 60 mm 33 mm 123 mm 250 g

ABS2 90 r 160 160 mm Tűzvédelmi csappantyú 90 perc tűzgátlás (Ø 160 mm) 60 mm 57 mm 158 mm 340 g

ABS2 90 r 200 200 mm Tűzvédelmi csappantyú 90 perc tűzgátlás (Ø 200 mm) 60 mm 71 mm 198 mm 470 g

ABS2 90 rc 100 100 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 90 perc tűzgátlás (Ø 100 mm) 60 mm 20 mm 98 mm 220 g

ABS2 90 rc 125 125 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 90 perc tűzgátlás (Ø 125 mm) 60 mm 33 mm 123 mm 250 g

ABS2 90 rc 160 160 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 90 perc tűzgátlás (Ø 160 mm) 60 mm 57 mm 158 mm 340 g

ABS2 90 rc 200 200 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 90 perc tűzgátlás (Ø 200 mm) 60 mm 71 mm 198 mm 470 g

ABS2 120 r 100 100 mm Tűzvédelmi csappantyú 120 perc tűzgátlás (Ø 100 mm) 60 mm 20 mm 98 mm 220 g

ABS2 120 r 125 125 mm Tűzvédelmi csappantyú 120 perc tűzgátlás (Ø 125 mm) 60 mm 33 mm 123 mm 250 g

ABS2 120 r 160 160 mm Tűzvédelmi csappantyú 120 perc tűzgátlás (Ø 160 mm) 60 mm 57 mm 158 mm 340 g

ABS2 120 r 200 200 mm Tűzvédelmi csappantyú 120 perc tűzgátlás (Ø 200 mm) 60 mm 71 mm 198 mm 470 g

ABS2 120 rc 100 100 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 120 perc tűzgátlás (Ø 100 mm) 60 mm 20 mm 98 mm 220 g

ABS2 120 rc 125 125 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 120 perc tűzgátlás (Ø 125 mm) 60 mm 33 mm 123 mm 250 g

ABS2 120 rc 160 160 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 120 perc tűzgátlás (Ø 160 mm) 60 mm 57 mm 158 mm 340 g

ABS2 120 rc 200 200 mm Tűzvédelmi csappantyú végállás kapcsolóval 120 perc tűzgátlás (Ø 200 mm) 60 mm 71 mm 198 mm 470 g
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Akusztikus, fordulatszám szabályozott központi ventilátorok

A jó szellőzés egyik mércéje, hogy alig észrevehető. A V2A két a V4A pedig akár nény helyiséget 
szívó, akusztikus ventilátorok: csendes, elrejthető beépített szekrényben, álmennyezetben, 
csak a jó levegő és a pára gyors eltávolítása tűnhet fel. A lakásokba vagy családi házakba 
szerelve a V2A vagy V4A ventilátorokhoz páraérzékelős vagy mozgásérzékelős BXC légelvezetők 
csatlakoztathatók (fürdő, WC). Ami a fogysztását illeti, az is a diszkrét üzemeléshez tartozik, 
köszönhetően az elektronikusan szabályozott kisteljesítményű motorjának.

Intelligens EC motor

Mindkét központi ventilátor EC (Elektronikus Kommutátoros Motor) motorját egy nyomtatott 
áramkör vezérli, ami a fordulatszám szabályozást is végzi. A ventilátor működése folyamatos, 
de az igények szerint automatikusan szabályozott. A különleges járókerék lehetővé teszi, hogy a 
ventilátor konstans nyomásértéken (V2A esetén 80 Pa, a V4A esetén 100 Pa) dolgozzon, vagyis 
a légszállítás csak a rendszerhez csatlakoztatott légelvezető elemek szabad keresztmetszetétől 
függjön. A villamos fogyasztás és a zajkibocsátás minimális szinten marad.

Csendes üzemelésre optimalizálva

A nagy hatékonyságú EC-Motor rugalmas felfüggesztése és a dupla falú borítás gondoskodik a a 
ventilátorok halk működéséről így optimális megoldást jelent akár lakótérbe telepítéshez. Fűtetlen 
térbe csak külön hőszigetelve telepíthetők.

Felhasználóbarát karbantartás

A ventilátorok felhasználóhoz közeli elhelyezése, a szerszám nélkül levehető fedele megkönnyíti a 
karbantartást. 

V2A V4A

V2A V4A prEMIUM
EC-Ventilátor lakásszellőzéshez (2 helyiség) EC-Ventilátor lakásszellőzéshez (4 helyiség)

Halk működés: 
V2A max. 33 dB(A) *
V4A max. 35 dB(A) **

Alacsony energiafogyasztás

Állandó nyomás: ideális DCV 
szellőzési rendszerekhez, BXC 
légelvezetőkhöz.

Könnyű szerelés:  kis mérete miatt, 
lakótérbe is könnyen elrejthető.

Egyszerű karbantartás: évente csak 
szűrőtisztítás, könnyen, szerszámok 
nélkül hozzáférhető. 

* 80 m3/h esetén
** 160 m3/h esetén
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Légszállítás (m3/h)

Hangnyomásszint LP @ 2 m távolság dB(A)
V2A
V4A Premium

32

33

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Méretek (mm)Jelleggörbék

V2A 230V V4A Premium 230V

Típus V2A032 V4A336

Léghozam jellemzők

Max.légszállítás a max. nyomásértéknél m3/h 80 210

Max. nyomás Pa 80 118

Akusztika

Hangnyomásszint Lp (r = 2 m) [léghozam m3/h-ban] dB(A) 32 [20] ; 33 [80] 33 [40] ; 35 [160]

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

Motor EC (Elektronikus kommutátoros) EC (Elektronikus kommutátoros)

Teljesítmény léghozam m3/h-ban] W 5.5 [40] ; 13 [80] 12.5 [40] ; 22 [160]

Védelem IP 30 30

Jellemzők

Tömeg kg 3,9 6,7

Szín szürke szürke

Anyag (külső) PS PS

Méretek mm 390 x 390 x 176 450 x 450 x 219

Szerelés

Lehetséges csatlakozási helyek száma* 4 4

Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) 2 4

Szívócsonk mérete mm ø80 ø100 vagy ø125

Kifúvó csonk mérete mm ø100 ø125

Telepítés (falra, mennyezetre, padlóra, födémre) Lakótérbe helyezhető  / Fűtetlen, védett helyre (pl. padlástér) csak hőszigetelve

Karbantartás

Szűrő  (kivehető, tisztítható) -

Tisztítás szerszám nélkül nyitható fedél, kiszerelhető járókerék

Kivehető elektronika  (cserélhető a ventilátor kiszerelése nélkül)

Működés

Direkt hajtású járókerék

Max. fordulatszám 1395 1350

Egyéb funkció

12 V AC kimenet a 2 légelvezető energia ellátásához

 standard

V2A V4A

V2A 
Akusztikus, fordulatszám 
szabályozott központi ventilátor 
(2 helyiséghez)

V4A PREMIUM 
Akusztikus, fordulatszám 
szabályozott központi ventilátor 
(2 helyiséghez)

390

176390 16

16

20

450

219450

30

30

VÁLASZTHATÓ CSATLAKOZÓMÉRETEK KIEGÉSZÍTŐKKEL: 
 - V2A: Ø 80 mm (adott),  SE 3203 Ø 100 mm csőcsatlakozó (külön rendelhető),  AEA 877 Ø 125 mm csőcsatlakozó (külön rendelhető)
 - V4A PREMIUM esetén NEM tartozék, külön rendelhető: AVE 056 (Ø 100 mm) csőcsatlakozó, AVE 055 (Ø 125 mm) csőcsatlakozó
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VAM
EC-Ventilátor családi házakhoz 6-7 helyiséghez

Nagyszerű légszállítás, alacsony fogyasztással

A kis mérete és a csendes működése miatt a lakott térben is elhelyezhető. Az erős motornak és 
a gondosan tervezett áramlási képnek köszönhetően a VAM központi ventilátorra egy lakás vagy 
családi ház vagy akár iroda, üzlethelyiség max. 7 BXC légelvezetője csatlakoztatható.
Köszönhetően keskeny kialakításának és csendes működésének a VAM ventilátor ideálisan 
alkalmazható lakóépületekhez. A légszállítási képessége miatt (állandó nyomás tartására képes) 
jól alkalmazhatók a helyiségenkénti érzékeléssel szabályozott szellőzési rendszerekhez.

Intelligens motor (1)

A VAM ventilátort egy EC motor hajtja, melynek fordulatszámát egy sebességmérő és az elektronika 
folyamatosan vezérli, a légelvezetőknél szükséges változó légmennyiségektől függően**. A motor 
teljesítménye igazodik a szellőztetési igényekhez, ezzel csökken a fogyasztás és a kibocsátott zaj 
is.

3 beállítható nyomásérték

Az épület adottságai szerint a VAM központi ventilátor beállítható 3 nyomás érték tartására ami  
80, 100, vagy 120 Pa lehet. Ezzel a lehetőséggel a szükséges léghozam igényhez optimalizálható 
a szellőzési rendszer működése.

 Könnyű elhelyezhetőség (2, 3)

A motor zajszintje és kis méretei miatt a VAM ventilátor közvetlenül a lakott térbe is szerelhető, pl. 
beépített szekrénybe, padlásra, álmennyezetbe. A karbantartását egyszerűsíti az elérhetősége, és 
a szerszám nélkül levehető fedele.

A ventilátorház szigetelés lehetővé teszi a készülék fűtetlen helyiségbe (pl. padlástér) történő 
telepítését. Ebben az esetben kiemelten fontos a megfelelően szigetelt légcsatornák alkalmazása.

21

Csendes működés: csak 29 dB(A)*. 

Állandó nyomás: ideális 
higroszabályozású szellőzési 
rendszerekhez.

Szereléskor megválasztható három 
nyomásérték: 80, 100 vagy 120 Pa. 

Alacsony áramfogyasztás: 
mindössze 23 W**. 

Kifúvócsonk átmérője 125 mm 
a csőcsatlakozások 100 vagy 
125 mm. 

Könnyen elhelyezhető: kis 
mérete miatt, elrejtve a lakótérbe 
is szerelhető (pl. beépített 
szekrénybe, álmennyezetbe, 
padlásra)
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* 100 m3/h esetén

**A rendelkezésre álló teljesítmény határán belül



Méretek (mm)Jelleggörbék

480

241480

VAM Akusztikus, fordulatszám szabályozott ventilátor - 6/7 helyiséghez

 standard 

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Beállítás szereléskor
Hangnyomásszint Lp @ 2 m, dB(A)

0 50 100 150 200 250 300 350
0

25

50

75

100

125

150

0

25

50

75

1

2

3

3

1 2

31 2

30

28
27

32 35

34

Típus VAM 767

Léghozam jellemzők

Max. légszállítás 100 Pa-on m3/h 250

Max. nyomás Pa 130

Lehetséges nyomásérték beállítás Pa 80 / 100 / 120

Akusztika

Hangnyomásszint Lp (r = 2 m) [léghozam m3/h-ban] dB(A) 29 [100] ; 33 [200]

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség 230 VAC / 50 Hz

Motor EC (Elektronikus kommutátoros)

Teljesítmény [léghozam m3/h-ban] W 23 [100] ; 44 [200]

Védelem IP30

Jellemzők

Tömeg kg 18

Szín fém

Anyag (borítás) galvanizált acél

Méretek mm 480 x 480 x 240

Szerelés

Lehetséges csatlakozási helyek száma 7

Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) 6

Szívócsonk mérete* ø80 / ø100 / ø125

Kifúvó csonk mérete mm ø125

Telepítés (falra, mennyezetre, padlóra, födémre) mm Lakótérbe helyezhető  (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) / Fűtetlen, védett helyre is!

Karbantartás

Szűrő -

Tisztítás könnyen levehető felső borítás (4 csavar)

Működés

Direkt hajtású járókerék

Max. fordulatszám 1/min 1 100

*:  Külön rendelhető csatlakozóméretek kiegészítőkkel: 
     Ø 80 (AEA 810), Ø 100 (AEA 809), Ø 125 mm (AEA 808)

Ventilátorok
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1 2 3

VCZ
Fordulatszám szabályozott központi 
ventilátorok nyomásézékelővel

Központi ventilátor padlástérbe, álmennyezet fölé 

A VCZ központi ventilátorok a maximális légszállítási igény függvényében (500 - 4100 m3/h) 
öt típusváltozatban választhatók többszintes épületekhez, legyen szó társasházról, irodaház-
ról, oktatási intézményről, szállodáról. stb...
A padlástérbe helyezhető VCZ központi ventilátorok jellemzője a megbízhatóság és a nagy 
teljesítmény, a EC motoroknak és az integrált nyomásérzékelős szabályozó egységgel 
köszönhetően az energiahatékonyság. A VCZ ventilátorok légszállítási iránya telepítéskor 
egyszerűen megfordítható, ezáltal a helyi adottságok szerint könnyebben telepíthető a 
készülék és hozzáférhetővé tehető a vezérlőelektronika.

Könnyebb karbantartás (1) 

A nyitható ventilátorház és a burkolatra szerelt szervizkapcsoló megkönnyíti a motor és a 
ventilátorlapátok biztonságos átvizsgálását, karbantartását. 

ÚJDONSÁG  Kültérre telepíthető típusváltozatok (2)

A VCZ központi ventilátorok rendelhetők kültérre telepíthető változatban is, kiegészítő 
esővédelemmel.

Fordulatszám szabályozással folyamatosan optimalizált működés 

A VCZ központi ventilátorok EC motorja optimális villamos energia fogyasztást garantál. A nyo-
másvezérlő egység a ventilátor teljesítményét szabályozva folyamatosan a beállított nyomásérté-
ken biztosítja a szükséges légszállítást.

Beépített nyomásérzékelő, szabályozó egység (3) 

A ventilátorba integrált nyomásérzékelő digitális kijelzője segítségével egyszerűen beállítható a 
kívánt nyomásérték, illetve a vezérlőpanelen könnyen beállíthatók és ellenőrizhetők a működési 
paraméterek. A 0-10 V kimenet lehetővé teszi a ventilátor külső szabályozását is.

5 típusváltozat: max. légszállítás 
500 m3/h-tól 4100 m3/h-ig, 
nyomásérték akár 300 Pa. 

Alacsony villamos energia 
fogyasztás: EC motor automatikus 
nyomásérzékelővel vezérelt 
fordulatszám szabályozás.

Szilárdság és megbízhatóság: 
rozsdamentes acél burkolat, 
kopásálló alkatrészek

Könnyű szerelés: padlóra, falra 
álmennyezet fölé függesztve 
egyaránt alkalmazható.

Állandó nyomás: ideális megoldás 
páraszabályozott szellőzési 
rendszerekhez.

Alacsony zajszint: akusztikus 
hab a burkolat alatt, kiegészítő 
hangcsillapító opció.

Egyszerű karbantartás: a nyitható 
ventilátorház megkönnyíti a 
hozzáférést.
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Ventilátorok

1 2 3

VTZ
Fordulatszám szabályozott tetőventilátorok 
integrált nyomásézékelővel

Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul

A VTZ modellek közül a légcsere igény függvényében egyaránt megtalálható a max. 500 m3/h-tól 
akár a max. 7000 m3/h légszállítást biztosító, az épülethez (társasház, irodaház, oktatási intéz-
mény, szálloda, stb..) adottságaihoz legjobban illeszkedő típus. A lapos-, vagy nyeregtetőre egya-
ránt telepíthető kültéri szellőzőmotorokhoz választható tartozékok a széleskörű alkalmazhatóságot 
segítik elő. A fordulatszám szabályozott  ventilátor tökéletes együttműködésre képes az Aereco 
páraszabályozott szellőzési rendszer légbevezető és légelvezető elemeivel. 
A VTZ tetőventilátorokat nagyfokú szilárdság és megbízhatóság, kiváló energiahatékonyság, vala-
mint automatikus nyomásérzékelő egységgel vezérelt nagy teljesítményű motor jellemzi.

Könnyen karbantartható (1) 

A felnyitható talpazat megkönnyíti a szellőzőkürtők időszakos tisztítását, a motor és a ventilá-
torlapátok átvizsgálását, karbantartását. A ventilátor alaptartozéka a burkolaton kívül elhelyezett 
szervizkapcsoló.

A VTZ tetőventilátorok EC motorja optimális villamos energia fogyasztást garantál. A nyomás-
vezérlő egység a ventilátor teljesítményét szabályozva folyamatosan a beállított nyomásértéken 
biztosítja a szükséges légszállítást.

Felépítmények széles választéka (2) - kulisszás hangcsillapítóval 

A különféle tetőkialakításokhoz és akusztikai igényekhez igazodva a VTZ ventilátorhoz többféle tal-
pazat (akár 4 szellőzőkürtő közösítéséhez alkalmazható többcsatlakozós felépítmény) választható, 
de lehetőség van egyedileg tervezett elemek gyártására is.

Beépített nyomásérzékelő, szabályozó egység (3) 

A ventilátorba integrált nyomásérzékelő digitális kijelzője segítségével egyszerűen beállítható a 
kívánt nyomásérték, illetve a vezérlőpanelen könnyen beállíthatók és ellenőrizhetők a működési 
paraméterek. A 0-10 V kimenet lehetővé teszi a ventilátor külső szabályozását is.

6 típusváltozat: max. légszállítás 
500 m3/h-tól 7000 m3/h-ig, 
nyomásérték akár 300 Pa. 

Alacsony villamosenergia 
fogyasztás: EC motor automatikus 
nyomásérzékelővel vezérelt 
fordulatszám szabályozás.

Szilárdság és megbízhatóság: 
rozsdamentes acél burkolat.

Könnyű szerelés: igény szerint 
választható felépítmények

Állandó nyomás: ideális megoldás 
páraszabályozott szellőzési 
rendszerekhez

Alacsony zajszint: akusztikus 
hab a burkolat alatt, kiegészítő 
hangcsapda opció.

Egyszerű karbantartás: felnyitható 
talpazat megkönnyíti a hozzáférést.
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Méretek (mm)

VCZ  integrált nyomásérzékelővel vezérelt, fordulatszám szabályozott központi ventilátorok

B1
B2

L 25

25

Az ábrán a mennyezetre szerelt ventilátor látható, de bármely beépítési helyzetben felszerelhető. A légszállítás iránya a motor elforgatásával is 180 ° -kal megváltoztható.

Alulnézet Oldalnézet

H

C1
C2

C3

VCZ 0 VCZ 1 VCZ 2 VCZ 3 VCZ 4

Típus VCZ1084 VCZ1085 VCZ1086 VCZ1087 VCZ1144

Kültérre telepíthető típusváltozat VCZ1204 VCZ1205 VCZ1206 VCZ1207 VCZ1208

Légtechnikai jellemzők

Max. légszállítás @ 100 Pa m3/h 530 820 1500 2100 3500

Max. nyomás Pa 300 300 300 300 300

Integrált nyomás szabályozó, érzékelő egység

Akusztika Akustische Angaben

Max. hangteljesítmény Lw Nyomó oldal dB(A) 79 68 78 66 71

Max. hangteljesítmény Lw Szívó oldal dB(A) 75 64 79 75 73

Elektormos jellemzők

Tápfeszültség 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

Motor EC EC EC EC EC

Max. teljesítmény W 87 168 157 445 510

IP védelem (motor) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Jellemzők

Tömeg kg 22 24 32 37 64

Szín metál metál metál metál metál

Anyag (borítás) galvanizált acél galvanizált acél galvanizált acél galvanizált acél galvanizált acél

Méretek:     H - L 
                  B1 - B2
                  C1 - C2 - C3

mm
350 – 600 
455 - 555

60,5 - 160,5 - 260,5

400 - 600 
455 - 555

60,5 - 185,5 - 310,5

550 - 600 
545 - 645

83 - 260,5 - 438

650 - 600 
545 - 645

110,5 - 310,5 - 510,5

740 - 800 
745 - 845

122,5 - 372,5 - 622,5
ErP Specifikáció

ErP-információk elérhető a www.aereco.hu oldalon

SFPint nem szükséges*

Szerelés

Csőcsatlakozás keresztmetszete mm ø200 ø250 ø355 ø400 ø500

Elhelyezés minden lehetséges pozícióban (horizontálisan, vertikálisan, padlóra, mennyezetre rögzítve)

Tetőre (kültéri változat)  (VCZ1204)  (VCZ1205)  (VCZ1206)  (VCZ1207)  (VCZ1208)

Padlástérbe (védett helyre)

Karbentartás

Szervízkapcsoló

Tisztítás könnyen hozzáférhető ventilátorlapátok

Működés

Direkt hajtású járókerék

Max. fordulatszám RPM 3500 3440 1600 2190 1760

 standard |  opció* Az egyirányú elszívó ventilátorok esetében, amelyeknél nem alkalmaznak szûrõ egységet, az SFPint számítás nem alkalmazható
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VCZ0 VCZ1

VCZ2 VCZ3

JelmagyarázatVCZ4 

Műszaki adatok: ILK Dresden
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a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 64 72 79 dB(A)

Szívó oldal 63 68 75 dB(A)
Ventilátorház 44 49 55 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén
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a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 59 63 68 dB(A)

Szívó oldal 53 64 64 dB(A)
Ventilátorház 44 50 54 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén
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a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 63 70 78 dB(A)

Szívó oldal 66 73 79 dB(A)
Ventilátorház 44 42 49 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén
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a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 58 59 66 dB(A)

Szívó oldal 63 68 75 dB(A)
Ventilátorház 43 44 50 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén

0

100

200

300

400

0

100

200

300

400

0 1000 2000 50003000 4000

a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Luftmenge in m3/h

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 57 66 71 dB(A)

Szívó oldal 59 68 73 dB(A)
Ventilátorház 44 53 58 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén

Beállítva  « 50 Pa » Beállítva « 100 Pa » Beállítva « 150 Pa »
a Működési tartomány határértékének meghatározása a maximum 
légszállítás  / ventilátorral elérhető nyomásérték függvényében

Példák :

Hangteljesítmény Lw  dB(A)

Ventilátorok
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Méretek (mm)

VTZ integrált nyomásérzékelővel vezérelt, fordulatszám szabályozott tetőventilátorok

H

A

B

VTZ 0.5 VTZ 0 VTZ 1 VTZ 2 VTZ 3 VTZ 4 VTZ 6

Típus VTZ1435 VTZ1075 VTZ1076 VTZ1077 VTZ1078 VTZ1145 VTZ1125

Lufttechnische Angaben

Max. légszállítás @ 130 Pa m3/h 345 600 850 1600 2300 4500 6800

Max. nyomás Pa 180 300 300 300 300 300 300

Integrált nyomás szabályozó, érzékelő egység

Akusztika

Max. hangteljesítmény Lw dB(A) 62 75 72 67 78 75 71

Max. hangnyomásszint Lp @ 3 m dB(A) 43 55 52 50 60 60 58

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz

Motor EC EC EC EC EC EC EC

Max. teljesítmény W 40 87 168 157 465 520 750

IP védelem (motor) IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Jellemzők

Tömeg kg 9 10 12 21 23 48 57

Szín metál metál metál metál metál metál metál

Anyag (főbb alkatrészek)
galvanizált 

acél
galvanizált 

acél
galvanizált 

acél
galvanizált 

acél
galvanizált 

acél
galvanizált 

acél
galvanizált 

acél

Méretek (A - B - H) mm
445 - 340 - 

290
445 - 340 - 

290
547 - 440 - 

340
720 - 600 - 

400
720 - 600 - 

400
955 - 707 - 

577
955 - 707 - 

577

ErP Specifikáció

ErP-információk elérhető a www.aereco.hu oldalon

SFPint nem szükséges*

Szerelés

Csőcsatlakozás keresztmetszete mm 336 x 336 336 x 336 436 x 436 595 x 595 595 x 595 704 x 704 704 x 704

Tetőre

Padlástérbe - - - - - - -

Karbantartás

Szervízkapcsoló rocker switch

Tisztítás könnyű hozzáférés a ventilátorlapátokhoz és a légcsatornához

Működés

Direkt hajtású járókerék

Max. fordulatszám RPM 2490 3760  3490 1600 2195 1735 1090

 standard * Az egyirányú elszívó ventilátorok esetében, amelyeknél nem alkalmaznak szûrõ egységet, az SFPint számítás nem alkalmazható
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Műszaki adatok: ILK Dresden

A követlkező jelleggörbék az opcionálisan választható felépítmények nélkül értendők.

Beállítva  « 50 Pa » Beállítva « 100 Pa » Beállítva « 150 Pa »
a Működési tartomány határértékének meghatározása a maximum 
légszállítás  / ventilátorral elérhető nyomásérték függvényében

Példák :

Hangteljesítmény Lw  dB(A)

Jelmagyarázat

0 100 200 300 400 500 700600
0

100

200
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400
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40
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80

a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 61 67 72 dB(A)

Szívó oldal 64 69 75 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén

0 100 200 300 400 500
0

100
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300

400

0
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40

a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 59 58 61 dB(A)

Szívó oldal 56 59 62 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén

VTZ0VTZ0.5

0 200 400 600 800 1 000 1 200
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160

a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 58 65 70 dB(A)

Szívó oldal 61 68 72 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén

VTZ1
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a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 58 62 67 dB(A)

Szívó oldal 59 63 67 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén

VTZ2
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0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 61 70 78 dB(A)

Szívó oldal 63 71 78 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén

VTZ3
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a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 62 70 76 dB(A)

Szívó oldal 57 65 71 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén

VTZ6
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a b c

Nyomás (Pa) Teljesítmény (W)

Légszállítás (m3/h)

Működési tartomány

a b c
Nyomó oldal 60 69 78 dB(A)

Szívó oldal 60 67 75 dB(A)

Hangteljesítmény @130 Pa esetén

VTZ4
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Illeszthető 
tetőventilátor típusa

VTZ 1075 VTZ 1076 VTZ 1077 
VTZ 1078

VTZ 1077 VTZ 1078

Típus (felépítmény) AVT 0 AVT-R 0 AVT 1 AVT-R 1 AVT 23 AVT-R 2 AVT-R 3

L1 mm 320 320 420 420 580 580 580

B1 mm 320 320 420 420 580 580 580

L2 mm 520 520 620 620 780 780 780

B2 mm 520 520 620 620 780 780 780

H* mm 700 700 700 700 700 700 700

H1 mm 620 620 620 620 620 620 620

a mm 216 216 316 316 476 476 476

Ø DN mm - 200 - 250 - 355 400

L mm - 124 - 124 - 144 144

l mm - 80 - 80 - 100 100

Tömeg kg 16 16 23 23 40 40 40

• Négyszög (AVT) illetve kerek (AVT-R) csőcsatlakozás 

• Kivehető hangcsapda

• Hangcsillapítás megközelítőleg12 dB / 250 Hz 

• Megerősített hőszigetelés 

• 50 mm dupla borítás + hőszigetelés

• Integrált kábelcsatorna

• Rezgéscsillapító rendszer

• Galvanizélt acél

• Négyszög (AVP), illetve kerek (AVP-R) csőcsatlakozás
• Kivehető hangcsapda
• Hangcsillapítás megközelítőleg18 dB / 250 Hz 
• Egyedi rendelésre készülő idom
• Megerősített hőszigetelés 
• 50 mm dupla borítás + hőszigetelés
• Integrált kábelcsatorna
• Rezgéscsillapító rendszer
• Galvanizált acél

Illeszthető 
tetőventilátor típusa

VTZ 1075 VTZ 1076 VTZ 1077
VTZ 1078

VTZ 1077 VTZ 1078

Típus (felépítmény) AVP 0 AVP-R 0 AVP 1 AVP-R 1 AVP 23 AVP-R 2 AVP-R 3

L1 mm 363 363 463 463 623 623 623

B1 mm 363 363 463 463 623 623 623

L2 mm 670 670 770 770 930 930 930

B2 mm a nyeregtető lejtésétől függően

H mm 408 ... 880

a mm 215 215 315 315 475 475 475

b mm 320 320 420 420 580 580 580

ØDN mm 200 200 250 250 355 355 400

L / l mm - 212 / 80 - 312 / 80 - 472 / 100 472 / 100

Akuszt. betét mm 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Tömeg kg 35 35 44 44 58 58 58

AVP és AVP-R  - Standard függőleges lábazat nyeregtetőre (négyszög vagy körcsatlakozással) VTZ típusú tetőventilátorokhoz

AVT és AVT-R  - Standard függőleges lábazat lapostetőre (négyszög vagy körcsatlakozással) VTZ típusú tetőventilátorokhoz
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Illeszthető 
tetőventilátor típusa

VTZ 1075 VTZ 1076 VTZ 1077 VTZ 1078 

Típus AMTA-R 0 AMTA-R 1 AMTA-R 2 AMTA-R 3

L1 mm 1 200 1 190 1 190 1 190

L2 mm 1 490 1 490 1 490 1 500

H1 mm 556 606 756 756

H2 mm 706 756 906 906

H3 mm 310 350 410 410

B1 mm 310 410 570 570

B2 mm 603 703 863 863

ØDN mm 200 250 355 400

ØDa mm 312 362 467 512

a mm 220 280 280 280

Tömeg kg 29 36 48 48
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Hangcsillapítás [dB]

Frekvencia [Hz]

AVT H = 400 mm AVT H = 700 mm AVTA / AMTA-R 
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Hangcsillapítás [dB]

Frekvencia  [Hz]

AVT H = 400 mm AVT H = 700 mm AVTA / AMTA-R 

Típus VTZ 1077 VTZ 1078

% maximum légszállítás
 (100 Pa esetén)

50 % 75 % 100 % 50 % 75 % 100 %

AVT 
H = 400 mm

Lw, A db (A) 55 57 57 56 65 69

Lp, A 3m távolságban 40 45 49 48 58 63

Teljesítmény (W) 54 90 148 100 214 405

AVT 
H = 700 mm

Lw, A db (A) 50 52 53 51 59 63

Lp, A 3m távolságban 40 45 49 48 58 63

Teljesítmény (W) 54 90 148 100 214 405

AVTA* / AMTA-R
Lw, A db (A) 49 51 50 48 55 59

Lp, A 3m távolságban 40 45 49 48 58 63

Teljesítmény (W) 53 91 153 105 225 430

Típus VTZ 1075 VTZ 1076

% maximum légszállítás 
(100 Pa esetén)

50 % 75 % 100 % 50 % 75 % 100 %

AVT 
H = 400 mm

Lw, A db (A) 48 56 61 50 59 61

Lp, A 3m távolságban 43 51 58 43 50 55

Teljesítmény (W) 21 36 62 43 86 165

AVT 
H = 700 mm

Lw, A db (A) 46 53 58 45 54 56

Lp, A 3m távolságban 43 51 58 43 50 55

Teljesítmény (W) 21 36 62 43 86 165

AVTA / AMTA-R
Lw, A db (A) 43 50 55 42 50 52

Lp, A 3m távolságban 43 51 58 43 50 55

Teljesítmény (W) 20 37 67 50 92 165

VTZ 1075

VTZ 1076

VTZ 1077 - VTZ 1078

*A standard kialakítású, egy alsó csőcsatlakozással szerelt AVTA lábazatról részletes információt talál honlapunkon: 
www.aereco.hu

AMTA-R - Akusztikus függőleges lábazat lapostetőre*(akár 4 csőcsatlakozással) VTZ típusú tetőventilátorokhoz

• Többféle, többirányú csőcsatlakozási lehetőség

• Akár 4 légcsatorna is rácsatlakoztatható

• Kivehető hangcsapda: hangcsillapítás megközelítőleg18 dB / 250 Hz

• Megerősített hőszigetelés (50 mm dupla borítás + hőszigetelés)

• Integrált kábelcsatorna

• Rezgéscsillapító rendszer

• Galvanizált acél

Típus ØDN (mm)

CON 200S 200 (oldalsó)

CON 200B 200 (alsó)

CON 250 250

CON 355 355

CON 400 400

Csőcsatlakozásokhoz alkalmazható vitorlavászon idomok:
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Hangcsillapítás  [dB]

Frekvencia  [Hz]

AVT H = 400 mm AVT H = 700 mm AVTA / AMTA-R 

VTZ + lábazati elemek akusztikai jellemzői különböző konfigurációk esetén

Ventilátorok
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VBP
Tetőventilátorok gépi és hibrid szellőzési 
rendszerekhez

31 2 3

Hatékonyság és alacsony energiafogyasztás

A VBP tetőventilátor segít egész évben fenntartani a kielégítő légáramlást a szellőzőkürtőben és 
az általuk szellőztetett helyiségekben. Egyedi kialakítása lehetővé teszi a hagyományos gépi és a 
gravitációs szellőzés előnyeit ötvöző hibrid szellőzési rendszerekhez történő alkalmazását.

Egyszerre hatékony és energiatakarékos, működéséhez szükséges 8-12 V DC (egyenáram) akár 
napelemről is megoldható. Napelemmel kombinált megoldásainkról részletesebben olvashat a 
28-29. valamint a 135. oldalon.

Különleges szabadalom a gravitációs szellőzésben (1)

A VBP tetőventilátor a járókerék lapátozása párhuzamos a hossztengellyel, vagyis az áramlással, 
így bekapcsolt állapotban a nyomáskülönbséget a paláston elhelyezkedő álló lapátsor hozza létre. 

Kikapcsolt állapotban megakadályozza a visszaáramlásokat a gravitációs kürtőkben a nyári hóna-
pokban és az átmeneti időszakokban is. Hűvösebb időjárási körülmények között a hagyományos 
gravitációs kürtőszellőzés érvényesülhet a kikapcsolt VBP mellett. 

Az elektromos fogyasztás folyamatos optimalizálása (2)

A VBPms típusváltozat (rendszer), a kapcsolódó tartozék a csatlakoztatott ventilátorok működését 
és energiafogyasztását egyidejűleg ellenőrzi. A ventilátor sebességét a külső hőmérséklet és a 
szél sebessége (attól függően, hogy a szélsebesség mérő szonda telepítve van)  függvényében 
folyamatosan szabályozza.

Széleskörű alkalmazhatóság (3) 

Egyaránt telepíthető lapostetőre, vagy nyeregtetőre. Szélsőséges időjárási körülmények ellen 
csapóeső elleni védősapka és külső hőszigetelő burkolattal is rendelhető. 

Hibrid üzemmódra alkalmas: 
Kikapcsolt állapotban nem 
akadályozza a gravitációs 
szellőzés működését (minimális 
nyomásveszteség).

Minimális energiafogyasztás:
akár napelemről is táplálható.

Építés és felújítás alkalmával 
egyaránt egyszerűen telepíthető.

Időjárási körülményekhez 
alkalmazkodó működés: (VBPms 
verzió) hőmérséklet érzékelővel. 

Egyszerű karbantartás: könnyen 
hozzáférhető motor alacsony 
fordulatú működés, lassabban 
koszolódó szellőzővezeték.
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Méretek (mm)Jelleggörbék

 standard |  opció

Típus VBP 042 (VBP 318*) VBP 043 (VBP 331*)

Léghozam jellemzők

Max. légszállítás m3/h 400 400

Nyomás 400 m3/h-nál Pa 17 Pa @12 V 14 Pa [1 VBP / 5-7 szint]

Akusztuika

Hangnyomásszint Lw  9 V (légcsatorna dB(A) 32 46

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség 8 V DC-től 12 V DC-ig 12 V DC + szabályozva és stabilizálva

Max. áramerősség A 1 1

Motor BLDC (kefe nélküli egyenáramú motor) BLDC (kefe nélküli egyenáramú motor)

Teljesítmény 300 m3/h-nál (12 V) W 15 16

Védelem IP54 IP54

Jellemzők

Tömeg kg 5.5 5.5

Szín fekete fekete

Anyag (borítás) PAA 66 35 % G.F. PAA 66 35 % F.V.

Méretek mm 612 x ø350 612 x ø350

Szerelés

Max. csőcsatlakozások száma 1 1

Szívócsonk mérete mm ø240 ø240

Szellőzőkürtő tetejére mm

Működés

Direkt hajtású járókerék

Max. fordulatszám 1/min 1 000 1 000

Kiegészítők

Vezérlő, szabályozó egység** hőmérséklet szenzorral 
1-3 ventilátor (AVE197)

-

Vezérlő, szabályozó egység** hőmérséklet szenzorral 
4-6 ventilátor  (AVE198)

-

Szélerősség mérő  + Különleges vez. szab. egység - kompatibilis (opció)

Vezérlőegység időkapcsolóval érdeklődjön!

Napelemes kiegészítő modulról történő működtetés érdeklődjön!

VBPtetőventilátor akár napelemről történő működtetéshez. Ideális gépi és hibrid szellőzéshez.
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VBV
Tetőventilátorok gépi szellőzési 
rendszerekhez

1 32
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Alacsony energiafogyasztású nagy teljesítményű ventilátorok

A VBV tetőventilátorok magas, akár 10-15 emeletes épületekre is telepíthetők. Kedvező ener-
giaszükséglet mellett jelentős légszállítást biztosít, amely akár ipari létesítmények szellőzéséhez 
is alkalmassá teszi. Tökéletesen illeszthetők az Aereco páraszabályozott rendszerhez, amely a 
pillanatnyi szellőzési szükségletekhez igazodva gondoskodik a megfelelő légcseréről.

Széleskörű alkalmazhatóság (1)

A VBV tetőventilátorok egyedi vagy gyűjtőkürtős elszívású lakóházak, középületek, szállodák üzle-
tek, raktárak szellőzőrendszereihez is alkalmazhatók.

Akár 80-85 % villamos energia megtakarítás (2)

A VBV ideális megoldás a 30-40 éves energiafaló szellőzőmotorok cseréjére, amelyek közül még 
manapság sok üzemel panelépületek, szállodák középületek, tetején. 
Az asszinkron motorokkal szerelt  VBV tetőventilátorokkal jelentős akár 80-85 % villamos energia 
megtakarítás érhető el, így a korszerűsítés néhány éven belül megtérülhet. A beruházás jelentős 
része akar a villamos áram megtakarításból is finanszírozható.

Napelemes visszatáplálással kombinált rendszer kialakítással tovább csökkenthetők a működés 
költségei. Napelemmel kombinált megoldásainkról részletesebben olvashat a 67. oldalon.

Alcsony energiafogyasztás 
hatékony motor.

Folyamatos üzemelés, optimális 
légcsere.

Csendes üzem, nagyobb komfort.

Könnyű szerelés, akár a régi 
szellőzőkürtőre is telepíthető.

Egyszerű karbantartás, könnyen 
hozzáférhető motor.
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Típus VBV 2/125 VBV 2/200 VBV 4/250 VBV 4/315 VBV 6/315 VBV 6/315C VBV 6/500

Léghozam jellemzők

Max. légszállítás m3/h 475 1520 1610 2500 1700 1700 5830

Max. nyomás Pa 315 670 186 215 135 135 335

Akusztika

Max. hangteljesítmény Lp@ 1,5m; Q=2/3 Qmax. dB 63 62 51 55 45 45 74

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség 230 V 50 HZ 230 V 50 HZ 230 V 50 HZ 230 V 50 HZ 2230 V 50 HZ 230 V 50 HZ 230 V 50 HZ

Max.  teljesítmény W 50 280 130 220 70 70 494

IP védelem (motor) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Max. fordulatszám 1/min 2640 2762 1430 960 950 950 925

Jellemzők

Tömeg kg 3,5 6,9 9 9 9,5 9,5 40

Szín metál metál metál metál metál metál metál

Anyag (főbb alkatrészek)
horganyzott 

acél
horganyzott 

acél
horganyzott 

acél
horganyzott 

acél
horganyzott 

acél
horganyzott 

acél
horganyzott acél

Méretek (A-B-C)* mm 355-191-15 457-246-15 552-327-15 552-327-15 552-327-15 552-327-15 1000-493-15

Méretek ( E )* mm
245 / 4 db
( Ø 10 mm)

330 / 4 db
( Ø 12 mm)

330 / 4 db
( Ø 12 mm)

330 / 4 db
( Ø 12 mm)

330 / 4 db
( Ø 12 mm)

330  / 4 db
( Ø 12 mm)

590 / 4 db
( Ø 14 mm)

Csőcsatlakozás ( F )* mm 300-300 435-435 435-435 435-435 435-435 435-435 710-710

* a méret ábra és jelleggörbék a 60-61. oldalon találhatók.

VBV tetőventilátorok (1 fázisú EC motor) - egyes típusváltozatok esetén új design!

VBV tetőventilátorok (3 fázisú EC motor) - egyes típusváltozatok esetén új design!

Típus VBV 4/400 VBV 4/450T VBV 6/355T VBV 6/400T VBV 6/450T VBV 6/500T

Léghozam jellemzők

Max. légszállítás m3/h 5000 6850 2720 3850 4760 5620

Max. nyomás Pa 500 620 205 265 285 335

Akusztika

Max. hangteljesítmény Lp@ 1,5m; Q=2/3 Qmax. dB 78 83 61 66 73 74

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség 400 V 400 V 400 V delta 400 V delta 400 V delta 400 V delta

Max.  teljesítmény W 640 1020 180 270 410 490

IP védelem (motor) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Max. fordulatszám 1/min 1408 1330 950 888 910 898

Jellemzők

Tömeg kg 35 41 25 35 41 45

Szín metál metál metál metál metál metál

Anyag (főbb alkatrészek) horganyzott acél horganyzott acél horganyzott acél horganyzott acél horganyzott acél horganyzott acél

Méretek (A-B-C)* mm 750-455-40 750-430-40 550-390-40 750-450-40 750-480-40 1000-493-40

Méretek ( E )* mm
450 / 4 db
( Ø 12 mm)

535/ 4 db
( Ø 12 mm)

450 / 4 db
( Ø 12 mm)

450 / 4 db
( Ø 12 mm)

535  / 4 db
( Ø 12 mm)

590 / 4 db
( Ø 14 mm)

Csőcsatlakozás ( F )* mm 560-560 630-630 560-560 560-560 630-630 710-710

* a méret ábra és jelleggörbék a 60-61. oldalon találhatók.



Méretek (mm)

Ve
nt

ilá
to

ro
k

VBV 2/125

Egyéb jellemzők:

-  Ventilátor ház anyaga: alumínium és horganyzott acél

- Alapszín: fekete, szürke (egyedi szín opció)

- 50 Hz indukciós motor

- A motor túlmelegedés elleni védelemmel ellátva

- Természetesen a VBV tetőventilátorok üzemelése is igény 
   szerint fordulatszám szabályozottá, illetve egyedileg akár 
   vezérelhetővé tehető. 
   Részletekkel kapcsolatban készséggel adunk tájékoztatást.
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Méretek (mm)

Ventilátorok
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Egyéb jellemzők:

-  Ventilátor ház anyaga: alumínium és horganyzott acél

- Alapszín: fekete, szürke (egyedi szín opció)

- 50 Hz indukciós motor

- A motor túlmelegedés elleni védelemmel ellátva

- Természetesen a VBV tetőventilátorok üzemelése is igény 
   szerint fordulatszám szabályozottá, illetve egyedileg akár 
   vezérelhetővé tehető. 
   Részletekkel kapcsolatban készséggel adunk tájékoztatást.



* Azok a nyílászáró profilok, amelyek vékonyabbak mint 71 és 81 mm szükséges levágni a teleszkópos átvezetőből. 120 mm felett, szilikon tömítés szükséges, hogy biztosítsa a megfelelő összetartást a részegységek között.

TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK

Típus Megnevezés Mely típus(ok)hoz választható?

Légbevezetők

AEA1150

Nyílászáróba szerelhető teleszkópos 
átvezető elem szett

PVC, alumínium és fa ablakokhoz.  

Kompatibilis nyílászáró vastagság:
50-71 mm

(AEA 1152-vel toldható)

EMM, EMF, EHA, EFA

AEA 1151

Nyílászáróba szerelhető teleszkópos 
átvezető elem szett

PVC, alumínium és fa ablakokhoz.  

Kompatibilis nyílászáró vastagság:
50-71 mm

(AEA 1152-vel toldható)

EAR - EAF

AEA 1152

Kiegészítő toldó elem
AEA 1150, AEA 1151 típusokhoz

(81 - 130 mm)

AEA 1150 vagy AEA 1151 
szükséges!*

EMM - EHA - EFA - EAR - EAF

Légelvezetők

CAL 195
Elektromos átalakító adapter 

12 VAC / 9 VDC 
(12 VAC AC hálózathoz csatlakozásra)

G2H

CAL 261
Elektromos átalakító adapter 

12 VAC / 3 VDC 
(12 VAC AC hálózathoz csatlakozásra)

BXC

33007 AL
Álmennyezeti rögzítő elem

Ø125 mm - L 125 mm
BXC – TDA

85343 AL
Álmennyezeti rögzítő elem

Ø125 mm - Ø80 mm  - L 125 mm
BXC

 
FBE 1089

Konyhai zsírszűrő, 
mosható, alumínium

BXC

19429 AL
Hangcsillapító gyűrű légelvezetőhöz 

Ø125 mm
BXC

BHM 429
Hangcsillapító gyűrű légelvezetőhöz 

Ø125 mm
BXL

AEA 317
Műanyag csatlakozó átalakító 

Ø125 mm
BXC
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Típus Megnevezés Mely típus(ok)hoz választható?

Ventilátorok

AEA 808
Ventilátor csatlakozó, fém 

Ø125-125 mm  
L.80 mm

VAM

AEA 809
Ventilátor csatlakozó, fém

 Ø125-100 mm 
L.100 mm

VAM

AEA 810
Ventilátor csatlakozó, fém

 Ø125-80 mm  
L.110 mm

VAM

AEA 877
Csatlakozó ventilátorhoz

Ø125 mm
V2A

SE 3203
Csatlakozó ventilátorhoz

 Ø100 mm
V2A

AVE 055
Csatlakozó ventilátorhoz

 Ø125 mm
V4A

AVE 056
Csatlakozó ventilátorhoz

 Ø100 mm
V4A

VBP 070
Hővédő szett 

1 VBP tetőventilátorhoz
VBP

x5

VBP 335
Esővédő szett (5 db)

1 VBP tetőventilátorhoz
VBP

VBP 447 Csapóeső elleni védőtalp VBP

AVE197
Komplett vezérlőegység 

(1-3 VBP tetőventilátorhoz)
VBPms

AVE 198
Komplett vezérlőegység 

(4-6 VBP tetőventilátorhoz)
VBPms

x5

Tartozékok, kiegészítők
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Megjegyzés: 
A szellőzőrendszer tervezése és kialakítása alkalmával minden esetben vegye figyelembe az országosan és területileg hatályos előírásokat is. Mint például:

• Tűzvédelmi előírások: 54/2014 BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat - OTSZ)
• Építési termékekre vonatkozó előírások: ErP 2015-2009/125, 305/2011/EU, 31/2010/EU
• Akusztikai követelmények: MSZ 15601-1
• Friss levegő komfortterekbe: MSZEN 15251
• egyéb, a légpótlást érintő előírások, mint az MBSZ - 11/2013 NGM rendelet, 19/2012, 51/2013 NGM rendeletek

* 50 légköbméterenként egy légbevezető beépítése javasolt 
  Példa 1: nappali alapterülete = 18 m²  => 1 légbevezető 

 Példa 2: alapterülete = 32 m²  => 2 légbevezető
** a hővisszanyerős rendszerekhez a legtöbb hagyományos befúvóelem alkalmazható, így az egyedi desing-hoz valló illeszkedés megoldható. 
    Kérdéseivel kapcsolatban készséggel állunk rendlkezésére.

A táblázat segítségével könnyen kiválaszthatók a helyiségenkénti érzékeléssel szabályozott szellőzési rendszer elemei:

ÉPÜLET ADOTTSÁGAI SZERINT SZABÁLYOZOTT
SZELLŐZÉSI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA

Gravitációs 
szellőzés 

Hibrid szellőzés
Alacsony 
nyomású 
szellőzés

Központi gépi 
elszívó rendszer

többszintes 
épületek

Központi gépi 
elszívó rendszer

családi ház, 
lakás

DXR 
hővisszanyerős  

rendszer

Hővisszanyerős 
rendszerek

Lé
gb

ev
ez

et
ő 

el
em

he
lyi

sé
ge

nk
én

t* Hálószoba
higroszabályozású 

légbevezető
+ külső esővédő

higroszabályozású 
légbevezető

+ külső esővédő

higroszabályozású 
légbevezető

+ külső esővédő

higroszabályozású 
légbevezető

+ külső esővédő

higroszabályozású 
légbevezető

+ külső esővédő

SDC 
befúvó elem

befúvó elem**
 +TFK térfogat 

áram szabályozó

Nappali és 
egyéb lakó- 

vagy tartózkodó
helyiség

higroszabályozású 
légbevezető

+ külső esővédő

higroszabályozású 
légbevezető

+ külső esővédő

higroszabályozású 
légbevezető

+ külső esővédő

higroszabályozású 
légbevezető

+ külső esővédő

higroszabályozású 
légbevezető

+ külső esővédő

SDC befúvó elem 
+ 1 konpenzációs 

ág
befúvó elem**

 

Lé
ge
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ez
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ő 

el
em

he
lyi
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t

Konyha
GHN vagy G2H

páraérzékeléssel
GHN vagy G2H 

páraérzékeléssel
GBP 

páraérzékeléssel
BXC 

páraérzékeléssel
BXC 

páraérzékeléssel
BFX 

kompenzációs ág
BFX 

kompenzációs ág

Fürdőszoba
GHN vagy G2H

páraérzékeléssel
GHN vagy G2H 

páraérzékeléssel
GBP 

páraérzékeléssel
BXC 

páraérzékeléssel
BXC 

páraérzékeléssel
BXC 

páraérzékeléssel
BXC 

páraérzékeléssel

Fürdőszoba 
+ WC

GHN vagy G2H
pára- és mozgás 

érzékeléssel

GHN vagy G2H 
pára- és mozgás 

érzékeléssel

GBP 
páraérzékeléssel

BXC 
pára- és mozgás 

érzékeléssel

BXC 
pára- és mozgás 

érzékeléssel

BXC 
pára- és mozgás 

érzékeléssel

BXC 
pára- és mozgás 

érzékeléssel

WC
GHN vagy G2H 

mozgás 
érzékeléssel

GHN vagy G2H 
mozgás 

érzékeléssel

GBP 
húzózsinórral

BXC 
mozgás 

érzékeléssel

BXC
mozgás 

érzékeléssel

BXC
mozgás 

érzékeléssel

BXC
mozgás 

érzékeléssel

Egyéb kiszolgáló 
helyiség

GHN vagy G2H
pára- és/

vagy mozgás 
érzékeléssel

GHN vagy G2H 
pára- és/

vagy mozgás 
érzékeléssel

GBP 
páraérzékeléssel 

vagy 
húzózsinórral 

BXC 
pára-,mozgás, 
CO2 vagy VOC 
érzékeléssel

BXC 
pára-,mozgás, 
CO2 vagy VOC 
érzékeléssel

BXC 
pára-,mozgás, 
CO2 vagy VOC 
érzékeléssel

BXC 
pára-,mozgás, 
CO2 vagy VOC 
érzékeléssel

Ve
nt

ilá
to

r

- VBP vagy VBP+
VTZ, VCZ
vagy VBV

VTZ, VCZ, VBP 
vagy VBV

V2A,V4A, V5S, 
vagy VAM

DXR + HUB
HRM (UP), HRF
vagy HRG (UP)

Javasolt 
nyomásérték 

beállítás
-

10-30 Pa  
(standard) 

automatikus 
 (MS verzió)

20-50 Pa 100-150 Pa
80-150 Pa  

(automatikus)
automatikus

áll. légszáll. (CA),
áll. nyomás (CPs),
 vagy jelvezérlés 

(0-10 V)

Kalkulált 
ventilátor 
egység

-
1 per függőleges 

légcsatorna

épület adottságai 
és a légcsatorna 
hálózat szerint 
méretezendő

épület adottságai 
és a légcsatorna 
hálózat szerint 
méretezendő

1 ventilátor 
lakás/családi ház, 

üzlet helyiség, 
stb..

1 egység
lakás/családi ház, 

üzlet helyiség, 
stb..

1 egység
lakás/családi ház, 

üzlet helyiség, 
stb..
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Gépi- gravitációs és hibrid vagy akár hővisszanyerős szellőzési rendszer esetén is  a légelvezető elemek közül könnyen kiválasztható a helyiség 
funkciójához leginkább illeszkedő érzékelővel szerelt elszívás szabályozó szellőzőelem. Néhány főbb alkalmazási lehetőség:

MILYEN ÉRZÉKELÉSSEL VÁLASSZUK 
A LÉGELVEZETŐ ELEMEKET?

Légcsere
szabályo-

zás

Pára-
tartalom 
érzékelés

Mozgás 
érzékelés

Jelenlét 
érzékelés 
(1 perces 
késleltető)

Kézi 
kapcsolás 
(kapcsoló, 
távirányító
húzózsinór)

Páraérzékelő 
+ kézi 

kapcsolás
 (kapcsoló, 
távirányító
húzózsinór)

Pára +
mozgás

érzékelés

Pára 
+ 

jelenlét 
érzékelés 
(1 perces 
késleltető)

Szén- 
dioxid 

érzékelés 
(CO2)

Illékony 
szerves 
vegyület 
érzékelés

(VOC)

Fix 
léghozam

Lakás,
családi

ház

Konyha ++

Fürdő ++++ + +++ +++ +++

WC ++++ ++++ + ++ +++ +++ ++ +++

Fürdő + 
WC

+ + ++ +++ ++++ ++

Egyéb 
háztartási 
helyiségek

++++ +++ + ++

Iskola, 
óvoda

Osztály +++ + + + ++++ ++++ +

Mosdó 
helyiség

++++ ++++ + ++ +++ +++ ++ +++

Iroda 
ház

Iroda +++ ++++ ++ ++ ++++ ++++ +

Tárgyaló
helyiség

+++ ++++ + ++ ++ ++++ ++++ +

Fitness
terem

Öltözők +++ ++ + ++ +++ +++ ++++ ++++ +

Fürdő 
helyiségek

++++ + +++ +++ +++ ++

GBP BXC G2H TDA

Tervezési, kivitelezési segédlet
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Központi elszívó ventilátor:

A családi házaknál alkalmazható központi ventilátorok álmenyezet 
fölé, bizonyos típusok padlástérben (fűtetlen térbe VAM típus ajánlott) 
is elhelyezhetők. A légelvezető elemeket légcsatornákkal össze kell 
kötni, az álmenyezeteben, vagy padlástérben elhelyezendő központi 
ventilátorok szívó bemeneteivel. A fűtetlen terekben hőszigetelt lég-
technikai csővezetékeket kell alkalmazni és a ventilátor által össze-
gyűjtött szennyezett levegőt a szabadba kell kivezetni tetőszellőzőn, 
vagy oldalfalon külső zsalun keresztül. A ventilátor kiválasztásánál 
mindig vegye figyelembe a ventilátor tervezett helyét és a szükséges 
kégcsatorna hálózat hosszát.

Az 1-2. példában javasolt típus: 
 V4A központi ventilátor (álmenyezetben, vagy padlástérben) 

Páraszabályozott szellőzési rendszer családi házban

Két minta példánkban két családi ház Aereco páraszabályozott szellő-
zését oldottuk meg:

A konyhában lévő tűzhelyet elektromos űzeműnek és a fűtési rend-
szert pedig zárt égésterűnek feltételeztük. Az épületben lévő esetleges 
gázüzemű berendezések a szellőzési rendszert nem befolyásolják. A 
nyílászárók redőnyszerkezet nélküliek.

Légbevezetők:
 - nappali   EMM 716 + AEA 731
 - hálószoba EMM 716 + AEA 731   
 - gyerekszoba EMM 716 + AEA 731

Szabad légáram biztosítása: Biztosítanunk kell a levegő szabad 
áramlását a lakásban bezárt belső ajtók esetén is, megfelelő ajtó alatti 
résekkel, átszellőző rácsokkal.

Légelvezetés:

Szabályozott légelvezetőket, elszívó rácsokat kell elhelyeznünk a 
vizes helyiségekben (fürdő, wc, konyha, stb...). A légelvezető elemek 
típusának kiválasztása a helyiség funkciójától függ (pl. wc helyiség 
légelvezetésére páraszabályozott légelvezető nem ajánlott). A konyhai 
légelvezető elemek alkalmazásánál célszerű zsírszűrő alkalmazása 
a zsírgőzök ellen, a csővezeték és a központi ventilátor megóvás 
érdekében. A légelvezető elemeket egy-egy födém, illetve faláttörésen 
a helyiségek mennyezeti vagy falsíkjáig behelyezett légcsatorna 
kiállásokra kell rögzíteni. 
Ezek figyelembevételével a példában javasolt légelvezető típusok:

 - fürdőszoba BXC 211 (higroszabályozású)
 - wc  BXC 213 (mozgásérzékelős)
 - konyha  BXC 211 + FBE 1089 (higroszab.)

Jelmagyarázat:

Példa 1: Családi ház 105 m2, + Padlástér:
Földszint 

SEGÍTSÉG A TERVEZÉSHEZ: NÉHÁNY MINTAÉPÜLET

Ø 100

Ø 100 V4A ventilátor Gyerekszoba-

Konyha

NappaliHálószoba

Gyerekszoba-

Fürdő/WC

WC

Ventilátor az álmennyezetben

Példa 2: Két szintes családi ház, 130 m2:
Felső szint

 

Ø 125
V4A ventilátor

Hálószoba

Gyerek 1 Gyerek 2

Alsó szint 

Ø 100

Ø 125

Nappali + Étkező

        kamra

 Légbevezető  BXC pára és/vagy mozgásérzékelővel

 Légcsatorna  Strang          Központi ventilátor
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Társasházak, többszintes épületek, iskolák, szállodák és középületek szellőzése

Legyen szó társasházról, iskoláról, középületről vagy akár szállodáról az Aereco helyiségenkénti levegőminőség érzékeléssel 
szabályozott szellőzése rendszerek akár utólag is könnyen kialakíthatók: A lakó (nappali, háló, gyerekszoba), vagy tartózkodó helyiségek 
(iroda, osztályterem, stb.) friss levegő utánpótlását biztosító higro(pára)szabályozású légbevezetők gondoskodnak a szabályozott légutánpótlásról. A 
kiszolgáló helyiségbe (konyha, fürdő, WC…) a szennyezett levegő elszívását szabályozó, pára és/vagy mozgás (iskolák, irodák, középületek esetén 
CO2 vagy  VOC) érzékelős légelvezetők légcsatornákon keresztül csatlakoznak az egyszerű kivitelű, vagy automatikus nyomásszabályzással vezérelt, 
alacsony fogyasztású központi- vagy tetőventilátorokhoz, amelyek az épület adottságaitól függően kerülnek méretezésre. 

Tetőventilátok villamosenergia energiaellátása - napelemmel kombinált megoldások

Napjaink magas energiaárai nagymértékben megterhelik a társasházak költségvetését. Az épületek közös berendezései – a szellőztető rendszer, a liftek 
üzemeltetése, a lépcsőház világítás – mind-mind jelentős villamosenergia mennyiséget emésztenek fel működésük során. Ennek az energiának nagy része 
az épületek tetejére telepített napelemes rendszerekkel is kitermelhető. Legyen szó akár egy-egy berendezés direkt módon napelemről való működ-
tetéséről, vagy a napelemekkel nyert megújuló energia elektromos hálózatba történő visszatáplálásával történő megtakarításról, rendszereink 
közül könnyen kiválasztható az optimális megoldás.

Berendezések direkt energiaellátása napelemes rendszerrel
Sziget üzemű megoldások

A sziget üzemű rendszer esetében, a napelemek által termelt energiát, a fogyasztók (pl. VBP tető-
ventilátorok) közvetlenül hasznosítják, egy töltésvezérlő segítségével, az esetleges többlet energia 
hálózatba történő visszatáplálására nincs lehetőség. 

Ennél a rendszerkialakításnál, amennyiben a napelemekhez csatlakoztatott fogyasztók, (pl. tető-
ventilátorok) nincsenek folyamatosan üzemeltetve, a napelemek által megtermelt energia elvész, 
amennyiben a nem helyezünk el akkumulátorokat a rendszerben. Ennél a konfigurációnál kiemel-
ten fontos a napelemek pontos és szakszerű méretezése.

Napelemes kiserőmű 
Elektromos hálózatra csatlakoztatott rendszer 

Az elektromos hálózathoz kapcsolt napelemes rendszerrel kiváltható a saját villamosfogyasztás, illetve ha többlet termelődik, akkor értékesíthető az 
áramszolgáltató részére. Abban az időszakban, amikor például a tetőventilátorok, vagy más nagyfogyasztók nem üzemelnek, a megtermelt energia 
nem vész el, mert az inverter a napelemek által előállított egyenáramot váltóárammá alakítja és visszatáplálja a közcélú hálózatba.

A saját hálózaton lévő fogyasztás általában több, mint a megtermelt energia mennyisége. Mivel a társasház energia fogyasztása és az energiatermelés 
nincs mindig szinkronban egymással ezért célszerű a szaldós (oda-vissza) mérés kialakítása. Ilyenkor az adott időszakon belüli fogyasztás – termelés 
különbsége lesz az elszámolás alapja a szolgáltató felé. Az ad-vesz vevőt a szerződésmódosítást követően a szolgáltató biztosítja a felhasználó részére.

Társasház, 20 lakás, egy pinceszint + 5  lakószint + tetőtér 
(részlet): tetőtér

 

S1

S2

S3 S4

S7

S8
S9

S6

S5

     Hálószoba Fürdő

    Nappali     Nappali

    Nappali

    Nappali

    Hálószoba

    Hálószoba Hálószoba Gyerek

Gyerek

S1

S2

S3 S4

S7

S8
S9

S6

S5

Ø 250

Ø 180

VCZ 

Ø 160 Ø 250

Ø 315
Ø 350

Ø 315

Ø 250

Ø 160

Ø 160 Ø 250

Ø 200     Hálószoba

Nappali

Konyha

20 Lakásos társasház,  
5 lakószint + 1 tetőtér (részlet):
1. + 2. emelet
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LÉGBEVEZETŐK SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉSE 
A nyílászáróba építhető Aereco légbevezető elemek egy, az ablak, vagy ajtó szerkezetébe mart 
szellőzőrésen keresztül engedik be a frisslevegőt a helyiségbe. A rés kiképzése befolyásolja a 
szellőző levegő mennyiségét, így a megfelelő méretű szellőzőrés elengedhetetlen feltétele a kívánt 
légmennyiség beáramlásának. A légbevezető beépítéséhez javasoljuk, vegye igénybe szak-
ember segítségét!

A szakszerű beépítés lépései: 

Alakítsa ki felső maróval a típushoz megadott méretű szellőzőrést 
a nyílászáró felső részén a szárnyon (fa nyílászárónál), vagy a szárnyon és a tokon (műanyag 
nyílászárónál). A szellőzőrés legegyszerűbben az ablak gyártása folyamán alakítható ki, de meg-
valósítható az utólagos marás is a beépített szerkezetekre. 
Amennyiben résekkel ellátott nyílászárókat építenek be, különösen figyelni kell arra, hogy a 
résekkel ellátott nyílászárók a tervezett helyre kerüljenek.
1. Rögzítse a talapzatot (EMM, EMF, EHM, EFM, EAR, EAF típus) vagy a légbevezetőt (EFR 

típus) 2db (EAR, EAF esetén 3db) csavarral a résre a belső oldalon,
2. Pattintsa fel a légbevezetőt a talapzatra (EMM, EMF, EHM, EFM, EAR, EAF típus),Megjegyzés: 

EFR, típusnál a légbevezető közvetlenül a nyílászáróra szerelendő,
3. Csavarozza fel az esővédőt és/vagy rovarrácsot a rés külső oldalára, fa nyílászárónál ált. a 

szárnyra, műanyag nyílászárónál a tokra,
4. Zárható típusnál állítsa a záróreteszt „automatikus szellőzés” állásba. 

FONTOS!

A szellőzőt minden esetben vízszintesen az ablak felső részén kell elhelyezni, más beépítés csak 
akkor jöhet szóba, ha a felső beépítés lehetetlen (pl. íves ablak, felső kilincs, vagy esetleg a 
gázszolgáltató 2 db nem zárható elem alsó-felső beépítését követeli meg). 
A légbevezetők függőleges réssel történő beépítése a csapóeső elleni védelem elégtelensége 
miatt kerülendő.

A marással kialakított szellőzőrést furat nem helyettesítheti, mert nem alakul ki a 
megfelelő nagyságú áramlási keresztmetszet!

Figyelem: 
A gázkészülékekhez alkalmazott típusok nem lezárhatóak, a 
légbevezető szellőzőnyílását eltömíteni  SZIGORÚAN TILOS, 
mert balesetveszélyes!

Légbevezető A szükséges szellőzőrés (mm) A szükséges szellőzőrés leírása

EMM, EMF, EFR

• mérete: 290 mm hosszú, 
• 10-12 mm magas, 
• két megmaradó (2–3 mm széles) hússal a rés 

szélétől 85 mm-re befelé a két oldalról.

EHM*, EFM*
• mérete: 355 mm hosszú,* 
• 10-15 mm magas, 
• egy megmaradó 2-3 mm-es hússal középen. 

EAR, EAF
• mérete: 354 mm hosszú, 
• 10-12 mm magas, 
• egy megmaradó 10 mm-es hússal a középen. 

10-12

85 85

290

5
10

172 172

(354)

186 186

(372)

10
-1

2

172 172
10

10
-1

2

10
172 172

(354)

182 182

(372)

1
2

160 16022

*Figyelem!  Kérjük ügyeljen arra, hogy az EHM és EFM légbevezetők aszimmetrikus alaplap kialakítása miatt a résmarás helye 4,5 cm-rel eltolódik. A nem megfelelő elhelyezés a nyílászárón ronthatja az esztétikai élményt!
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MŰANYAG ABLAK esetén:

• a belső oldalon: a nyílószárny legfelső részén a gumitömítés és a merevítést tartalmazó profilrész közötti sávban. 
• A rendelkezésre álló sáv profiltól függően általában 14-16 mm.
• a külső oldalon: a tokszerkezet felső részén, a nyíló szárnyon mart réssel azonos méretben és módon, azzal szemben.
• Középtömítéses rendszernél a középső tömítést a rés hosszában el kell távolítani!
• A rések elkészítése után a szárny belső oldalára szereljük a légbevezető elemet, a tok külső oldalára az esővédőt.

FA ABLAK esetén: 

• a szárny felső részét az üvegszorító fölött átmarva (ha a marószár nem éri át a szárnyat, akkor az előfurat elkészítése után a marást két oldalról 
végezzük),

• a tokszerkezetet érintetlenül hagyjuk. A rések elkészítése után a szárny belső oldalára szereljük a légbevezető elemet, külső oldalára pedig az 
esővédő-rovarrácsot. A rések szakszerű marása esetén a szárny az esővédő elem felszerelése után is biztonsággal bezárható. 

A LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ, SZAKSZERŰTLEN BEÉPÍTÉS KÖVETKEZMÉNYEIÉRT 
AZ Aereco Légtechnika Kft. SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Légbevezetők beépítése falátvezetésbe 

Alakítsa ki a szükséges Ø100 mm-es vagy Ø125 mm-es átvezető cső elhelyezésére alkal-
mas faláttörést, általában a mennyezet alatt 20-40 cm-el, lehetőleg a fűtőtest közelében. 
Megj.: A cső külső átmérője típustól függően 110 mm, 125 mm.

1. Helyezze be és rögzítse a fali átvezető csövet (nem tartozék, de kiegészítőként 
rendelhető AIRD 130-4WH vagy AIRD 130-5WH) a réseket töltse ki,

2. Belső oldalon csavarozza fel a falra az EHT, EFT légbevezető elem talapzatát ill. 
szilikonnal tömítse, 

3. Helyezze be a nyílásba a kiegészítő rovarhálót (AEA 774) amennyiben a nem 
szúnyoghálós külső rácsot (AEA 778) használja.

4. Pattintsa fel a légbevezető elemet a talapzatra,
5. A külső oldalon szilikonnal tömítse és rögzítse fel a falra az esővédő rács talapzatát, 

majd pattintsa fel az esővédőt. EFT 125 típus esetén csak szerelje helyére a külső 
oldali esővédőt.

Rés kialakítása
(típusnak megfelelő)

Rés kialakítása
(típusnak megfelelő) 

EMM2 (EHM / EFM)

43 31

42

25

23

8
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Légelvezető elem falra szerelése Légelvezető elem mennyezetre szerelése

Menyezet
Fal

Fal

15 cm cm 15
 c

m

Ø 10 cm

 

Mennnyezet

FalFal

Ø 10 cm

15 cm

15
 c

m

A BXC falra szerelés esetén a csatlakozó csonk közepének minimum 15 cm-re kell 
lennie a mind a falsaroktól, mind a mennyezettől ezáltal a légelvezető elem széle a 

falsaroktól 4,2 cm-re a mennyezettől 6,3 cm-re kerül.

A BXC mennyezetre szerelés esetén a csatlakozó csonk közepének minimum 15 cm-re 
kell lennie a falsíkoktól, így a felszerelt légelvezető elem széle 6,8 cm és 8,4 cm-re 

kerül.Elhelyezési javaslat a logó nyilai mutassanak az oldalfal felé.

Ø3,5 x 35 mm

431 2

Ø125
Ø125 mm
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Pozíció Min. légszállítás (m3/h) 100 Pa Max légszállítás (m3/h) 100 Pa

0 12 80

1 18 90

2 24 100

3 30 110

4 36 120

5 42 130

1. ábra:  Beállítási segédlet Ø100 mm csőcsatlakozás esetén

Pozíció Min. légszállítás (m3/h) 100 Pa Max légszállítás (m3/h) 100 Pa

0 12 70

1 18 80

2 24 90

3 30 100

4 36 110

5 42 120

2. ábra:  Beállítási segédlet Ø125 mm csőcsatlakozás esetén

A BXC légszállítás beállítási lehetőségei (AIRFLOW+ funkció)

Az „Airflow+” funkcióval a légelvezető légszállítási tartománya igény szerint 
felfelé eltolható, így szükség esetén nagyobb állandó léghozam is beállítható 
akár beszereléskor, de akár utólag is.

A beállítás lépései:
1. Távolítsa a légelvezető borítását és vegye ki zsalu egységet
2. Pattintsa ki a beállító fület
3. Válassza ki a beállítani kívánt léghozamot a táblázat alapján (1-2. ábra) 
4. Rögzítse a beállító fület
5. Helyezze vissza a zsalu egységet, majd tegye vissza a borítást

A BXC termékcsalád optimális levegőminőséget és szabályozott, energiahatékony szellőzést bizto-
sít. Legyenek akár higroszabályozású és/vagy mozgásérzékelős esetleg CO2 vagy VOC szenzorral 
szerelt kivitelűek légszállításukat mindig a pillanatnyi légcsere szükségességéhez mérten optima-
lizálják. 

Légelvezető elem falra, illetve mennyezetre szerelése 
(Standard BXC típus esetén, csőcsatlakozás D=100mm) Ajánlás: A légelvezető elemeket 
legalább 2 méter magaságban kell felszerelni. Hangszigetelési okokból nem szabad közvetlenül a 
sarokba építeni. Az alább megadott méretek tájékoztató jellegűek, amely a helyiség adottságainak 
függvényében eltérhet!

A beépítés menete:

1. Vegye le a légelvezető borítását
2. Szükség esetén csatlakoztassa az adaptert (Ø 100 - Ø 125 mm)
3.-4.-5. Rögzítse a légelvezetőt a falra 3 csavarral (a csavar nem tartozék!) 
6. Helyezze vissza a borítást

Társasházak, többszintes épületek esetén javasoljuk a 
légelvezető elem mögé ABS2 tűzvédelmi csappantyúk 
beépítését.

LÉGELVEZETŐ SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉSE 
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Mozgás, jelenelét és/vagy CO2 és VOC érzékelős légelvezetők csatlakoztatása elektromos hálózathoz:

Alternatív megoldásként javasoljuk 2 db AAA típusú elem használatát. Amennyiben a légelvezetők működéséhez szükséges segédenergiát a 230 V 
hálózatról kívánják megoldani, akkor ez csak trafó egység közbeiktatásával és gyenge áramú rendszer kialakításával lehetséges. Egyes BXC és G2H 
légelvezetők esetén az elem tároló helyére CAL 261 (BXC) vagy CAL 195 (G2H) elektromos átalakító adapter 12 VAC illesztése szükséges. Alábbi 
példában bemutatjuk a hálózat kialalkításának lehetőségét:

BXC

BXC

BXC

Trafó

AMIT SOHA NE TEGYEN!

Vezeték keresztmetszet:
2x 1,5 mm²

0230

012

Ube

230 V
AC - Bemenet

Uki

12V 
AC-Kimenet

12 V AC

Földelés
10 A

12 V AC

Vezeték keresztmetszet:
2 x 0,8 mm²

3 V DC

3 V DC

BXC 213 / BXC 214 / BXC 272 / BXC 401 / BXC 402 ...

CAL 261 (BXC esetén) opció

Sorkapocs

 CAL 261 (BXC esetén) opció

Sorkapocs

Vezeték keresztmetszet:
2 x 0,8 mm²

BXC légelvezető (típusok feljebb)

Teszt gomb
(nem kapcsoló)

2 x 0,8 mm²
Alternatív seglédenergia forrás 2x1,5V AAA 
tartós elem: Az elem működési élettartama 
BXC légelvezető esetén kb. 2 év

A példában alkalmazott transzformátor típusa:

 Trafo 1A, Art. Nr. 2932

Egyéb megoldásokkal kapcsolatban érdeklődjön!

KÖZPONTI VENTILÁTOROS SZELLŐZÉS KIALAKÍTÁSA 

Szerelje fel a ventilátort (a) a kívánt helyre. Csatlakoztassa a ventilátor kifúvó csonkjához a tetőkivezető elemet (i), Helyezzen be egy-egy flexibilis 
(Aluflex) csövet (d), vagy flexibilis csövet és a légelvezető fali csatlakozó idomot(g) a légelvezető helyén a falnyílásba, Rögzítse a légelvezetőket (h) 
a csőkiállásokra és a falra/mennyezetre.

Csatlakoztassa a légelvezetőket a központi ventilátor egy-egy szívó-
csonkjához. A csőhálózathoz merev spírócsöveket (e) és idomokat 
(f), ill. flexibilis csöveket (d) használjon. A csatlakozásoknál a csöve-
ket és idomokat csavarokkal és öntapadó aluszalaggal (e) rögzítse. 
A csövek fűtetlen térben haladó részét hőszigeteléssel kell ellátni, 
vagy hőszigetelt csőből (Isoflex vagy Sonoflex) kell készíteni a kon-
denzáció megelőzése érdekében.

Ajánlások:
 

• Minden csatlakozási ponton tömítse a rendszert öntapadó 
szalaggal. 

• A légcsatornákat bilincsekkel (j) rögzítse az épülethez,
• Célszerű kör keresztmetszetű légcsatornák alkalmazása, de 

négyszögletes is használható,
• Társasházak szellőzőrendszere a fentihez hasonlóan épít-

hető ki, ott egy-egy felszálló légcsatornára több légelvezető 
csatlakozik. Azonos funkciójú helyiségek kapcsolhatóak egy 
légcsatornára, állandó elszívás esetén mellékcsatorna alkal-
mazása nem szükséges.

• Társasházak, többszintes épületek esetén többféle köz-
ponti- vagy tetőventilátoros megoldás is kialakítható. Kész-
séggel adunk részletes tájékoztatást megoldásainkról.

Jelmagyarázat:
a. központi ventilátor (pl. VAM)

b. csőcsatlakozó, szűkítő,

c. öntapadós aluszlag

d. flexibilis légcsatorna,

e. spírócső,

j

f. könyök,

g. fali csatlakozó idom (elhagyható),

h. légelvezető,

i. tetőkivezetés,

j. rögzítő bilincs.

Hangszigetelési szempontból a légelvezető 
elemek csatlakozópontjainál flexibilis cső 
direkt csatlakoztatása helyett merev cső 
alkalmazását javasoljuk.

Tervezési, kivitelezési segédlet
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A felsorolásban nem szereplő országokkal kapcsolatban 

kérjük, keresse az Aereco franciaországi központját.

Központ és gyártás

Franciaország
Aereco S.A. 
62 rue de Lamirault
COLLEGIEN
F-77615 MARNE LA VALLEE 
CEDEX 3

tel.: +33 1 60 06 26 63
fax: +33 1 64 80 47 26
www.aereco.com

Németország
Aereco GmbH
Robert-Bosch-Str. 9
DE-65719 Hofheim-Wallau

tel : +49 6122 92 768 30
fax : +49 6122 92 768 90
info@aereco.de

Németország
ZLT GmbH
Wilhermsdorfer Straße 28
DE-09387 Jahnsdorf/Erzgeb.

tel.: +49 37296 9362-0
fax: +49 37296 9362-50
info@zlt.de

Lengyelország
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
ul. Dobra 13
Łomna Las
PL-05152 Czosnów

tel.: +48 22 380 30 00
fax: +48 22 380 30 01
biuro@aereco.com.pl

Irország, Egyesült királyság
Aereco limited
Euro Business Park - Unit 703
IRL - Little Island, Co. Cork

tel.: +353 21 429 60 30 
fax: +353 21 429 60 31
aereco@aereco.ie

Magyaroszág
Aereco Légtechnika Kft.
Fáy u. 20.
HU-1139 Budapest

tel.: +36 1 214 44 21
fax: +36 1 225 03 73
aereco@aereco.hu

Oroszország (Képviseleti Iroda)
AERECO Russian Office
Kostomarovskyi Per., 3,
RU-105120 
Moscow

tel.: +7 495 921 36 12
fax: +7 495 921 36 12
aerum@aereco.ru

 Központ és gyártás  Leányvállalatok  Képviseleti iroda

Leányvállalatok

Románia
Aereco Ventilatie srl.
Str. Pericle Papahagi Nr.10-14
Sector 3
RO-032364 Bucarest

tel.: +40 21 345 41 65
fax: +40 21 345 41 65
office@aereco.ro

AERECO CSOPORT



2000. év tavaszán a francia AERECO S.A. azzal a céllal alapította az Aereco Légtechnika Kft.-t, hogy az általa kifejlesztett, belső páratartalom érzéke-
lése alapján vezérelt szellőztetési rendszert megismertesse a hazai szakemberekkel, illetve elősegítse magyarországi alkalmazását

Társaságunk megalakulása óta, törekszik különböző építő, beruházó cégekkel, tervező irodákkal és kivitelező vállalkozásokkal a szoros szakmai part-
nerkapcsolatok kialakítására. Az Aereco Légtechnika Kft. eredményességének fő titka a képviselt korszerű technológia mellett, munkatársaink szakmai 
felkészültsége és a cég megbízhatósága. Társaságunk folyamatosan építi és fejleszti hazai regionális képviseleti hálózatát.

A szellőző rendszer szakmai elismeréseként 2001-ben Hungarotherm Nagydíjat nyert, majd 2006-ban a rendszer légtechnikai elemei 
Kiváló Építési Termék minősítést kaptak. 
Az Aereco Légtechnika Kft. elkötelezett híve az energiatakarékos szellőzési megoldások alkalmazásának. A páraszabályozott technológia már bizonyí-
totta létjogosultságát a korszerű szellőzési megoldások között. 

MINŐSÍTÉSEK:

Az Aereco termékcsoport minden műszaki paraméterben megfelel az európai szabványoknak (CSTB, CETIAT, TÜV, stb.).

 ISO 9001:2008 tanúsítvány

 Az Aereco S.A. mint termék gyártó tevékenységét az  ISO 9001: 2008 nemzetközi minőségbiztosítási 
 rendszernek megfelelően végzi. Ez magában foglalja tervezési, gyártási és az értékesítési tevékenységet.

 ÉMI Építőipari Műszaki Engedély: 

  - Légbevezetők
  - Fali légbevezetők
  - Légelvezetők
  

DÍJAK, ELISMERÉSEK

Az Aereco páraszabályozott légbevezető és légelvezető elemek valamint központi ventilátorok egyaránt 
„Kiváló Építési Termék” védjeggyel elismert termékcsoportok. (2006-ban, majd 2011-ben)

Hungarotherm 2009  - Újdonság díj
2006-ban Magyarországon került sor az elsőként napelemmel kombinált VBP (12V, 15 Wh)tetőventilátorok 
telepítésére, amely előremutató technológia a társasházak szellőzésének kialakításában és korszerűsíté-
sében.

Környezetvédelem kategória: 1 helyezés
2010-ben a Budapest, Vitorla u. társasház az OTP Bank Zrt. által meghirdetett pályázatán a napelemmel 
kombináltan üzemeltethető VBP tetőventilátoros rendszer.

AERECO LÉGTECHNIKA KFT.
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TEMATIKUS KIADVÁNYOK

Amennyiben valamely témában további információra lenne szüksége, keresse tematikus kiadványainkat, amelyekből részletes tájékoztatást kaphat 
szellőzési megoldásainkról. 

Látogasson el honlapunkra, ahol folyamatosan értesület aktuális újdonságainkról.

Készséggel segítjük munkáját, keressen minket bizalommal!

Családi házak, lakások 
szellőzése

Többszintes épületek szellőzési 
rendszereinek korszerűsítése

Légbevezetők kiválasztása 
jelleggörbékkel

DXR & DXA  intelligens 
hővisszanyerős rendszer

Hővisszanyerős szellőztető 
készülékek

VMX rendszer középületek 
szellőzése
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Arculatterv:
Aereco S.A. – Kommunikációs Osztály

Készítette: Aereco Légtechnika Kft. marketing osztály

Köszönetnyílvánítás:
Külön köszönetet szeretnénk mondani azon társaságoknak, akik fotóik rendelkezésünkre bocsátásával emelték kiadványunk színvonalát:
Meubles MOBALPA - Société FOURNIER (France), BoConcept (Denmark).

Copyright: 
© Aereco
© Ambiance et meubles BoConcept - www.boconcept
© Fotolia
© Mobalpa
© P. Lemmens Company

A katalógusban szereplő fotók és ábrák felhasználása, csak az  Aereco, valamint a fent említett cégek írásos engedélyével. Utánnyomás, még kivonatosan 
is csak az Aereco írásbeli engedélyével lehetséges. A színekért, a nyomdai eljárásból adódó különbözőségekért, nyomdahibákért és az esetlegesen 
előforduló tévedésekért felelősséget nem vállalunk. Az Aereco fenntartja jogát a termékek jellemzőinek bejelentés nélküli megváltoztatására.

Copyright Aereco 2018.           Lezárva 2018. február
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Aereco Légtechnika Kft.
1139 Budapest, Fáy u. 20. - tel (+36 1) 214 44 21, 214 43 77, 225 03 73 - fax (+36 1) 225 03 73 - e-mail: aereco@aereco.hu

www.aereco.hu


