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VITOVENT 200-D

Decentralizált hővisszanyerő szellőztető készülék

Tervezési segédlet

Decentralizált hővisszanyerő szellőztető készülék, a helyiségek tiszta és felmelegített levegővel történő szellőztetéséhez.

VITOVENT 200-D

4 szellőztetési fokozat max. 55 m3/h levegő-térfogatárammal

■ Beépített szabályozó 7 üzemmóddal
■ Vezeték nélküli kezelőkapcsolóval (kiegészítő tartozék) tör-
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■ Levegőminőség-érzékelővel (kiegészítő tartozék) automati-

Típus: HR A55

Beépített szabályozó 4 üzemmóddal

5848 796 HU

4/2014

Típus: HRM A55

ténő kezelés lehetséges

kus térfogatáram-adaptáció a helyiség levegőjének minőségétől függően
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Alapelvek
1.1 Fűtési hőszükséglet
240

1

200

50

Hőszükséglet kWh/(m² · a)

160
120

50

160

40

80

35
80

40

210
15
A

130
15
B

50

90

15
C

35 70
15
D

25
5 40
10
15
E

Hővisszanyerési részarány
Szellőztetési hőigény
(légcsere általi veszteségek)
Transzmissziós hőszükséglet
(veszteségek az épületburkoláson keresztül)
Hőszükséglet használati melegvíz készítéshez
A fűtési hőszükséglet alakulása az épület építésekor érvényes szabványok függvényében (családi ház, 3-4 személy, 150 m2 hasznos felület,
A/V = 0,84)

A régebbi meglévő épület
B 1984 utáni épület
C 1995 utáni épület

D alacsony energiaszintű ház (NEH)
E passzív ház

Az utóbbi években jelentős előrelépések történtek a lakóházak energiamegtakarítása területén. Egy régebben épült családi ház évi fűtési
hőszükséglete kb. 200 kWh/(m2 × év), míg egy hasonló, újonnan épült
házé, amely az energiamegtakarításra vonatkozó előírás szerint épült,
már csak 70 kWh/(m2 × év).
Egy lakóház fűtési hőszükséglete főként a transzmissziós- és a szellőztetési hőigényből tevődik össze. A fűtési hőszükséglet jelentős
csökkenését a tudatos hőszigeteléssel és az ezáltal lecsökkent transzmissziós hőszükséglet révén lehetett elérni.
Minél kisebb a transzmissziós hőszükséglet, annál nagyobb a szellőztetési energia aránya az épület teljes hőigényében. Régebbi épületek esetében a szellőztetési hőigény a fűtési hőszükséglet 25%-a,
az 1995-ben kiadott rendelet szerint épült épületek esetén kb.
50%-a.

Következésképpen a hőigény csökkentése egyre szigeteltebb építési
móddal érhető el. Ez a hőszigetelés azonban megakadályozza az
egészség és kényelem, valamint az esetleges épületszerkezeti károk
kialakulásának elkerülése szempontjából elengedhetetlen természetes légcserét.

1.2 Ellenőrzött lakásszellőztetés

4

VIESMANN

5848 796 HU

Annak érdekében, hogy optimális légcsere esetén a szellőztetési hőigény alacsony maradjon, célszerű a helyiségek szellőzésére és szellőztetésére megfelelő technikai berendezéseket felszerelni. Ezek a
berendezések az energiatakarékos szellőztetést segítik. A modern
lakásszellőztető rendszereknek köszönhetően nincs szükség az ablakok nyitására – különösen a fűtési szezonban –, és így elkerülhetőek
az ellenőrizetlen hőveszteségek.

VITOVENT 200-D

Vitovent 200-D
2.1 Termékleírás
Decentralizált hővisszanyerő szellőztető készülék egyes helyiségekhez vagy lakásokhoz

2

5848 796 HU

A
B
C
D

külső levegő
távozó levegő
bevezetett levegő
kivezetett levegő

A Vitovent 200-D szellőztető készülékek beszerelése közvetlenül a
külső falba történik. A helyiség ellenőrzött hővisszanyeréses szellőztetéséhez szükséges összes részegység be van építve az összes
szellőztető készülékbe.
4 szellőztetési fokozat állítható be állandó levegő-térfogatárammal. A
HRM A55 típus esetében automatikus üzemmód is rendelkezésre áll
levegőminőség-érzékelővel együtt. Ebben az üzemmódban a szellőztető készülék automatikusan, a keverékgáz koncentrációja és a helyiség páratartalma függvényében szabályozza a levegő-térfogatáramot.
A szellőztető készülék friss külső levegőt szív be a külsőfali burkolófedélen keresztül. A kivezetett levegő hőenergiája előmelegíti a külső
levegőt az ellenáramú hőcserélőben. Az előmelegített és megtisztított
friss levegő a külső levegő szűrőn (F7) keresztül jut be a helyiségbe
bevezetett levegőként.
A nagy páratartalmú, szagszennyezett kivezetett levegő a szellőztető
készülék belsőfali burkolófedelén keresztül távozik a helyiségből. Mielőtt a kivezetett levegő belép az ellenáramú hőcserélőbe, a por megtapad a kivezetett levegő szűrőn (G4). Ezáltal a szellőztető készülék
védve van a szennyeződésektől. Miután a kivezetett levegő leadta
hőenergiáját a külső levegőnek az ellenáramú hőcserélőben, távozó
levegőként kilép a külsőfali burkolófedélen keresztül.
VITOVENT 200-D

E Vitovent 200-D, külső falba beépítve
F vezeték nélküli kezelőkapcsoló (kiegészítő tartozék a HRM A55
típushoz)

A HRM A55 típusú készülék olyan üzemmódokkal is rendelkezik,
amelyekben a hővisszanyerés ki van kapcsolva. Bevezetett levegővel
történő üzemben a külső levegő előmelegítés nélkül, közvetlenül a
helyiségbe kerül, pl. helyiséghűtés céljából nyári éjszakákon. Kivezetett levegővel történő üzemben a helyiség levegője a hő elvonása nélkül, közvetlenül kivezetésre kerül, pl. a helyiség páramentesítése céljából.
Az ellenáramú hőcserélőben keletkező kondenzvíz a külsőfali burkolófedél nyílásán keresztül kerül elvezetésre. Ha alacsony külső hőmérséklet esetén jég képződik az ellenáramú hőcserélő lamelláin, akkor
a szellőztető készülék automatikusan jégtelenít.
A kiegészítő tartozékként kapható, vezeték nélküli kezelőkapcsolók
kényelmessé teszik a HRM A55 típusú készülék kezelését. A vezeték
nélküli kezelőkapcsoló piezoelektromosan működik, ezért nincs szüksége elemekre. A jelátvitelhez szükséges elektromos energiát egy
karbantartást nem igénylő piezo kristály termeli a kapcsoló megnyomásakor (hallható kattanás). 1 vezeték nélküli kezelőkapcsolóval max.
10 szellőztető készülék kezelhető. 1 szellőztető készülék max. 3 vezeték nélküli kezelőkapcsolóval kezelhető.
A keletkező nedvességnek a helyiségekből való kivezetése érdekében az összes szellőztető készüléknek tartósan üzemelnie kell.
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Vitovent 200-D (folytatás)
Egy készülék leállítása esetén fennáll a szellőztető készülékben és az
épületszerkezetben a kondenzvíz lecsapódásának veszélye (nedvesség okozta károk).

Előnyök
A
B
C
D
E
F
G

2

■ A folyamatos működés kellemes helyiséghőmérsékletet biztosít.
■ A kiegyenlített páraháztartás megakadályozza az épületszerkezeti
károkat.
■ Kisebb mértékű környezeti szagok általi terhelés
■ Egyszerű beszerelés a külső falba légcsatornák nélkül — korszerűsítéshez vagy utólagos beszereléshez ideális
■ A nyersfalazott épületekhez való fali hüvelyek megkönnyítik a szellőztető készülék későbbi beszerelését.
■ A zárt ablakok fokozott betörés elleni biztonságot és jobb zajvédelmet nyújtanak.

külsőfali burkolófedél
ventilátor
ellenáramú hőcserélő
négyzetes fali hüvely
belsőfali burkolófedél
szűrő
hosszabbító gyűrűk a szellőztető készülék számára

■ A szűrt külső levegőnek köszönhetően ideális megoldás allergiában
szenvedők számára
■ Csendes, áramtakarékos ventilátorok
■ Azáltal, hogy a kivezetett levegőből való hővisszanyerés révén csökken a hőveszteség a friss levegő bevezetése során — a fűtési költségek is csökkenthetők.
■ Integrált szabályozás az egyszerű kezelés érdekében
■ A telepítéshez csupán egy 230-V-os csatlakozóra van szükség — a
készülék beállítása nem szükséges.

Szállítási állapot
HRM A55 típus
Z012 503
X
X
X
X
X
X
X
7 üzemmód
X
X

5848 796 HU

Vitovent 200-D
HR A55 típus
Rend. sz.
Z012 502
Hőhídmentes burkolat EPP műanyagból
X
Fehér belsőfali burkolófedél
X
2 ventilátor EC egyenáramú motorokkal, 4 szellőztetési fokozattal
X
ellenáramú hőcserélő
X
G4 kivezetett levegő szűrő
X
F7 külső levegő szűrő
X
Csatlakozóhely rádiós vevő számára, vezeték nélküli kezelőkapcsolók
csatlakoztatásához
Beépített szabályozó
4 üzemmód
Automatikus üzemmód levegőminőség-érzékelővel (kiegészítő tartozék)
Hővisszanyerés nélküli üzem, pl. helyiséghűtéshez vagy páramentesítéshez
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Vitovent 200-D (folytatás)
Szükséges kiegészítő tartozékok
■ Négyzetes fali hüvely külső burkolófedéllel, rend. sz. Z012 504, lásd
a 9. oldalon

vagy
■ Kör keresztmetszetű fali hüvely külső burkolófedéllel, rend. sz.
Z012 505, lásd a 10. oldalon

5848 796 HU

2
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Vitovent 200-D (folytatás)
2.2 Műszaki adatok
Műszaki adatok
HR A55

HRM A55

15
30
45
55

15
30
45
55
10 – 45
30
30

°C
°C

–20
40

–20
40

°C
°C

15
35

15
35

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

ABS műanyag
Fehér
EPP műanyag
3,7
2

kg

F7
G4
%
%

Max. elektr. teljesítményfelvétel
Max. áramfelvétel
Védettség
Érintésvédelmi osztály (védővezetékkel)

F7
G4

81
89
PETG műanyag
1/N/PE
230 V/50 Hz
25
0,1
X4
I

W
A
IP

3,7
2

81
89

25
0,1
X4
I

Elektr. teljesítményfelvétel és szellőztetési fokozat

Levegő-térfogatáram
Elektr. teljesítményfelvétel

m3/h
W

Szellőztetési fokozat
1
2
15
4

3

4

30
10

45
17

55
25

Zajszintre vonatkozó adatok
Zajszint a helyiségben az EN ISO 3741:2010 szerint
Üzemmód
Szellőztetési
Levegő-térfofokozat
gatáram m3/hban
Alap szellőztetés
1
15
Csökkentett szellőztetés
2
30
Normál szellőztetés
3
45
Intenzív szellőztetés
4
55

63
0
4,5
16,2
22,6

A hangtompítás mértéke a helyiségben az EN ISO 10140-1:5 szerint
Üzemmód
Szellőztetési
Levegő-térfofokozat
gatáram m3/h63
ban
Ki
0
0
31,1
Csökkentett szellőztetés
2
30
28,4
Intenzív szellőztetés
4
55
33,4
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Zajszint dB-ben
oktáv-középfrekvencia (Hz) esetén
125
250
500
1000
2000
8,0
8,2
18,7
16,2
8,5
13,2
14,7
22,1
21,4
15,7
22,2
33,1
35,8
29,7
25,7
24,7
34,5
38,0
36,5
28,6

4000
6,1
9,6
14,5
20,6

Összesen
25,0
31,0
41,8
45,5

A hangtompítás mértéke dB-ben
oktáv-középfrekvencia (Hz) esetén
125
250
500
1000
2000
38,6
43,8
49,8
54,3
55,5
34,0
31,8
37,1
50,2
54,5
36,4
35,0
37,6
49,5
54,7

4000
57,4
56,4
57,7

Összesen
52
44
45

VITOVENT 200-D

5848 796 HU

2

Típus
Levegő-térfogatáramok
Alap szellőztetés (1. szellőztetési fokozat)
Csökkentett szellőztetés (2. szellőztetési fokozat)
Normál szellőztetés (3. szellőztetési fokozat)
Intenzív szellőztetés (4. szellőztetési fokozat)
Automatikus üzem (változó szellőztetési fokozat)
Bevezetett levegővel történő üzem (2. szellőztetési fokozat)
Kivezetett levegővel történő üzem (2. szellőztetési fokozat)
Külső levegő hőmérséklete
Min.
Max.
Helyiséghőmérséklet
Min.
Max.
Burkolat
Anyag
A belsőfali és a külsőfali burkolófedelek színe
A zajcsökkentő és hőszigetelő idomdarabok anyaga
Össztömeg
EC egyenáramú radiál ventilátorok száma
Szűrőosztály az EN 779 szerint
Külső levegő szűrő
Kivezetett levegő szűrő
Ellenáramú hőcserélő
Hővisszanyerés DIBt szerint
Hővisszanyerés EN 308 szerint
Anyag
Elektromos értékek
Névleges feszültség

Vitovent 200-D (folytatás)
Méretek
B

C

340

D

340

A

340

75

320

63
H

A
B
C
D

kivezetett levegő
belsőfali burkolófedél
bevezetett levegő
hosszabbító gyűrűk a szellőztető készülék számára, szélesség
70 mm:
320 mm-nél nagyobb falvastagságok esetén szükséges

G

F

E

E külső levegő
F külsőfali burkolófedél
Szállítási terjedelem, kör keresztmetszetű vagy négyzetes fali
hüvely, kiegészítő tartozék
G fűtött kondenzvíz-elvezetés
H távozó levegő

3

Szerelési tartozékok
3.1 Áttekintés
Kiegészítő tartozékok

Rend. sz.

Készülékspecifikus kiegészítő tartozékok, lásd a következő fejezetet
Négyzetes fali hüvely külső burkolófedéllel
Hosszabbítás négyzetes fali hüvely számára
Kör keresztmetszetű fali hüvely külső burkolófedéllel
Vezeték nélküli kezelőkapcsoló
Levegőminőség-érzékelő
Bevezetett és kivezetett levegő szűrő, lásd a 11. oldaltól
Bevezetett és kivezetett levegő szűrőkészlet, F7/G4

Vitovent 200-D
HR A55 típus

HRM A55 típus

Z012 504
7201 532
Z012 505
7201 531
7201 530

X
X
X

X
X
X
X
X

7201 529

X

X

3.2 Készülékspecifikus kiegészítő tartozék
Négyzetes fali hüvely külső burkolófedéllel
Rend. sz. Z012 504
■ A szellőztető berendezés négyzetes faláttörésbe való szereléséhez
(min. 325 x 325 mm)
■ 320 – 480 mm vastagságú falakhoz, hosszabbítás lehetséges

■ A fali hüvely és a szellőztető berendezés nem egyidejű beszerelése
is lehetséges
■ UV-álló külsőfali burkolófedél kondenzvíz-levezető peremmel

C

C
295
340

60

66

320

A

5848 796 HU

A

B
63

A négyzetes fali hüvely
B külsőfali burkolófedél
C hálózati csatlakozóvezeték átvezető nyílása
VITOVENT 200-D
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Szerelési tartozékok (folytatás)
Hosszabbítás négyzetes fali hüvely számára
Rend. sz.: 7201 532
■ A fali hüvely meghosszabbításához, rend. sz. Z012 504
■ 480 – 640 mm vastagságú falakhoz

320

160

Fontos tudnivaló!
Fali hüvelyenként csak egy hosszabbítást szabad használni.

Kör keresztmetszetű fali hüvely külső burkolófedéllel

Ø 302

■ A fali hüvely és a szellőztető berendezés nem egyidejű beszerelése
is lehetséges
■ UV-álló külsőfali burkolófedél kondenzvíz-levezető peremmel

530
320

42°

C
280

A

A

340

C

Ø 300

B
63

A kör keresztmetszetű fali hüvely
B külsőfali burkolófedél
C hálózati csatlakozóvezeték átvezető nyílása

Vezeték nélküli kezelőkapcsoló
Rend.sz. 7201 531
■ Vezeték nélküli kezelőkapcsoló falra ragasztható vagy csavarozható
kerettel
■ Rádiós vevő a szellőztető készülékbe való beszerelésre
■ A szellőztető készülék üzemmódjainak beállításához
■ Karbantartást nem igénylő működés áramellátás és elemek nélkül
■ Egy szellőztető készülék akár 3 vezeték nélküli kezelőkapcsolón
keresztül is kezelhető
■ 1 vezeték nélküli kezelőkapcsolón keresztül akár 10 szellőztető
készülék is kezelhető
■ Minden szellőztető készülékhez 1 rádiós vevő szükséges.

■ A vezeték nélküli kezelőkapcsoló hatótávolsága szabad mezőben
max. 50 m. Az épületben a hatótávolság az építészeti adottságoktól
függ.
Szerelési utasítások
– A vezeték nélküli kezelőkapcsoló távolsága a szellőztető készüléktől helyiségen belül max. 15 m lehet.
– A vezeték nélküli kezelőkapcsolót a szellőztető készüléktől max.
1 masszív épített fallal válassza el.
– A vezeték nélküli kezelőkapcsolót és a szellőztető készüléket ne
szerelje különböző szintekre.
■ Egy helyiségben lehetséges több vezeték nélküli kezelőkapcsolót
használni anélkül, hogy ezek egymást befolyásolnák.

5848 796 HU

3

Rend. sz. Z012 505
■ A szellőztető berendezés kör keresztmetszetű faláttörésbe való szereléséhez (7 min. 320 mm)
■ 320 – 530 mm vastagságú falakhoz (kihúzható)

10
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Szerelési tartozékok (folytatás)
80

17

53

80

53

Levegőminőség-érzékelő
Rend. sz. 7201 530
■ A levegő-térfogatáram automatikus, a levegőminőségtől függő szabályozásához
■ A levegő minőségének meghatározása a CO2 és egyéb keverékgázok koncentrációjának valamint a levegő páratartalmának mérésével
■ Fedett szerelés a szellőztető berendezés belsőfali burkolófedelén
belül

4

3.3 Bevezetett és kivezetett levegő szűrő
Bevezetett és kivezetett levegő szűrőkészlet, F7/G4
Rend. sz. 7201 529
1 szűrőcseréhez való készlet
■ 1 F7 külső levegő szűrő
■ 1 G4 kivezetett levegő szűrő

Tervezési utasítások
4.1 Általános tudnivalók
■ A szellőztető készülékek különálló helyiségek szellőzésére és szellőztetésére szolgálnak. Átáramlási tartományok nem használhatók.
■ A szellőztető készülékek nem kereskedelmi célú épületekben (pl.
étterem, bolt stb.) való használatra készültek.

■ Uszodák, garázsok vagy különleges helyiségek szellőztetése nem
engedélyezett.
■ Ügyeljen a rendeltetésszerű használatra (lásd a 19. oldalon)

4.2 Szerelés
A szereléssel szemben támasztott követelmények

5848 796 HU

■ A szellőztető készülékeket csak külső falra szabad felszerelni.
■ A szerelésre alkalmas helyiségek:
– lakó- és hálóhelyiségek
– fürdőszobák, WC-k
– gazdasági és raktárhelyiségek
Fontos tudnivaló!
A helyiségnek száraznak és fagymentesnek kell lennie.
Gondoskodjon arról, hogy a helyiséghőmérséklet 15 és 35 °C között
legyen.
■ Vegye figyelembe az egyedi helyiségszellőztető készülékekkel
szemben támasztott, DIN 1946-6 szerinti követelményeket.
■ Min. falvastagság: 320 mm
VITOVENT 200-D

■ Egy helyiségben több szellőztető készüléket lehet különböző külső
falakra szerelni. Tartsák be a min. 2 m-es távolságot 2 készülék
között.
■ Az elhasznált levegő a helyiség felső részén gyűlik össze. Ezért a
szellőztető készülékeket a helyiség felső részén kell felszerelni.
■ Ügyeljen a jó hozzáférhetőségre, pl. a kezelés vagy a karbantartás
érdekében.
■ Annak érdekében, hogy személyek ne legyenek kitéve légáramlásnak vagy zajterhelésnek, a szellőztető készülékeket ne ülőgarnitúrák vagy ágyak közelében szerelje fel.
■ A felszerelési hely kiválasztása során vegye figyelembe, hogy a külsőfali burkolófedélen keresztül kondenzvíz csepeg le.
■ Ne szerelje a berendezéseket homlokzatok mögé.
■ Ne szerelje a berendezéseket (fény)aknákba vagy vermekbe.

VIESMANN
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Tervezési utasítások (folytatás)
■ Ne szerelje a berendezéseket a fürdőkádas vagy zuhanyzós helyiségekre vonatkozó DIN VDE 0100-701:2008-10 szerinti 0-s vagy 1es védettségi tartományba.
■ Ne szerelje a berendezéseket robbanásvédett tartományba.
■ Kerülje a szagszennyezett külső tartományokat.
■ A csíráktól és a portól való védettség érdekében ne szerelje a berendezéseket közvetlenül a talajszint fölé. Vegye figyelembe a maximálisan várható hótakaró vastagságát.
■ A hálózati csatlakozáshoz berendezésenként 1-1 külön biztosított
hálózati csatlakozóvezetékre van szükség (1/N/PE 230 V/50 Hz). A
hálózati csatlakozóvezetéket az épület belső és a külső oldalán is
lehet a szellőztető készülékhez vezetni.

Faláttörések és legkisebb távolságok

140

Négyzetes fali hüvellyel

4
A

325

69

11
0
C
5

29
B
32

5

80

0-4

32

Vegye figyelembe a vakolatvastagságot.

5848 796 HU

A bútoroktól, falaktól, sarkoktól mért távolság
B hálózati csatlakozóvezetékNYM 3 x 1,5 (helyszínen), a vezetékbevezetéstől számított hossz min. 40 cm
C a hálózati csatlakozóvezeték bevezetésének pozíciója
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Tervezési utasítások (folytatás)

140

Kör keresztmetszetű fali hüvellyel

42

°

C
0

28

A
11
0

B
32

0

0-

32

0
53

4

Vegye figyelembe a vakolatvastagságot.

5848 796 HU

A bútoroktól, falaktól, sarkoktól mért távolság
B hálózati csatlakozóvezetékNYM 3 x 1,5 (helyszínen), a vezetékbevezetéstől számított hossz min. 40 cm
C a hálózati csatlakozóvezeték bevezetésének pozíciója
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Tervezési utasítások (folytatás)
Több szellőztető készülék legkisebb távolsága

>2

m

>2

m

>2m

Szerelés nedves helyiségben
A szellőztető készülék IP X4 védettséggel rendelkezik, és a 0-ás és
1-es védettségi tartományon kívül kell felszerelni.

600

2

1

2250

1

2250

O

2
O 1

00

A DIN VDE 0100-701 szerinti védettségi tartományok
O 0-ás védettségi tartomány— a szerelés nem megengedett
a fürdőkádban vagy a zuhanytálcában 5 cm magasságig
1 1-ás védettségi tartomány— a szerelés nem megengedett
120 cm sugarú körben a zuhanyrózsa körül, a fürdőkád és a
zuhanytálca alatt vagy felett, 2,25 m belmagasságig.
2 2-es védettségi tartomány
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Tervezési utasítások (folytatás)
4.3 Elektromos csatlakozás
hálózati csatlakozás
A (1,3 m hosszú) hálózati csatlakozóvezetéket egy készülék-csatlakozódobozban kell a hálózati feszültséghez (230 V/50 Hz) csatlakoztatni.
Ehhez külön biztosítás szükséges.

Fontos tudnivaló!
A vezeték nélküli kezelőkapcsoló rádiós vevője (kiegészítő tartozék)
és a levegőminőség-érzékelő (kiegészítő tartozék) a szellőztető
készülék belsejében kerül csatlakoztatásra, és külső hálózati csatlakozást nem igényel.

A hálózati csatlakoztatást és az óvintézkedéseket a következő előírások alapján kell végrehajtani:
■ IEC 60 364-4-41
■ VDE-előírások
■ a helyi áramszolgáltató vállalat bekötési előírásai

4.4 Szűrőcsere
A szellőztető készülék a külső levegő és kivezetett levegő szűrőt felügyelő, idővezérelt egységgel rendelkezik. 6 hónappal a tisztítás vagy
az utolsó szűrőcsere után megjelenik a kijelzőn a szűrő ellenőrzésére
vonatkozó figyelmeztetés.

4.5 Üzemmódok és szellőztetési fokozatok
Az üzemmódok áttekintése
Üzemmód
„0”
„A”

„Ki”
„Automatikus üzemmód”

„1”
„2”
„3”
„4”

„Alap szellőztetés”
„Csökkentett szellőztetés”
„Normál szellőztetés”
„Intenzív szellőztetés”
„Bevezetett levegővel történő
üzem”
„Kivezetett levegővel történő
üzem”

Típus
HR A55
X

X
X
X
X

HRM A55
X
X

X
X
X
X
X
X

Szellőztetési fokozat

Levegő-térfogatáram m3/h-ban

4

0 0
Változtatható Levegőminőség-érzékelő nélkül: 10
Levegőminőség-érzékelővel: 10 – 45 (10 – 30
„éjszakai üzem” esetén, lásd a 27. oldalt)
1 15 (minimális levegő-térfogatáram)
2 30 (csökkentett levegő-térfogatáram)
3 45 (normál levegő-térfogatáram)
4 55 (maximális levegő-térfogatáram)
2 30 (csökkentett levegő-térfogatáram)
2 30 (csökkentett levegő-térfogatáram)

Nincs hővisszanyerés

4.6 Tűzvédelem
Családi házak esetén nincsenek különleges tűzvédelmi előírások
(felső emeletközi födém magassága: < 7 m).

Figyelembe kell venni továbbá a mindenkori országos építési szabályzat hatályos irányelveit.

4.7 Légtömör épületburkolás
A lakóépületek légcseréjére vonatkozó irányérték: 0,5. Ez azt jelenti,
hogy az épületben 2 óránként cserélődik a teljes levegőmennyiség.
Annak érdekében, hogy a szellőztető berendezésnél végrehajtott
beállításokkal biztosítani lehessen az irányított légcserét, az épületburkolásnak lehetőleg tömörnek kell lennie.
Az épületburkolás tömörségét a „blower-door teszttel” lehet ellenőrizni. A teszt során egy ventilátor segítségével az épület belső és külső
része között 50Pa (0,5 mbar) nyomáskülönbséget hoznak létre.

Hővisszanyeréses lakásszellőztető rendszerek esetén az EnEV szerint ≤ 1,5-szörös légcserére kell törekedni.
A szükséges levegő-térfogatáramok pontos számítását a
DIN 1946-6 szerint kell végrehajtani.

5848 796 HU

4.8 Zajképződés
A helyiségben fennálló zajszint tekintetében döntő szerepe van a szellőztető készülék hangnyomásszintjének.

VITOVENT 200-D

A helyiségben észlelhető zajszintet mérvadóan befolyásolják az
50 Hz körüli frekvenciatartományon belüli értékek. Ezen frekvenciaértékek átviteli erőssége jelentős mértékben függ a helyiségben jellemző térbeli és építészeti adottságaitól.
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Tervezési utasítások (folytatás)
4.9 A helyiség levegőjétől függő tüzelőberendezés és Vitovent
Ha azonos légtérben a helyiség levegőjétől függő tüzelőberendezést
(pl. nyitott kandallót) és szellőztető készüléket üzemeltet, akkor a
helyiségben veszélyes nyomáshiány alakulhat ki. A nyomáshiány
hatására égéstermékek áramolhatnak vissza a helyiségbe.

Fontos tudnivaló!
A területileg illetékes kéményseprő-ipari vállalat engedélye mindenképpen szükséges. A követelményeket a szerelés előtt kell egyeztetni.

Az egészségkárosodás elkerülése érdekében vegye figyelembe az
alábbi utasításokat:
■ A szellőztető rendszert nem szabad nyitott, helyiség levegőjétől
függő tüzelőberendezéssel (pl. nyitott kandallóval) együtt üzemeltetni.
■ A tüzelőberendezéseket csak a helyiség levegőjétől függetlenül, az
égést tápláló levegő külön bevezetésével üzemeltesse. Olyan tüzelőberendezéseket javasolunk, amelyek rendelkeznek a Német Építéstechnikai Intézetnek (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt) a
helyiség levegőjétől független tüzelőberendezésekre vonatkozó
általános építésfelügyeleti engedélyével.
■ A lakótérrel nem azonos légtérben lévő, fűtőhelyiségekbe vezető
ajtóknak szigetelteknek kell lenniük, és csukva kell tartani őket.

4.10 Páraelszívó ernyő, kivezetett levegős szárítógép és a Vitovent
Ha azonos légtérben kivezetett levegős páraelszívó ernyőt vagy kivezetett levegős szárítógépet, valamint szellőztető készüléket üzemeltet, akkor a helyiségben veszélyes nyomáshiány alakul ki.

4

A nyomáshiány megelőzése érdekében vegye figyelembe az alábbi
utasításokat:
■ A kivezetett levegős páraelszívó ernyőt koaxiális távozó levegő
rendszeren keresztül csatlakoztassa, amelyen át a megfelelő levegőmennyiség-különbözet is utána tud áramolni.
■ Helyiség levegőjétől függő tüzelőberendezésekkel együtt üzemeltetett páraelszívó ernyők esetében reteszelni kell az elszívó ernyőt
(lásd az „A helyiség levegőjétől függő tüzelőberendezés és
Vitovent” c. fejezetet).
■ Az új páraelszívó ernyőket keringetett levegős megoldásként alakítsa ki. Így nem keletkezik nyomáshiány. A keringetett levegős
megoldások energetikailag kedvezőbbek.

4.11 Kondenzvíz-elvezetés
A hővisszanyerés miatt az ellenáramú hőcserélőben kondenzvíz csapódik le.
■ A kondenzvíz a külsőfali burkolófedél levezető peremén keresztül
kerül elvezetésre.
■ Annak érdekében, hogy a kondenzvíz akadálymentesen kifolyhasson, a fali hüvelyt vízszintesen kell a falba beépíteni. További intézkedésekre nincs szükség.
■ A kondenzvíz alacsony külső hőmérsékleten való befagyásának
megakadályozása érdekében a szellőztető készülék elektromos
kísérőfűtéssel van ellátva a kondenzvíz-elvezetéshez. Ez a kísérőfűtés a külső hőmérséklettől függően, automatikusan kapcsol be.

4.12 Bevezetett levegő térfogatáram
Fontos tudnivaló!
A telepített lakásszellőztető rendszernek legalább „Alap szellőztetés”
üzemmódban tartósan üzemelnie kell (nedvesedés elleni szellőztetés).
Ha a szellőztető készüléket kikapcsolják, fennáll a kondenzvíz-képződés veszélye a szellőztető készülékben és az épületszerkezetben
(nedvesség okozta károk).

Egy lezárt helyiség min. bevezetett levegő térfogatárama (qv,LtM,vg, R)
a használati egység összfelületétől függetlenül az alábbi egyenlettel
számítható ki:
qv,LtM,vg, R = fR,EG ⋅ 0,5 (Ahelyiség + 10 m2)
16
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qv,LtM,vg, R Szellőzéstechnikai eljárás által bevezetett min. levegő-térfogatáram 1 helyiség számára
Ahelyiség
A helyiség felülete m2-ben
fR, EG
A helyiségenkénti levegő-térfogatáramok terv szerinti megállapításának tényezője a DIN 1946-6 szerint
VITOVENT 200-D

5848 796 HU

Egyes helyiségek szellőztetése

Tervezési utasítások (folytatás)
Szellőzés a DIN 1946-6 szerint
fR, EG m/h-ban
Csökkentett szellőztetés
Normál szellőztetés (Névleges szellőztetés)
Intenzív szellőztetés

2
3
5

Példa:
A szükséges qv,LtM,vg, R levegő-térfogatáramok kiszámítása egy
20 m2 alapterületű helyiségre vonatkozóan.
fR, EG = 3 m/h

Számítási példa normál szellőztetéshez
qv,LtM,vg, R = 3 m/h ⋅ 0,5 (20 + 10) m2 = 45 m3/h
Szellőzés a DIN 1946-6 szerint
Csökkentett szellőztetés
Normál szellőztetés (Névleges
szellőztetés)
Intenzív szellőztetés

fR, EG m/h-ban

qv,LtM,vg, R m3/hban
2
30
3
45
5

75

Lakóhelyiségek szellőztetése
A mindenkori hasznos alapterületre vonatkozó teljes bevezetett
levegő-térfogatáram DIN 1946-6 szabvány által előírt minimális értékeit a következő táblázat tartalmazza. A szellőztető készülék méretezése a „normál szellőztetésnek” (névleges szellőztetés) megfelelően
történik.
A bevezetett összlevegő-térfogatáramok (a réseken keresztüli beszivárgást is beleértve) DIN 1946-6 szerinti minimális értékei a hasznos alapterületre vonatkoztatva
Hasznos alapterület
≤ 30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
m2
Nedvesedés elleni szellőztetés m3
15
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Magas hővédelem
Nedvesedés elleni szellőztetés m3
20
30
40
45
55
60
70
75
80
85
Alacsony hővédelem
Csökkentett szellőztetés
40
55
65
80
95
105
120
130
140
150
m3
Normál szellőztetés
55
75
95
115
135
155
170
185
200
215
m3
(Névleges szellőztetés)
Maximális szellőztetés
70
100
125
150
175
200
220
245
265
285
m3
(intenzív szellőztetés)
Magyarázat a fenti táblázathoz
Jelölés
Hasznos alapterület
ANE

Képlet

qv,ges,NE,FLh

qv,ges,NE,FLh = 0,3 x qv,ges,NE,GL

Nedvesedés elleni szellőztetés
Alacsony hővédelem

qv,ges,NE,FLg

qv,ges,NE,FLg = 0,4 x qv,ges,NE,NL

Csökkentett szellőztetés

qv,ges,NE,RL

qv,ges,NE,RL = 0,7 x qv,ges,NE,NL

5848 796 HU

Nedvesedés elleni szellőztetés
Magas hővédelem

Magyarázatok
A szellőztetési koncepció keretében figyelembe veendő fűtött felület az épületburkoláson belül.
– ANE < 30 m2 esetén (lakásonként vagy lakóegységenként) ANE = 30 m2 értékkel kell
számolni.
– ANE > 210 m2 esetén (lakásonként vagy
használati egységenként) a terv szerinti
bevezetett levegő-térfogat áramokat megfelelő módon (pl. a Normál szellőztetésre
vonatkoztatott egyenlet szerint) hozzá kell
igazítani a tervezett használati körülményekhez (személyek száma).
Magas hővédelem:
1995 utáni új épület vagy megfelelő hővédelmi szintű, teljesen korszerűsített épület (az
1995-ös hővédelmi rendelet, ill. az energiatakarékossági rendelet szerint)
Alacsony hővédelem:
Nem vagy csak részben korszerűsített épület
(pl. csak ablakcsere, ami által nő az épületburkolás tömörsége, alacsony hőszabvány
mellett) és minden 1995 előtt épült ház
A Csökkentett szellőztetés levegő-térfogatáramának csökkentése csak akkor megengedett, ha az a helyiségek hasznosítása alapján
indokolt.

VITOVENT 200-D
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Tervezési utasítások (folytatás)
Normál szellőztetés
(Névleges szellőztetés)

Maximális szellőztetés
(Intenzív szellőztetés)

Jelölés
qV,ges,NE,NL

Képlet
qv,ges,NE,NL = –0,001 x ANE2 + 1,15 x ANE + 20
(ANE m2-ben, qv,ges m3/h-ben)

qv,ges,NE,IL

qv,ges,NE,IL = 1,3 x qv,ges,NE,NL

Magyarázatok
A Normál szellőztetéshez (Névleges szellőztetés) megadott bevezetett összlevegő-térfogatáramok arra az esetre érvényesek, ha a
személyek hasznos alapterületre vonatkoztatott terv szerinti feltételezett száma esetén
személyenként legalább 30 m3/h áll rendelkezésre. Ezeknél az értékeknél 2,5 m belmagasságot vettünk alapul.
Fokozott igények (pl. az átlagos értékeket
meghaladó, magas károsanyag-koncentráció) esetén növelhető a bevezetett levegőtérfogatáram.
Abban az esetben, ha a hasznos alapterületre vonatkoztatott személyek száma meghaladja a tervezett számot, a 30 m3/(h x fő) specifikus levegő-térfogatáram lecsökkenthető,
azonban akkor is min. 20 m3/(h x fő)-nek kell
lennie.

4.13 Hővisszanyeréses üzem

TBE

TTÁ

A
B
C
D

TAB

TKÜ

bevezetett levegő (TZU)
távozó levegő (TFO)
külső levegő (TAU)
kivezetett levegő (TAB)

A külső levegő előmelegítése a kivezetett levegőből történő hővisszanyerés által történik.
A hőmérséklettől függő hővisszanyerés ηWRG az alábbiakból tevődik
össze:
ηWRG = ((TZU – TAU) / (TAB – TAU)) · 100 [%]
A bevezetett hőmérsékletet az alábbi módon lehet kiszámítani:
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU
Példa:
A bevezetett levegő hőmérsékletének számítása Vitovent 200
esetén
Hővisszanyerés: 89 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,89 · (+21 – (+5)) + (+5) = 18,7 °C

4.14 Hővisszanyerés nélküli üzem (csak a HRM A55 típusnál)
„Bevezetett levegővel történő üzem” és „Kivezetett levegővel történő
üzem” esetén a hővisszanyerés ki van kapcsolva.
A „Bevezetett levegővel történő üzem” esetén csak a befúvó ventilátor
üzemel. A helyiség a külső levegővel hűthető, pl. hűvös nyári éjszakákon.

A „Kivezetett levegővel történő üzem” esetén csak az elszívó ventilátor
van bekapcsolva. A helyiség anélkül páramentesíthető, hogy a párás
levegő kondenzvíz-lecsapódást okozna az ellenáramú hőcserélőben.

4.15 Fagyvédelem
A hővisszanyeréssel történő lakásszellőztetés esetén a hőcserélő
kivezetett levegője lehűl. Ezáltal kondenzvíz keletkezik.
Alacsony külső hőmérséklet esetén ez a kondenzvíz megfagyhat a
hőcserélőben. E jég leolvasztása érdekében a befúvó ventilátor kikapcsol. Az elszívó ventilátor meleg helyiséglevegőt áramoltat a hőcserélőn keresztül, így a jég elolvad, és a víz elfolyik kifelé.
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„Alap szellőztetés”, „Csökkentett szellőztetés”, „Normál szellőztetés”,
„Intenzív szellőztetés” és „Automatikus üzem” üzemmódban a szellőztető készülék hővisszanyeréssel üzemel. Ennek során a bevezetett
levegő előmelegítésre kerül a hőcserélőben a kivezetett levegő hője
által. A két légáram nem kerül közvetlen kapcsolatba egymással.

VITOVENT 200-D

Tervezési utasítások (folytatás)
4.16 Rendeltetésszerű használat
A készülék rendeltetésszerűen csak az DIN 1946-6 szabvány szerinti
lakásszellőztetési rendszerekben, a vonatkozó szerelési, kezelési és
szervizre vonatkozó utasítások figyelembevételével üzemeltethető. A
készülék kizárólag kontrollált lakásszellőztetésre használható.
A rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy rendszerspecifikusan
engedélyezett részegységekkel együttes, helyhez kötött felszerelésre
kerüljön sor.
A lakásszellőztetéstől eltérő célú kereskedelmi vagy ipari alkalmazás
nem számít rendeltetésszerűnek.

Az ezen túlmenő alkalmazást a gyártónak esetenként kell engedélyeznie.
A készülék helytelen használata ill. szakszerűtlen kezelése (pl. a
készülék felnyitása az üzemeltető által) tilos és a garancia elvesztéséhez vezet. Helytelen használat esete forog fenn akkor is, ha a szellőztető rendszer részegységeinek rendeltetésszerű funkcióit módosítják.
Fontos tudnivaló!
A készüléket kizárólag házi használatra tervezték, azaz a készülék
betanítás nélkül is biztonságosan kezelhető.

Méretezés
5.1 Szellőzéstechnikai intézkedések szükségessége
A szellőzéstechnikai rendszer számítása a DIN 1946-6 szabvány szerint történik.
Az újonnan építendő vagy szellőzéstechnikai szempontból felújítandó
épületek esetében szellőztetési koncepció kidolgozása szükséges. A
koncepció magába foglalja a szellőzéstechnikai intézkedések szükségességének megállapítását valamint a megfelelő szellőztető rendszer kiválasztását. Ehhez épületfizikai, szellőzés- és épülettechnikai
valamint higiéniai szempontokat kell figyelembe venni.
A már meglévő épület korszerűsítésének akkor van szellőzéstechnikai
szempontból jelentősége, ha a régebbi meglévő épületekre alkalmazandó 4,5 h-1 n50-értékből kiindulva az alábbi intézkedéseket hajtják
végre:
■ Többlakásos épületben a meglévő ablakoknak több mint 1/3-át
kicserélik.
■ Családi házban pedig a meglévő ablakok több mint 1/3-át kicserélik,
vagy a tetőfelület több mint 1/3-át szigetelik.

Egy használati egységen belül akkor van szükség szellőzéstechnikai
intézkedésekre, ha az (1) egyenlet feltételei teljesülnek (lásd az „Az
alkalmazott egyenletek áttekintése” c. fejezetet).
Ha ezeken kívül energiahatékonyság, higiénia vagy hangnyomásszint
szempontjából további követelményeknek kell megfelelni, akkor mindenképpen érdemes tekintetbe venni a szellőzéstechnikai intézkedéseket.

5

5.2 A szellőzéstechnikai rendszer zajvédelme
Az irányértékek a tipikus közösségi területekre vonatkoznak.
Ha a szellőztető készülékeket az említett irányértékektől eltérően kell
méretezni, ezt előzőleg a berendezés üzemeltetőjével kell egyeztetni.

5848 796 HU

A nem zavaró folytonos zajjal működő szellőztető készülékek méretezéséhez a DIN 4109/A1:2001-01 szerinti irányértékek érvényesek a
lakó- és hálószobákban engedélyezett zajszint esetében:
■ éjszaka: 25 dB(A) + 5 dB(A)
■ nappal: 30 dB(A) + 5 dB(A)
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Méretezés (folytatás)
5.3 A tervezési folyamat áttekintése
A részletes tervezéshez szükség van a méretezett építési tervre és az
épület méretezett hosszmetszeti ábrájára és alaprajzára.

Tervezés a DIN 1946-6
szerint
←
Az egyes helyiségek szellőztetésének méretezése

→
←

↓
A szellőztető készülékek számának kiszámítása.
(lásd a következő fejezetet)

választható

A teljes használati egység szellőztetésének méretezése
↓
A használati egység megfelelőségének vizsgálata.
(lásd a 21. oldalon)
Igen ↓
Bevezetett levegő-térfogatáramok meghatározása.
(lásd a 21. oldalon)
↓
Levegő-térfogatáramok elosztása az egyes helyiségekre.
(lásd a 24. oldalon)
↓
A szellőztető készülékek számának kiszámítása.
(lásd a 24. oldalon)

5.4 Méretezési változatok
Komfort
■ Csökkentett levegő-térfogatáram max. (30 m3/h)
■ A szellőztetés során keletkező zaj alig érzékelhető.

Fontos tudnivaló!
A szellőztetés során keletkező zaj besorolása az építészeti adottságoktól és a szubjektív érzékeléstől függ.

5.5 Az egyes helyiségek szellőztetésének méretezése
Az 1 helyiséghez szükséges szellőztető készülékek N száma az alábbi
egyenlet segítségével számítható ki:
qv,LtM,vg, R
qVitovent

N =
N

qv,LtM,vg, R
qVitovent

A helyiségenként szükséges szellőztető készülékek
száma. Az érték mindig felkerekítésre kerül.
Szellőzéstechnikai eljárás által bevezetett min. levegő-térfogatáram 1 helyiség számára (lásd a 16. oldalt)
A szellőztető készülék méretezési térfogatárama

A szükséges szellőztető készülékek száma
Méretezés

Komfort
Normál
Maximális

2. szellőztetési fokozat (csökkentett szellőztetés)
3. szellőztetési fokozat (normál
szellőztetés)
4. szellőztetési fokozat (intenzív
szellőztetés)

qVitovent N
m3/hban
30
1,5 ≙ 2
45

1

55

0,82 ≙ 1

Példa:
■ 20 m2 alapterületű helyiség
■ Min. bevezetett levegő térfogatáram méretezéshez a DIN 1946-6
szabvány szerint normál szellőztetés (névleges szellőztetés) esetén: qv,LtM,vg, R = 45 m3/h (lásd a 17. oldalt)

5848 796 HU

5

Normál
■ Normál levegő-térfogatáram (45 m3/h)
■ A szellőztetés során keletkező zaj érzékelhető.

Maximális
■ Maximális levegő-térfogatáram (55 m3/h)
■ Esetleg ablaknyitással történő szellőztetés is szükséges lehet.
■ A szellőztetés során keletkező zaj erősen érzékelhető.
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Méretezés (folytatás)
Szellőztető készülékek száma DIN 1946-6 szabvány szerinti méretezés esetén
Méretezés

A

3

Komfort A

2
Normál B

1
0

0

10

20

30

40

50

Maximális
C

60
B

3

2. szellőztetési fokozat (csökkentett
szellőztetés)
3. szellőztetési fokozat (normál
szellőztetés)
4. szellőztetési fokozat (intenzív
szellőztetés)

A helyiség alapterülete m2ben
N=1
N=2
N=3
Max.
10 – 30
30 – 50
10
Max.
20

20 – 50

50 – 80

Max.
26

26 – 63

63 – 100

N A helyiségenként szükséges szellőztető készülékek száma
Fontos tudnivaló!
„Maximális” esetén biztosítsa az intenzív szellőztetéshez szükséges
térfogatáramot ablaknyitással való kiegészítő szellőztetés révén.

2
1

Anzahl der Lüftungsgeräte N

0

0

10

20

30

40

50

60
C

3
2
1
0

5
0
10
20 26 30
Raumfläche A in m²

40

50

60 63

5.6 A használati egység méretezése
A használati egység alkalmassága decentralizált szellőztetésre
A decentralizált szellőztető rendszernek a teljes használati egység
figyelembevételével történő méretezéséhez az alábbi feltételeknek
kell teljesülniük:
■ Minden olyan helyiségnek, amelyben szellőztető készüléket szándékoznak felszerelni, rendelkeznie kell külső fallal.
■ Nedves helyiségekben a külső fal nem eshet teljes egészében a 0ás és az 1-es védettségi tartományba (lásd a 14. oldalt).
■ Ha több szellőztető készüléket kell egyazon külső falba szerelni,
akkor minden esetben be kell tartani a készülékek közötti legkisebb
távolságot (lásd a 14. oldalt).

Bevezetett levegő-térfogatáramok meghatározása
Az épületekben vagy használati egységekben hatásos qv,ges bevezetett összlevegő-térfogatáram a (3) sz. egyenlet alapján (lásd a 25.
oldalon) három részből adódik össze.

A qv,ges bevezetett összlevegő-térfogatáram a használat függvényében 4 különböző szellőztetési fokozatra oszlik:

5848 796 HU

– Nedvesedés elleni szellőztetés
– Csökkentett szellőztetés
– Normál szellőztetés (névleges szellőztetés)
– Maximális szellőztetés (intenzív szellőztetés)
VITOVENT 200-D

qv,ges,FL
qv,ges,RL
qv,ges,NL
qv,ges,IL
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Méretezés (folytatás)
A használati egység bevezetett összlevegő-térfogatáramának számításához szükséges adatok a következő táblázatokban találhatók. Ventilátorral rásegített rendszerek esetén a bevezetett összlevegő-térfogatáram számítása a Normál szellőztetés (Névleges szellőztetés)
adatai alapján történik.
A számítás során háromféle kiindulási szempont alkalmazható:
■ A bevezetett levegő-térfogatáram a használati egység alapterülete
szerint.
■ A bevezetett levegő-térfogatáram a lakók (személyek) tervek szerint
feltételezett számától függ (személyenként min. 30 m3/h).
■ A bevezetett levegő-térfogatáram a helyiségek használati módja
szerint.

A fenti három kiindulási szempont legnagyobb értéke határozza meg
a lakóegységhez szükséges bevezetett levegő-térfogatáramot.

A bevezetett levegő-térfogatáram a helyiségek használati módja szerint
Ablakos vagy ablak nélküli egyedi helyiségenként számított kivezetett összlevegő-térfogatáramok (qv,ges,R,ab) ventilátorral rásegített
szellőztetés esetén
Helyiség
Kivezetett összlevegő-térfogatáramok (ható beszivárgással együtt) (qv,ges,R,ab) m3/h-ban
Nedvesedés elleni szellőztetés
FL
Háztartási célokra használt (4) egyenlet (lásd a 25.
helyiség
oldalon)
Pincehelység (pl. pl. hobbiszoba) fűtött, a termikus
burkon belül*1
WC*2
Konyha, főzőfülke*2
Fürdőszoba WC-vel/WC
nélkül*2
Zuhanyzóhelyiség
Szauna vagy sportszoba

Normál szellőztetés
(névleges szellőztetés)
NL

Maximális szellőztetés
(intenzív szellőztetés)
IL
(6) egyenlet (lásd a 25. oldalon)

25

45
100 vagy a várható légnedvességi szintnek megfelelően

Amennyiben a lakóegység szellőztetési koncepciója szükségessé
teszi, a folyosót is lehet 25 m3/h kivezetett levegő-térfogatárammal
tervezni.

*1
*2
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Külön eljárásmódot kell alkalmazni azoknál a helyiségeknél, amelyek használata során fokozott páratartalom vagy anyagterhelés lép fel.
Ablak nélküli helyiségek maximális szellőztetése (intenzív szellőztetés): az építésfelügyeleti irányelv által az ablaktalan konyhákra előírt érték:
200 m3/h.
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Csökkentett szellőztetés
RL
(5) egyenlet (lásd a 25.
oldalon)

Méretezés (folytatás)
Példa: lakás, 84 m2 teljes hasznos terület, gyenge szélmozgású környék, 3 személyes háztartás, 2,5 m belmagasság

G
A
12 m²

B
4 m²

G
C
12 m²

D
12 m²

G

G
F
7 m²
G
E
24 m²

G

A
B
C
D

E Nappali
F Konyha
G Vitovent 200-D

Gyerekszoba
WC
Fürdőszoba WC-vel
Hálószoba

Kiindulási szempont

Számítás

Bevezetett összlevegő-térfogatáram
Hasznos alapterület szerint
84 m2 hasznos alapterület → 17 oldali táblázat → 115,0 m3/h normál szellőztetés
115 m3/h
(Névleges szellőztetés) esetén
A személyek száma szerint szerint
3 személy ⋅ 30,0 m3/h személyenként = 90,0 m3/h
90 m3/h
A helyiségek használati módja szerint 22. oldali táblázatnak megfelelően:
Fürdőszoba WC-vel:
45 m3/h
WC:
25 m3/h
Konyha:
115 m3/h
45 m3/h
Figyelembe veendő összlevegő-térfogatáram
115 m3/h
A levegőbeszivárgás számítása
Minden épület külső burkolatában vannak olyan tömítetlen helyek,
amelyeken keresztül kívülről beáramlik (beszivárog) vagy az épületből
kiáramlik (kiszivárog) a levegő. A beszivárgást bele kell számítani a
bevezetett összlevegő-térfogatáram értékébe. A közelítő számítás a
(2) egyenlet alapján történik (lásd a 25. oldalon).
A példabeli lakás a (2) egyenlet szerint:

5848 796 HU

qv,Inf,wirk = 0,45 ⋅ (84 m2 ⋅ 2,5 m) ⋅ 1,0 h–1 ⋅ (1 ⋅ 2/50)0,667 = 11,0 m3/h
A szellőzéstechnikai eljárással bevezetett levegő-térfogatáram
számítása
A szellőzéstechnikai eljárás méretezéséhez szükséges bevezetett
levegő-térfogatáram alatt a bevezetett összlevegő-térfogatáram és a
beszivárgásból adódó mennyiség közötti különbség értendő. Az
ablaknyitás során be- és kiáramló levegő-térfogatáram itt nem kerül
figyelembe vételre.

VITOVENT 200-D

Szellőzéstechnikai eljárás által bevezetett levegő-térfogatáram
használati egységek számára
A használati egységekben szükséges bevezetett összlevegő-térfogatáramból (qv,ges) adódnak a (7) egyenlet szerint a szellőzéstechnikai
eljárással bevezetett levegő-térfogatáramokkal (qv,LtM) szemben
támasztott követelmények (lásd a 25. oldalon). Ehhez figyelembe
vehető a beszivárgás és adott esetben az ablaknyitás (pl. a max. szellőztetésnél).
Beszivárgás által bejutott külsőlevegő-térfogatáram (az épületburkolás hatása)
A beszivárgás által bejutott külsőlevegő-térfogatáramot az alkalmazott
szellőztető rendszerek befolyásolják. Ezt a (2) egyenlet (lásd a 25.
oldalon) az fwirk,Komp tényezővel veszi figyelembe.
A példabeli lakás a (7) egyenlet szerint (lásd a 25. oldalon):
qv,LtM,vg = 115 m3/h – 11 m3/h = 104 m3/h
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Méretezés (folytatás)
A szellőztető készüléknek 104,0 m3/h bevezetett levegő-térfogatáramot – kell biztosítania – Normál szellőztetés üzemmód (névleges szellőztetés) esetén.

Levegő-térfogatáramok elosztása az egyes elszívó helyiségekre
Az elszívó helyiségekből kivezetett levegő térfogatáramának számítása az elszívó helyiség normál (névleges) szellőztetés melletti, 22.
oldalon lévő DIN 1946-6 szerinti táblázatban megadott kivezetett
levegő-térfogatáramának az összes helyiségből kivezetett teljes levegőhöz viszonyított arányában történik, a (8) egyenletnek megfelelően
(lásd a 25. oldalon).

Példabeli lakás
Példaszámítás: Kivezetett levegő térfogatáram WC-vel felszerelt fürdőszoba esetén
qv,LtM,R,fürdőszoba = 45,0 m3/h
⋅ 104 m3/h = 40,7 m3/h
115,0 m3/h
Helyiség

Fürdőszoba
WC-vel
WC
Konyha
Összesen

Bevezetett levegő-térfo- Elszívó helyiség kivezegatáram (névleges szel- tett levegő-térfogatáralőztetés) m3/h-ban, lásd ma m3/h-ban
a 22. oldalon lévő táblázatot
45
40,7
25
45
115

22,6
40,7
104

Levegő-térfogatáramok elosztása az egyes levegőbevezető helyiségekre
Mosott ruha szárítására szolgáló helyiségek esetében a Csökkentett
szellőztetés üzemmód nem megfelelő. Ezekre a helyiségekre minimális követelményként a Normál szellőztetés (Névleges szellőztetés)
üzemmód érvényes.

A bevezetett levegő térfogatáramok javasolt elosztása a
DIN 1946-6 szerint
Helyiség
frR,zu tényező a bevezetett levegőtérfogatáramok terv szerinti elosztásához
Nappali
3 (± 0,5)
Háló-/gyerekszoba
2 (± 1,0)
Étkező
1,5 (± 0,5)
Dolgozószoba
Vendégszoba

Fontos tudnivaló!
A tényezők módosíthatók, ha a lakók száma lényegesen eltér az átlagostól. Ebben az esetben dokumentáció szükséges.

A példa szerinti lakás 104 m3/h bevezetett levegő-térfogatárammal
Helyiség
Hálószoba
Nappali
Gyerekszoba
Összesen

A tényezőket lásd az előző táb- Bevezetett levegő-térfogatáElszívó helyiség bevezetett levelázatban
ram aránya
gő-térfogatárama m3/h-ban
2
0,286
30
3
0,428
44
2
0,286
30
7
1
104

Ha pl. ismert, hogy az egyes helyiségekben hány személy fog tartózkodni tartósan, akkor személyenként 20 m3/h bevezetett levegőt javasolt figyelembe venni.

A szellőztető készülékek számának kiszámítása
Minden szellőztetendő helyiségben min. 1 szellőztető készüléket kell
a külső falba szerelni.
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A levegőbevezető helyiségekbe bevezetendő levegő-térfogatáramok
számítása a (9) egyenlet szerinti, használatra jellemző osztási tényezők segítségével történik (lásd a 25. oldalon). Indokolt esetben a
tényezők kézi korrekcióval módosíthatók.

VITOVENT 200-D

Méretezés (folytatás)
Helyiség

Szükséges levegőSzellőztető készülékek száma
Komfort
Normál
térfogatáram m3/hban
40,7
2
22,6
1
40,7
2
30,0
1
44,0
2
30,0
1
10

Fürdőszoba WC-vel
WC
Konyha
Hálószoba
Nappali
Gyerekszoba
Összesen

Maximális
1
1
1
1
1
1
6

A felhasználástól
függ
1
1
1
1
1
1
6

1
1
1 vagy 2
1
2
1
7 vagy 8

5.7 Az alkalmazott egyenletek áttekintése
(1)

qv,ges,NE,FL > qv,Inf,wirk

(2)

qv,Inf,wirk = fwirk,Komp ⋅VNE ⋅ n50 ⋅ (fwirk,Lage ⋅ Δp/50)n

(3)

qv,ges = qv,LtM + qv,Inf,wirk + qv,Fe,wirk

(4)

qv,ges,FL =

qv,ges,NL
qv,ges,NE,NL

⋅ qv,ges,NE,FL

(5)

qv,ges,RL =

qv,ges,NL
qv,ges,NE,NL

⋅ qv,ges,NE,RL

(6)

qv,ges,IL =

qv,ges,NL
qv,ges,NE,NL

⋅ qv,ges,NE,IL

(7)

qv,LtM,vg = qv,ges – (qv,Inf,wirk + qv,Fe,wirk)

(8)

qv,LtM,R,ab =

qv,ges,R,ab,NL
∑ qv,ges,R,ab,NL

⋅ qv,LtM,vg,NL

R,ab

(9)

qv,LtM,R,zu =

fR,zu
∑ fR,zu

5

⋅ qv,LtM,vg,NL

R,zu

Jelölések
Δp

Jelentés
Méretezési nyomáskülönbség

fR,zu
fwirk,Komp

A bevezetett levegő-térfogatáramok elosztásának tényezője
A szellőztető rendszer egy komponensére vonatkoztatott hatásos beszivárgási
részarány korrekciós tényezője
Az épület fekvésétől függő hatásos beszivárgási részarány korrekciós tényezője
Nyomáskitevő
A DIN 1946-6 szabványból vett előírt érték vagy a légcsere mért értéke
Δp = 50 Pa nyomáskülönbség esetén, h–1
Ablakok manuális nyitásából adódó hatásos levegő-térfogatáram

fwirk,Lage
n
n50
qv,FE,wirk
qv,ges
qv,ges,FL

A DIN1946-6 szerint: 1
Leegyszerűsítve: 0,667
A DIN1946-6 szerint: 1,0
A DIN 1946-6 szerinti méretezés esetén
nem kerül beszámításra.
(3) egyenlet
(4) egyenlet

Bevezetett összlevegő-térfogatáram m3/h-ban
A nedvesedés elleni szellőztetéshez szükséges bevezetett összlevegő-térfogatáram m3/h-ban, a hővédelemtől függően
A használati egység maximális szellőztetéséhez (Intenzív szellőztetés) szüksé- (6) egyenlet
ges bevezetett összlevegő-térfogatáram m3/h-ban

5848 796 HU

qv,ges,IL

Forrás
A DIN1946-6 szerint:
– Gyenge széljárású terület: 2
– Erős széljárású terület: 4
24. oldalon lévő táblázat
A DIN1946-6 szerint: 0,45
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Méretezés (folytatás)
Jelölések
qv,ges,NE,FL
qv,ges,NE,IL
qv,ges,NE,NL
qv,ges,NE,RL
qv,ges,NL
qv,ges,R,ab,NL
qv,ges,RL
qv,Inf,wirk
qv,LtM
qv,LtM,R,ab
qv,LtM,R,zu
qv,LtM,vg
qv,LtM,vg, R
qv,LtM,vg,NL
VNE

Jelentés
Nedvesedés elleni szellőztetéshez szükséges, egy használati egységre jutó levegő-térfogatáram m3/h-ban
A használati egység maximális szellőztetéséhez (Intenzív szellőztetés) szükséges bevezetett levegő-térfogatáram m3/h-ban
A használati egység Normál szellőztetéséhez (névleges szellőztetés) szükséges bevezetett levegő-térfogatáram m3/h-ban
A használati egység Csökkentett szellőztetéséhez szükséges bevezetett levegő-térfogatáram m3/h-ban
A Normál szellőztetéshez (Névleges szellőztetés) szükséges bevezetett összlevegő-térfogatáram m3/h-ban
Az elszívó helyiségre számított kivezetett levegő-térfogatáram normál szellőztetés (Névleges szellőztetés) esetén, m3/h-ban
A csökkentett szellőztetéshez szükséges bevezetett összlevegő-térfogatáram
m3/h-ban
Beszivárgásból adódó hatásos levegő-térfogatáram használati egységenként,
m3/h-ban
Szellőzéstechnikai eljárással bevezetett levegő-térfogatáram (szabad) m3/hban
Az elszívó helyiségre számított, szellőzéstechnikai eljárással kivezetett levegőtérfogatáram m3/h-ban
A levegőbevezető helyiségre számított, szellőzéstechnikai eljárással bevezetett
levegő-térfogatáram m3/h-ban
Szellőzéstechnikai eljárással bevezetett levegő-térfogatáram (ventilátorral rásegített) m3/h-ban
Szellőzéstechnikai eljárással bevezetett levegő-térfogatáram (ventilátorral rásegített) m3/h-ban
A lakóegységre számított, szellőzéstechnikai eljárással kivezetett levegő-térfogatáram normál szellőztetés (Névleges szellőztetés) esetén, m3/h-ban
A lakóegység levegő-térfogatárama m3-ben

Forrás
17. oldalon lévő táblázat

22. oldalon lévő táblázat
(5) egyenlet
(2) egyenlet
(7) egyenlet
(8) egyenlet
(9) egyenlet
(7) egyenlet
(10) egyenlet
(7) egyenlet
Alaprajz, lásd a 23. oldalon lévő példát

Szabályozó/kezelőegység
A Vitovent 200-D szabályozója a nyomtatott áramköri lapból és a belsőfali burkolófedélen elhelyezett kezelőegységből áll.
■ A kezelés egy vagy több vezeték nélküli kezelőkapcsolón keresztül
is történhet (kiegészítő tartozék a HRM A55 típushoz).
■ Az esetlegesen csatlakoztatott levegőminőség-érzékelő jele feldolgozható (HRM A55 típus).

A vezeték nélküli kezelőkapcsoló felszerelési helye (kiegészítő tartozék a HRM A55 típushoz):
■ A helyiség egyik belső falán, kb. 1,5 m-rel a padló felett

5848 796 HU
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Szabályozó/kezelőegység (folytatás)
6.1 Felépítés és működési módok
Felépítés
A
B
C
D

D
C

A

belsőfali burkolófedél
kezelőegység
nyomógomb
/
az üzemmódok beállításához
LED-pontkijelző
■ A beállított üzemmód kijelzése
■ A szűrőcsere kijelzése
■ Hibaüzenetek kijelzése
■ Csatlakozás a szabályozó nyomtatott áramköri lapjához
RJ 12 dugós csatlakozóval

B

Funkciók
■ A szellőztető készülék állandó levegő-térfogatáramra szabályozása
(4 szellőztetési fokozat, a levegő-térfogatáramokat lásd a 8. oldalon).
■ Az üzemmód manuális beállítása
HR A55 típus:
4 üzemmód
HRM A55 típus: 7 üzemmód
■ Reteszelési funkció a „Ki” üzemmódhoz
■ „Éjszakai üzem”
– A kijelző minden kezelés után kb. 10 mp elteltével kikapcsol.
– A max. térfogatáram „Automatikus üzemben” 30 m3/h-ra van korlátozva.

■ Automatikus fagyvédelmi funkció ellenáramú hőcserélők számára
■ A kondenzvíz-elvezetés kísérőfűtésének automatikus vezérlése
■ A levegő-térfogatáram szabályozása a levegőminőség függvényében (HRM A55 típus: levegőminőség-érzékelő, tartozékok szükségesek)
■ Beépített diagnosztikai rendszer: Szűrőcsere és üzemzavarok kijelzése

6

Hővisszanyerés
A hővisszanyerés „Alap szellőztetés”, „Csökkentett szellőztetés”,
„Normál szellőztetés” és „Intenzív szellőztetés” üzemmódban mindig
be van kapcsolva.

A HRM A55 típusú készülék esetében 2 olyan üzemmód is rendelkezésre áll, amelyekben a hővisszanyerés ki van kapcsolva.
■ „Kivezetett levegővel történő üzem”: A kivezetett levegő hővisszanyerés nélkül jut ki a szabadba. A befúvó ventilátor ki van kapcsolva.
■ „Bevezetett levegővel történő üzem”: A bevezetett levegő hővisszanyerés nélkül jut be a helyiségbe. Az elszívó ventilátor ki van kapcsolva.

Fagyvédelmi ellenőrzés
A leolvasztási idő kb. 60 perc.

5848 796 HU

Az ellenáramú hőcserélőben lecsapódott kondenzvíz megfagyásának
megakadályozása érdekében a befúvó ventilátort kikapcsolják, és az
elszívó ventilátorral bevezetik a helyiség levegőjét a hőcserélőbe.
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Függelék
7.1 Ellenőrző lista a méretezéshez/ajánlatkészítéshez
A lakásszellőztető rendszer méretezésére és az ajánlatkészítésre
vonatkozó német nyelvű ellenőrző lista („Checkliste Wohnungslüftungs-System zur Auslegung/Angebotserstellung”) letölthető a

www.viessmann.de internetes oldalról. Ehhez kattintson egymás
után az alábbi menüpontokra:
Ú „Bejelentkezés”
Ú „Bejelentkezés indítása”
Ú „Dokumentáció”
Ú „Ellenőrző listák”

7.2 Előírások és irányelvek
A tervezésnél és a kivitelezésnél az alábbi szabványokat és előírásokat kell figyelembe venni.
Általánosan érvényes előírások és irányelvek:
■ Zajkibocsátásra vonatkozó műszaki adatlap (TA Lärm)
■ DIN 4701
■ EN 12831
■ DIN 4108, DIN 4108
■ DIN 1946-6
■ DIN 1946-10
■ VDI 6022
■ Energiamegtakarításra vonatkozó rendelet (EnEV)
■ EN 13134

Elektromosságra vonatkozó előírások
■ EN 60335
■ DIN VDE 730
■ VDE 0100

7.3 Szójegyzék
Kivezetett levegő
A szellőztető berendezés által a helyiségből kiszívott levegő.
Külső levegő
A szabadból beszívott levegő.
„Blower-Door teszt”
Épületek tömörségvizsgálati eljárása.
Beszivárgó levegő
Ellenőrizetlen, szabad szellőzés az építészetileg adott réseken
keresztül, pl. ajtóknál és ablakoknál.
Szellőztetés ablaknyitással
Az ablakok nyitásával kiváltott légcsere (ellenőrizetlen légcsere).
Szűrő
Légáteresztő anyag, amely kiszűri a légáramlatokból a légszennyeződéseket.
Távozó levegő
A szabadba vezetett levegő.

Maximális szellőztetés
= „Intenzív szellőztetés” a DIN 1946-6 szerint
Normál szellőztetés
= „Névleges szellőztetés” a DIN 1946-6 szerint.
A helyiség levegőminőségének és higiéniájának megtartása érdekében szükséges légcsere a lakók megszokott tevékenysége esetén.
Csökkentett szellőztetés
a DIN 1946-6 szerint.
A helyiség levegőminőségének és higiéniájának megtartása érdekében szükséges légcsere a lakók csökkentett tevékenysége vagy távolléte esetén.
Hővisszanyerés
A kivezetett levegő hőjének hasznosítása érdekében tett intézkedés.
A kivezetett levegő kiáramló hőjének visszanyerése és átvitele a bevezetett levegőre.
Bevezetett levegő
A helyiségbe áramló levegő.
Befúvó nyílás
Az a nyílás, amelyen keresztül a bevezetett levegő a helyiségbe jut.

Szellőztetési hőigény
Szellőztetéskor a lakást meleg levegő hagyja el, egyidejűleg kívülről
hideg levegő érkezik a lakásba. A szellőztetési hőigény az a hőmennyiség, amely a bevezetett külső levegő szobahőmérsékletre való felmelegítéséhez szükséges.

5848 796 HU
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Intenzív szellőztetés
a DIN 1946-6 szerint.
A higiéniának és a helyiség levegőminőségének megtartása érdekében szükséges légcsere, ha sokan tartózkodnak a helyiségben vagy
nagy a levegő terhelése (pl. dohányfüst által).

Légcsere
A légcsere mértéke egy épületben. A légcsere megadja, hogy az épületben óránként hányszor cserélődik ki teljesen a levegő.
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