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■ Kezelés távvezérlővel (a szállítási terjedelem része)
■ Levegő-térfogatáram max. 300 m3/h vagy 400 m3/h
■ Automatikus bypass, elektromos előfűtő beszerelve

Falra vagy födémbe történő szerelés
■ Kezelés fokozatkapcsolóval (a szállítási terjedelem része)
vagy opcionálisan Vitotronic 200, WO1C típusú hőszivatytyú-szabályozóval, távvezérlővel (a hőszivattyú kiegészítő
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Falra vagy födémbe történő szerelés
■ Kezelés távvezérlővel (a szállítási terjedelem része)
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VITOVENT 300
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Falra történő szerelés

Padlóra történő felállítás
Rendszer-kombináció hőszivattyúval
■ Kezelés Vitotronic 200, WO1C típusú hőszivattyú-szabályozóval, távvezérlővel (a hőszivattyú kiegészítő tartozéka)
vagy a Vitotrol App segítségével
■ Levegő-térfogatáram max. 280 m3/h és automatikus
bypass

■ Kezelés távvezérlővel (a szállítási terjedelem része)
■ Levegő-térfogatáram max. 180 m3/h
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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
Az utóbbi években jelentős előrelépések történtek a lakóházak energiamegtakarítása területén. Egy családi ház évi fűtési hőszükséglete
régebbi meglévő épületek esetében kb. 200 kWh/(m2 × a). Az energiamegtakarítási rendelet (EnEV) szerint épített új épületek szükséglete már csak kb. 70 kWh/(m2 × a) vagy kevesebb.
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.

D alacsony energiaszintű ház
E passzív ház
Minél kisebb a transzmissziós hőszükséglet, annál nagyobb a szellőztetési energia aránya az épület teljes hőigényében. Egy régebbi
meglévő épület fűtési hőszükségletéből kb. 25%-ot tesz ki a szellőztetési hőigény. A napjainkban épülő épületeknél ez az arány már kb.
50%.
Következésképpen a teljes hőigény további csökkentése a szellőzetési hőveszteség csökkentésével érhető el. Azonban egészségügyi
és kényelmi okokból, valamint az épületkárok elkerülése szempontjából fontos a légcsere biztosítása.

1.2 Ellenőrzött lakásszellőztetés
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.

1.3 Zajképződés

Az ember hangérzékelési nyomástartománya 20∙ 10–6 Pa (hallásküszöb) és 20 Pa (1 az 1 millióhoz) hangnyomás között mozog. A fájdalomküszöb kb. 60 Pa.
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Zaj

Alapelvek (folytatás)
Zajforrás

Zajszint
dB(A)

Csend
Egy zsebóra ketyegése, csendes hálószoba
Nagyon csendes kert, halk légkondicionáló
Csendes környéken fekvő lakás
Nyugodtan csordogáló patak
Normál beszéd
Hangos beszéd, irodai zaj
Intenzív közlekedési zaj
Nehéz teherautó
Autóduda 5 m-es távolságban

0 – 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Hangnyomás
Érzékelés
μPa
20 – 63
nem hallható
200
nagyon halk
630
nagyon halk
halk
2 ∙ 103
halk
6,3 ∙ 103
hangos
2 ∙ 104
hangos
6,3 ∙ 104
nagyon hangos
2 ∙ 105
nagyon hangos
6,3 ∙ 105
nagyon hangos
2 ∙ 106

Testhang, folyadékhang
A mechanikus rezgéseket szilárd testek, pl. gép- és épületrészek,
valamint folyadékok elvezetik, és később a felület rezgésével részben léghangként leadják.
Léghang
A zajforrások (rezgő testek) hullámszerűen terjedő mechanikus rezgéseket hoznak létre a levegőben, amelyeket az emberi fül érzékel.

A testhang
B léghang

Zajterjedés épületekben

D
A

B

C

A zajterjedésre az épületekben egyrészt közvetlenül a szellőztető
berendezés által kiadott léghang (C), másrészt az épületszerkezet
(talaj, falak, födém) testhangfelvétele (B) révén kerül sor. A testhang terjedése a szellőztető berendezés rögzítésén/lábain keresztül
megy végbe. Ezenkívül az átvitel a rezgő szellőztető berendezést és
az épületet összekötő mechanikus elemek, pl. csővezetékek, légcsatornák és villamos vezetékek révén is zajlik.
A zaj nem feltétlenül közvetlenül jut az adott zajbehatási helyre, pl. a
hálószobába. Így pl. a világítóaknán keresztül a kültérbe leadott zaj
ismét átvihető a beltérbe.
A felállítási helyiség alapos megtervezése és kiválasztása révén
olyan mértékűre kell csökkenteni a zajvédelem alatt álló helyiségek
(saját lakóhelyiségek és hálószobák, szomszédság) zajbehatását,
hogy az megfeleljen a helyi követelményeknek és rendeleteknek.
Németországban e tekintetben a DIN 4109 számú szabványt
(„Magas építmények zajvédelme”), a TA-Lärm műszaki leírást és
adott esetben további helyi rendeleteket és egyedi szerződéses szabályokat (adásvételi tárgyalás/adásvételi szerződés) kell figyelembe
venni. Más országokban az adott országban hatályos törvényeknek
és jogi előírásoknak kell megfelelni.
Szükség esetén hangtechnikust kell alkalmazni.

A hangátvitel útja
szellőztető berendezés
testhang
léghang
világítóakna

5793 501 HU

A
B
C
D
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Alapelvek (folytatás)
Hangvisszaverődés és zajszint (Q irányérték) kültéren
Az alábbi táblázat azt mutatja, milyen mértékben változik az LP
hangnyomásszint a Q irányérték és a szellőzőnyílástól való távolság
függvényében. Az értékek a közvetlenül a szellőzőnyílásnál mért LW
zajszintre vonatkoznak.
A táblázatban lévő értékek kiszámítása a következő képlet alapján
történt:

L = LW + 10 · log

Q=4

Q=8

Q irányérték
Q = 4: Levegő be-/kivezetése egy házfalon

L
LW
Q
r

=
=
=
=

Q
4 · π · r²

zajszint a vevőnél
zajszint a zajforrásnál
irányérték
a vevő és a zajforrás közötti távolság

A zajterjedés törvényszerűségei a következő idealizált körülmények
között érvényesek:
■ A zaj forrása egy pontforrás.
■ A szellőztető berendezés felállítási és üzemeltetési feltételei megfelelnek a zajszint meghatározási feltételeinek.
■ Q = 4 és Q = 8 esetében a szomszédos felületekről történő teljes
visszaverődésre kerül sor.
■ Más forrásból származó környezeti zajok nem kerülnek figyelembevételre.

Q=4

Q = 8: Levegő be-/kivezetése egy házfalon beugró homlokzatnál

Q=8

Q irányérték, helyi
átlag
4
8

A zajforrástól való távolság m-ben
1
2
4
5
6
8
10
12
15
Energiaekvivalens tartós LP hangnyomásszint a légcsatornánál mért LW zajszintre vonatkozóan dB(A)-ban
-5,0
-11,0
-17,0
-19,0
-20,5
-23,0
-25,0
-26,5
-28,5
-2,0
-8,0
-14,0
-16,0
-17,5
-20,0
-22,0
-23,5
-25,5
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A szomszédos függőleges, teljes mértékben visszaverő felületek (pl.
falak) számával exponenciálisan nő a hangnyomásszint a szabad
felállítással szemben (Q = irányérték). A hangkibocsátás a szabad
felállításhoz képest akadályozva van.
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Alapelvek (folytatás)
Fontos tudnivaló!
■ A gyakorlatban a helyi adottságokra visszavezethető hangvisszaverődés vagy hangelnyelés következtében előfordulhatnak eltérések a megadott értékektől. A Q = 4 és Q = 8 helyzetek pl. gyakran
csak pontatlanul írják le a zajkibocsátás helyén fennálló tényleges
körülményeket.
■ Amikor a szellőztető berendezésnek a táblázat alapján megközelítőleg megállapított hangnyomásszintje több mint 3dB(A)-val megközelíti a TA-Lärm műszaki leírás alapján megengedett irányértéket, pontos zajbehatási előrejelzést kell készíteni. Ehhez forduljon
hangtechnikushoz.

1

A TA-Lärm műszaki leírás alapján megállapított hangnyomásszint irányértékei (az épületen kívül)
Terület/létesítmény*1
Behatási irányérték (hangnyomásszint) dB(A)-ban*2
nappal
éjszaka
Olyan területek, ahol ipari létesítmények és lakóépületek egyaránt megtalál60
45
hatók, de sem az ipari létesítmények, sem a lakóépületek nincsenek túlsúlyban.
Olyan területek, ahol elsősorban lakóépületek találhatók.
55
40
Olyan területek, ahol kizárólag lakóépületek találhatók.
50
35
Olyan lakások , amelyek a szellőztető berendezéssel szerkezetileg össze40
30
köttetésben állnak.

Zajterjedés a csatornarendszeren keresztül
A szellőztető berendezés által keltett léghang a berendezéshez csatlakozó levegőelosztó rendszeren keresztül terjed. Ugyanakkor a
levegőelosztó rendszer minden alkotóelemének zajcsökkentő hatása
van.
A csatornarendszert a követelményeknek megfelelően a helyiségben előforduló legnagyobb zajbehatáshoz kell méretezni.

C vezetékrendszer
D légelosztó doboz
E lapos csatorna könyökcsöve
F befúvó anemosztát
G elszívó anemosztát
A helyiségben észlelhető zajszintet befolyásoló tényezők
■ Zajterjedés a csatornarendszeren keresztül
■ Szelepek elhelyezkedése és száma
■ Helyiség geometriája
■ Hangkeménység
Fontos tudnivaló!
Szükség esetén hangtechnikust kell alkalmazni.

5793 501 HU

A szellőztető berendezés
B külső levegő átvezetése

*1
*2

Meghatározás a beépítési terv szerint; az önkormányzati építési hivataltól tudható meg.
Az összes létrejövő zajra együttesen értendő.
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Alapelvek (folytatás)
Hangátvitel a helyiségek között

1.4 A Vitovent szellőztető berendezések áttekintése
Vitovent
300
Falon függő
Mennyezeten függő
Álló kivitelű
Max. térfogatáram, m3/h
Állandó térfogatáram-szabályozás
Automatikus bypass
Előfűtő
Fokozatkapcsoló
Távvezérlő
Kezelés Vitotronic 200,
WO1C típusú berendezéssel

x

180
x

300-W HR
A300 típus
x

300-W HR
A400 típus
x

300-C H32S
A150 típus
x
x

200-C H11S
A200 típus
x
x

300-F HR A280
típus

x
280
x

300
x

400
x

150
x

200
x

x
x
O
x

x
x
O
x

x
x
O
x

x
O
x

x
x

O

x

x rendelkezésre áll/lehetséges
O választható

5793 501 HU

1

A vezetékek elosztási szinten történő fektetése esetén a szellőztetett
helyiségek között hangátvitelre kerülhet sor (úgynevezett telefonzaj).
A vezetékrendszer 2 szellőztetett, egymással összekötött helyiség
közötti összetevői csökkentik a hangátvitelt. A hangátvitel alacsony
szinten tartása érdekében a vezetékrendszert a helyiségek közötti
hangtompításra vonatkozó követelményeknek megfelelően kell
méretezni.
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Vitovent 200-C
2.1 Termékleírás
Lakásszellőztető rendszer max. 120 m2 lakóterületű családi házakhoz vagy lakásokhoz

2

E légelosztó dobozok hangtompító funkcióval
F Fokozatkapcsoló
G kivezetett levegő
H bevezetett levegő
A kivezetendő levegő (nedvesség, kellemetlen szagok) egy vezetékrendszeren keresztül távozik a helyiségekből (konyha, fürdőszoba,
WC) és a szellőztető berendezéshez kerül. Itt az ellenáramú hőcserélő védelme érdekében megtörténik a kivezetett levegő szűrővel
való megtisztítása. A hőcserélőben, az ellenáram-elvnek megfelelően a kivezetett levegő – mielőtt a távozólevegő-vezetéken keresztül kiáramlik az épületből – felmelegíti a hidegebb külső levegőt.

5793 501 HU

A távozó levegő
B külső levegő
C hangtompító
D Vitovent 200-C
A külső levegő beszívása egy külső fali átvezetésen és a külsőlevegő-vezetéken keresztül történik. A külső levegőt a szellőztető
berendezésbe történő belépésekor először egy szűrő megtisztítja,
majd az ellenáramú hőcserélő előmelegíti. Az előmelegített külső
levegő aztán a vezetékrendszeren keresztül a helyiségekbe áramlik.

VITOVENT

VIESMANN

11

Vitovent 200-C (folytatás)
A házban keletkező nedvesség elvezetése céljából a szellőztető
berendezésnek mindig üzemelnie kell. A berendezés kikapcsolása
esetén fennáll a szellőztető berendezésben és a beépített alkatrészekben a kondenzáció veszélye (nedvesség okozta károk). A szellőztető berendezés a beépített külső- és kivezetettlevegő-szűrőt idővezérelt módon felügyelő egységgel rendelkezik. A szűrőcsere szükségességét a kezelőegység kijelzi.
Alkalmazás passzív házban
A Vitovent 200-C megfelel a passzív házakban való alkalmazás
követelményeinek.

Termékmetszet
A
B
C
D
E
F

■ Alacsony szerkezeti magasság (30 cm) fülkékben vagy álmennyezetek alatt történő szereléshez
■ A csekély súly miatt egyszerű és gyors szerelés
■ Beépített bypass-kapcsolás
■ Teljes körű paraméter-beállítás fokozatkapcsolóval
■ Kellemes hőérzetet és egészséges klímát biztosít a lakásban.
■ Önszabályozó térfogatárammal
■ A kiegyenlített páraháztartás megakadályozza az épületszerkezeti
károkat.

külsőlevegő-szűrő
külső levegő
távozó levegő
kondenzvíz-elvezetés csatlakozása
elszívó ventilátor
ellenáramú hőcserélő

■ A zárt ablak révén nagyobb biztonság a betörés ellen és jobb zajvédelem
■ A bevezetett levegő szűrése – allergiások számára fontos
■ A takarékos egyenáramú motorok állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással, a statikus nyomástól függetlenül állandó
szinten tartják a légáramot
■ Az igen magas hővisszanyerés minimálisra csökkenti a szellőztetési hőveszteséget és csökkenti a fűtési költségeket.

Szállítási állapot
Vitovent 200-C, H11S A200 típusú kompakt szellőztető berendezés
200 m³/h max. levegő-térfogatárammal.
■ Hőhídmentes burkolat EPP műanyagból, fekete színben, hőszigetelt
■ Digitális fokozatkapcsoló szegmenses kijelzővel 4 szellőztetési
fokozat kapcsolásához
■ Ellenáramú hőcserélő PET műanyagból a hővisszanyeréshez
■ 2 egyenáramú ventilátor állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással. (Üzembe helyezés és paraméter-beállítás önszabályozó levegő-térfogatárammal)
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■ 4 DN 125-ös, hőhídmentes csatlakozó csőcsonk
■ G4 bevezetett- és kivezetettlevegő-szűrő (az MSZ EN 779 szerint).
■ Hálózati csatlakozóvezeték földelt dugóval
■ Hőmérséklet függvényében vezérelt, automatikus nyári bypass
■ Kiegészítő tartozékok födémbe vagy falra történő szereléshez

5793 501 HU

2

Az épületen belüli és kívüli hőmérséklettől függően a hővisszanyerés
automatikusan kikapcsolható. Ez a bypass-csappantyú zárása révén
történik. Ezáltal pl. a hűvösebb nyári éjszakákon a külső levegővel
hűthetők az épület belső helyiségei. Az állandó térfogatáram-szabályozás a levegőbevezető és -kivezető oldalon állandó levegő-térfogatáramot biztosít, a vezetékrendszer statikus nyomásától függetlenül. A hőcserélő eljegesedés elleni védelme érdekében a bevezetett
levegő térfogatárama fokozatosan csökken. Az össztérfogatáram
kiegészítő mérőműszerek nélkül beállítható a készüléken.
A beszerelhető előfűtő (kiegészítő tartozék) alacsony külsőlevegőhőmérséklet esetén is garantálja a kiegyensúlyozott üzemet.
A fokozatkapcsolóval a készülék 4 szellőztetési fokozata állítható be.
A berendezéshez adott fokozatkapcsolón kívül a készülék kiegészítő
tartozékok nélkül csatlakoztatható egy Vitotronic 200, WO1C típusú
szabályozóval ellátott hőszivattyúhoz is. A szabályozón keresztül
időprogramok állíthatók be és közös kiegészítő tartozékok használhatók, pl. Vitotrol távvezérlő vagy a Vitotrol App. Így a lakásszellőztető rendszer a felhasználói igényekhez igazítható.

VITOVENT

Vitovent 200-C (folytatás)
2.2 Műszaki adatok
Műszaki adatok
Típus
Max. térfogatáram
Max. külső nyomásveszteség max. levegő-térfogatáramnál
Levegő-térfogatáramok gyári beállítása
Alapszellőztetés
Csökkentett szellőztetés
Normál szellőztetés
Intenzív szellőztetés
Levegő-térfogatáramok beállítási tartománya
Alapszellőztetés

m3/h
Pa

H11S
200
215

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

50
75
115
155

m3/h

50
Beállítható:
Alapszellőztetés + 5 a normál szellőztetésig – 5
Csökkentett szellőztetés +
5 az intenzív szellőztetésig
–5
Normál szellőztetés + 5 –
200

Csökkentett szellőztetés

m3/h

Normál szellőztetés

m3/h

Intenzív szellőztetés

m3/h

°C
°C

–20
+35

°C
°C

5
35
EPP
Fekete

mm
mm
mm
kg

1000
650
300
18
2

G4/F7
G4/G4
%
%

max. 95
85
PET
230 V/50 Hz

W
W

175
1675

5793 501 HU

Levegő belépési hőmérséklete
Elektr. előfűtővel, min.
Max.
Környezeti hőmérséklet
Min.
Max.
Burkolat
Anyag
Szín
Méretek csatlakozó csőcsonkok nélkül
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Teljes tömeg
Egyenáramú radiál ventilátorok száma
Állandó térfogatáram-szabályozással
Szűrőosztály az MSZ EN 779 szerint
Külsőlevegő-szűrő (szállítási állapot/kiegészítő tartozék)
Kivezetettlevegő-szűrő (szállítási állapot/kiegészítő tartozék)
Hővisszanyerés
Hővisszanyerés a DiBt szerint
Hővisszanyerés a PHI szerint
Ellenáramú hőcserélő anyaga
Névleges feszültség
Max. elektr. teljesítményfelvétel
Üzemelés előfűtő nélkül
Üzemelés beépített elektromos előfűtővel (kiegészítő tartozék)
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Vitovent 200-C (folytatás)
Méretek
A

Ø 125

B

D

1084

1000

2

Ø 125

F

C

E

300

146

650

550
A
B
C
D

bevezetett levegő DN125
kivezetett levegő DN125
külső levegő DN125
távozó levegő DN125

E kondenzvíz-elvezető csatlakozó 20 mm belső átmérőjű tömlő
elhelyezéséhez
F Fal/födém

Zajszint a felállítási helyiségben

Frekvencia,
Hz
dB(A)
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63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Összesen

17,1

36,6

43,9

41,2

43,1

37,7

31,6

21,7

53,1

VITOVENT
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LW üzemállapot, dB(A)

Vitovent 200-C (folytatás)
Zajszint a csatlakozó csőcsonkoknál
Frekvencia, Hz
kivezetett levegő
távozó levegő
külső levegő
bevezetett levegő

LW üzemállapot, dB(A)
63
125
37,9
48,4
47,4
52,4
36,5
40,2
41,9
48,8

250
45,3
53,3
41,5
52,3

500
41,5
55,8
38,6
54,0

1000
37,5
59,8
39,9
57,0

2000
29,1
51,6
25,2
46,5

4000
27,6
50,8
19,7
44,9

8000
20,4
45,3
9,1
39,2

5793 501 HU
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Vitovent 300
3.1 Termékleírás
Lakásszellőztető rendszer max. 110 m2 lakóterületű családi házakhoz vagy lakásokhoz

3

G
H
K
L
M

konyha
nappali
Solar-Divicon szivattyúállomás
hőszivattyú beépített melegvíz-tárolóval, pl. Vitocal 343-G
pince

Az állandó térfogatáram-szabályozás a levegőbevezető és -kivezető
oldalon állandó levegő-térfogatáramot biztosít, a vezetékrendszer
statikus nyomásától függetlenül.
A távvezérlőn szükség szerint különböző üzemmódokat lehet manuálisan beállítani vagy programozni.
A házban keletkező nedvesség elvezetése céljából a szellőztető
berendezésnek mindig üzemelnie kell.
A berendezés kikapcsolása esetén fennáll a szellőztető berendezésben és a beépített alkatrészekben a kondenzáció veszélye (nedvesség okozta károk).
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A távozó levegő
B napkollektor
C külső levegő
D Vitovent 300
E hálószoba
F fürdő/WC
A külső levegő beszívása egy külső fali átvezetésen és a külsőlevegő-vezetéken keresztül történik. A külső levegőt a szellőztető
berendezésbe történő belépésekor először egy szűrő megtisztítja,
majd az ellenáramú hőcserélő előmelegíti. Az előmelegített levegő
aztán a vezetékrendszeren keresztül a helyiségekbe áramlik.
A kivezetendő levegő (nedvesség, kellemetlen szagok) egy vezetékrendszeren keresztül távozik a helyiségekből (konyha, fürdőszoba,
WC) és a szellőztető berendezéshez kerül. Itt az ellenáramú hőcserélő védelme érdekében megtörténik a kivezetett levegő szűrővel
való megtisztítása. A hőcserélőben, az ellenáram-elvnek megfelelően a kivezetett levegő – mielőtt a távozó levegő vezetéken keresztül kiáramlik az épületből – felmelegíti a hidegebb külső levegőt.
Az ellenáramú hőcserélő nyári kazettára (kiegészítő tartozék) való
kicserélése révén kikapcsolható a hővisszanyerés. Ezáltal pl. a
hűvösebb nyári éjszakákon a külső levegővel hűthetők az épület
belső helyiségei.
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Vitovent 300 (folytatás)
Termékmetszet
A
B
C
D

bevezetett levegő
távozó levegő
kivezetett levegő
külső levegő

3

■ Kellemes és egészséges levegőt biztosít a lakásban.
■ Csökkenti a szagterhelést
■ A kiegyenlített páraháztartás megakadályozza az épületszerkezeti
károkat.
■ A zárt ablak révén nagyobb biztonság a betörés ellen és jobb zajvédelem
■ A külső levegő szűrése — allergiások számára fontos.

■ A takarékos egyenáramú motorok állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással, a statikus nyomástól függetlenül állandó
szinten tartják a légáramot.
■ Az igen magas hővisszanyerés minimálisra csökkenti a szellőztetési hőveszteséget és csökkenti a fűtési költségeket.
■ Kényelmes szabályozás közvetlenül csatlakoztatott távvezérlővel

Szállítási állapot
■ 2 egyenáramú ventilátor állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással
■ 4 DN 125-ös, hőhídmentes csatlakozó csőcsonk
■ G3 bevezetett- és kivezetettlevegő-szűrő (az MSZ EN 779 szerint)
■ Hálózati csatlakozóvezeték földelt dugóval

5793 501 HU

Kompakt szellőztető berendezés, rend. sz. Z011417
■ Fehér színű, porszórt, hang- és hőszigetelt acéllemez burkolat
■ Távvezérlő kapcsolóórával, programválasztó kapcsolóval és szűrőcsere-kijelzéssel
■ Ellenáramú hőcserélő PETG műanyagból a hővisszanyeréshez

VITOVENT
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Vitovent 300 (folytatás)
3.2 Műszaki adatok
Műszaki adatok
m3/h
Pa

180
150

m3/h
Pa

75
20

m3/h
Pa

100
80

m3/h
Pa

150
140

m3/h
m3/h
m3/h

50 – 170
50 – 175
50 – 180

Max. elektr. teljesítményfelvétel

W

acéllemez
fehér
EPP/EPS
mm
mm
mm
kg

310
560
600
25
2

G3/F7
G3/G4
%

Max. 92
PETG műanyag
1/N/PE
230 V/50 Hz
132

Teljesítményfelvétel szállítási állapotban
Üzemmód

Levegő-térfogatáram
Külső nyomásveszteség
Elektr. teljesítményfelvétel (két ventilátor)

Csökkentett szellőztetés
m3/h
Pa
W

Normál szellőzteMaximális szellőztés (névleges szel- tetés (intenzív szellőztetés)
lőztetés)
75
100
150
18–40
30–69
60–150
24–26
30–42
62–86

Zajszint a felállítási helyiségben
Fontos tudnivaló!
Mérés kb. 1,5m távolságra a szellőztető berendezéstől, a
DIN 45635-01-KL1 és DIN 45635-02-KL1 szerint.
A beépítési helyiségek sajátos adottságai más értékeket eredményezhetnek, ezért a DIN szerinti mérés nem helyettesítheti a teljes
berendezésre vonatkozó tervezést.

A Vitovent 300 zajszintje
Levegő-térfogatáram és a vezetékrendszer nyomásvesztesége
75 m3/h és 20 Pa
100 m3/h és 40 Pa
150 m3/h és 80 Pa
180 m3/h és 160 Pa

Zajszint, dB(A)
29,0
35,5
45,0
49,0

5793 501 HU

3

Max. levegő-térfogatáram
Max. külső nyomásveszteség max. levegő-térfogatáramnál
Gyári beállítások
Csökkentett szellőztetés
– Levegő-térfogatáram
– Külső nyomásveszteség
Normál szellőztetés (Névleges szellőztetés)
– Levegő-térfogatáram
– Külső nyomásveszteség
Maximális szellőztetés (intenzív szellőztetés)
– Levegő-térfogatáram
– Külső nyomásveszteség
Levegő-térfogatáramok beállítási tartományai
Csökkentett szellőztetés
Normál szellőztetés (névleges szellőztetés)
Maximális szellőztetés (intenzív szellőztetés)
Burkolat
Anyag
Szín
A zajcsökkentő és hőszigetelő idomdarabok anyaga
Méretek csatlakozó csőcsonkok nélkül
Teljes hossz (mélység)
Teljes szélesség
Teljes magasság
Össztömeg
Egyenáramú radiál ventilátorok száma
Állandó térfogatáram-szabályozással, egy oldalon szívó, előrehajló vezetőlapátokkal
Szűrőosztály az EN 779 szerint
Külső levegő szűrő (szállítási állapot/kiegészítő tartozék)
Kivezetett levegő szűrő (szállítási állapot/kiegészítő tartozék)
Hővisszanyerés
Hővisszanyerés
Ellenáramú hőcserélő anyaga
Névleges feszültség

18
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Vitovent 300 (folytatás)
Zajszint a csatlakozó csőcsonkoknál
Levegőbevezető csőcsonk
Üzemmód
Levegő-térfogatá- A vezetékrendszer nyomásram m3/h-ban
vesztesége Paban
Csökkentett szellőzte75
40
tés
Normál szellőztetés
100
80
(névleges szellőztetés)
Maximális szellőztetés
150
160
(intenzív szellőztetés)
Levegőkivezető csőcsonk
Üzemmód
Levegő-térfogatá- A vezetékrendszer nyomásram m3/h-ban
vesztesége Paban
Csökkentett szellőzte75
40
tés
Normál szellőztetés
100
80
(névleges szellőztetés)
Maximális szellőztetés
150
160
(intenzív szellőztetés)

Zajszint
dB-ben oktáv-középfrekvencia esetén, Hz
125
250
500 1000 2000 4000

8000

45,8

45,3

43,1

46,8

46,5

37,2

28,7

19,8

Összesen,
dB(A)
49

53,1

51,8

49,7

54,3

52,9

45,0

37,9

30,9

56

60,2

61,4

59,6

62,7

63,5

55,7

48,9

43,4

66

Zajszint
dB-ben oktáv-középfrekvencia esetén, Hz
125
250
500 1000 2000 4000

8000

63

43,3

35,9

33,2

31,2

22,6

15,4

8,5

9,0

Összesen,
dB(A)
31

50,7

41,5

38,5

37,4

29,1

22,2

15,5

9,2

37

58,0

51,2

46,4

45,3

39,2

32,5

26,4

12,7

45,5

63

Fontos tudnivaló!
A vezetékrendszer magasabb nyomásveszteségei növelik a zajszintet, mert a ventilátor fordulatszámát ehhez kell igazítani.

Méretek

79

bevezetett levegő (DN 125)
kivezetett levegő (DN 125)
külső levegő (DN 125)
távozó levegő (DN 125)
kondenzvíz-elvezetés
(tömlőcsatlakozás, belső Ø 12 mm)
F állítható lábak magassága

A
B
C
D
E

50

75

8
16
5
12

77
3
21

Fontos tudnivaló!
Csatlakoztassa az alábbi csöveket a szellőztető berendezés csőcsonkjaira (kiegészítő tartozékok, lásd a „Tervezési segédlet a levegőelosztó rendszerhez” részt):
■ levegőbevezető és -kivezető csőcsonk: merev cső (spirálkorcolt)
■ külsőlevegő- és távozólevegő-csőcsonk: cső összekötő karmantyúval (EPP)
A szellőztető berendezés összes csatlakozó csőcsonkjához nem
lehet összekötő karmantyúval (EPP) egyidejűleg 4 csövet csatlakoztatni.

00

6

31

0

0
56

5793 501 HU
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3

Vitovent 300 (folytatás)
Ventilátor-jelleggörbék
A vezetékrendszer sem a bevezetett/külső levegőnél, sem a kivezetett/távozó levegőnél nem lépheti túl a jelleggörbék szerinti nyomásveszteséget. A szellőztető berendezés méretezését és a levegő-térfogatáram, illetve a nyomásveszteség számítását lásd a 72. oldaltól.

Fontos tudnivaló!
A ventilátorok teljesítményfelvétele változó, és a levegő-térfogatáramtól, valamint a vezetékrendszer nyomásveszteségétől függ.

225
200

zZ
D

175
Külső nyomásveszteség
Pa-ban

150
125
100

A

75
50
25
0

9
8

qE
qW

wQ
qU
qT

wI

eU

wT

eQ

C
tE
B

wE

25
50
75
100 125
0
Levegő-térfogatáram m³/h-ban

150

175

A javasolt méretezési tartomány (névleges szellőztetés)
B max. külső nyomásveszteség 100 Pa
C max. külső nyomásveszteség 150 Pa
Fontos tudnivaló!
A méretezés során be kell tartani a zajvédelmi követelményeket.

200

D max. külső nyomásveszteség 200 Pa
x ventilátoronkénti elektromos teljesítményfelvétel, W, pl.
qU = 17 W

5793 501 HU

3

tI

rE

20

VIESMANN

VITOVENT

Vitovent 300-W
4.1 Termékleírás
Lakásszellőztető rendszer max. 370 m2 lakóterületű családi házakhoz vagy lakásokhoz

5793 501 HU

4

A távozó levegő
B napkollektor
C külső levegő
D Vitovent 300-W
E hálószoba
F fürdő/WC
A külső levegő beszívása a külső fali átvezetésen és a külső levegő
vezetéken keresztül történik. A külső levegőt a szellőztető berendezésbe történő belépésekor először egy szűrő megtisztítja, majd az
ellenáramú hőcserélő előmelegíti. Az előmelegített levegő aztán a
vezetékrendszeren keresztül a helyiségekbe áramlik.
A kivezetendő levegő (nedvesség, kellemetlen szagok) egy vezetékrendszeren keresztül távozik a helyiségekből (konyha, fürdőszoba,
WC), és a szellőztető berendezéshez kerül. Itt megtörténik a kivezetett levegő tisztítása az ellenáramú hőcserélő védelmének érdekében. A hőcserélőben, az ellenáram-elvnek megfelelően a kivezetett
levegő felmelegíti a hidegebb külső levegőt, mielőtt a távozó levegő
vezetéken keresztül kiáramlik az épületből.
Az épületen belüli és kívüli hőmérséklettől függően a hővisszanyerés
automatikusan kikapcsolható. Ekkor a bypass-csappantyú lezár.
Ezáltal pl. a hűvösebb nyári éjszakákon a külső levegővel hűthetők
az épület belső helyiségei (lásd a 55. oldalon).
Az állandó térfogatáram-szabályozás a levegőbevezető és -kivezető
oldalon állandó térfogatáramot biztosít, a vezetékrendszer statikus
nyomásától függetlenül. A beépített előfűtő biztosítja a kiegyensúlyozott üzemet akár kb. –10 °C külső hőmérséklet esetén is, így egyenletesen magas hővisszanyerésről gondoskodik. Az ez alatti hőmérsékletekhez tervezett üzemeltetéshez egy további elektromos előfűtő (kiegészítő tartozék) építhető be a külső levegő vezetékbe.

VITOVENT

G
H
K
L
M

konyha
nappali
Solar-Divicon szivattyúállomás
hőszivattyú beépített melegvíz-tárolóval, pl. Vitocal 343-G
pince

A távvezérlőn különböző időprogramok állíthatók be, amelyekkel a
lakásszellőztető rendszer hozzáigazítható az adott igényekhez.
A házban keletkező nedvesség elvezetése céljából a szellőztető
berendezésnek mindig üzemelnie kell.
A berendezés kikapcsolása esetén fennáll a szellőztető berendezésben és a beépített alkatrészekben a kondenzáció veszélye (nedvesség okozta károk).
A szellőztető berendezés a beépített bevezetett és kivezetett levegő
szűrőket aktívan felügyelő komponenssel rendelkezik. A szükséges
szűrőcserét a távvezérlő kijelzi, így a szűrők cseréje az igényeknek
megfelelően történik.
Alkalmazás passzív házban
A Vitovent 300-W megfelel a passzív házakban való alkalmazás
követelményeinek.
A passzív házakkal kapcsolatos követelményeket lásd a 66. oldalon.
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Vitovent 300-W (folytatás)
Termékmetszet
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L

külsőlevegő-szűrő
ellenáramú hőcserélő
elektromos előfűtő (gyárilag beépítve)
bypass
kivezetettlevegő-szűrő
külső levegő
kivezetett levegő
távozó levegő
bevezetett levegő
egyenáramú radiál ventilátor

4
■ Kellemes hőérzetet és egészséges klímát biztosít a lakásban.
■ Csökkenti a szagterhelést
■ A kiegyenlített páraháztartás megakadályozza az épületszerkezeti
károkat.
■ A zárt ablak révén nagyobb biztonság a betörés ellen és jobb zajvédelem
■ A külső levegő szűrése — allergiások számára fontos.

■ A takarékos egyenáramú motorok állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással, a statikus nyomástól függetlenül állandó
szinten tartják a légáramot.
■ Az igen magas hővisszanyerés minimálisra csökkenti a szellőztetési hőveszteséget és csökkenti a fűtési költségeket.
■ Kényelmes szabályozás közvetlenül csatlakoztatott távvezérlővel
■ Passzív házban is alkalmazható

Szállítási állapot
Kompakt szellőztető berendezések
■ HR A300 típus max. 300 m3/h levegő-térfogatárammal:
rend. sz. Z012 123
■ HR A400 típus max. 400 m3/h levegő-térfogatárammal:
rend. sz. Z012 124

5793 501 HU

■ Fehér színű, porszórt, hang- és hőszigetelt acéllemez burkolat
■ LC kijelzős távvezérlő az összes kezelési funkcióhoz, szűrőcserekijelzéssel
■ Ellenáramú hőcserélő PETG műanyagból a hővisszanyeréshez
■ 2 egyenáramú ventilátor állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással. Üzembe helyezés és paraméter-beállítás önszabályozó levegő-térfogatárammal.

■ 4 hőhídmentes csatlakozó csőcsonk:
– HR A300 típus: DN 160
– HR A400 típus: DN 180
■ G4 bevezetett- és kivezetettlevegő-szűrő (az MSZ EN 779 szerint).
■ Hálózati csatlakozóvezeték földelt dugóval
■ Hőmérséklet függvényében vezérelt, automatikus nyári bypass
■ Beépített elektromos előfűtő
■ Kiegészítő tartozékok falra történő szereléshez

22

VIESMANN

VITOVENT

Vitovent 300-W (folytatás)
4.2 Műszaki adatok
Műszaki adatok
Típus
Max. levegő-térfogatáram
Max. külső nyomásveszteség max. levegő-térfogatáramnál
Levegő-térfogatáramok gyári beállítása

m3/h
Pa

Alapszellőztetés (

m3/h

50

50

m3/h

100

100

m3/h

150

200

Intenzív szellőztetés ( )
Levegő-térfogatáramok beállítási tartománya

m3/h

225

300

Alapszellőztetés (

m3/h

0/50

0/50

m3/h

50–300

50–400

m3/h

50–300

50–400

m3/h

50–300

50–400

–20
35

–20
35

)

Csökkentett szellőztetés(
Névleges szellőztetés (

)
)

)

Csökkentett szellőztetés (
Névleges szellőztetés (

)
)

Intenzív szellőztetés ( )
Levegő belépési hőmérséklete
Min.
Max.
Burkolat
Anyag
Szín
A zajcsökkentő és hőszigetelő idomdarabok anyaga
Méretek csatlakozó csőcsonkok nélkül
Teljes hossz (mélység)
Teljes szélesség
Teljes magasság
Teljes tömeg
Egyenáramú radiál ventilátorok száma
Állandó térfogatáram-szabályozással, egy oldalon szívó, hátrahajló vezetőlapátokkal
Szűrőosztály az MSZ EN 779 szerint
Külsőlevegő-szűrő (szállítási állapot/kiegészítő tartozék)
Kivezetettlevegő-szűrő (szállítási állapot/kiegészítő tartozék)
Hővisszanyerés
Hőmérséklet-változás az MSZ EN 308:1997 szerint
Hővisszanyerés a DIBt szerint
Hővisszanyerés a PHI szerint
Ellenáramú hőcserélő anyaga
Névleges feszültség
Max. elektr. teljesítményfelvétel
Üzemelés előfűtő nélkül
Üzemelés beépített elektromos előfűtővel

°C
°C

HR A300
300
175

HR A400
400
175

Acéllemez
Fehér
EPS műanyag
mm
mm
mm
kg

%
%
%

W
W

540
677
843
39
2

540
677
843
39
2

G4/F7
G4/G4

G4/F7
G4/G4

Max. 90
86
84
PETG műanyag
1/N/PE
230 V/50 Hz

Max. 93
85
84

138
1138

192
1192

Zajszint a felállítási helyiségben

5793 501 HU

Fontos tudnivaló!
Mérés a felállítási helyiségben az EN ISO 3741:2010 szerint.
A beépítési helyiségek sajátos adottságai más értékeket eredményezhetnek, ezért ez a mérés nem helyettesítheti a teljes berendezésre vonatkozó tervezést.
Zajszint, HR A300 típus
Levegő-térfo- A vezetékrendszer
Zajszint, dB(A)
gatáram m3/h- nyomásvesztesége
Pa-ban
ban
Min.
Max.
Min.
Max.
100
50
100
30,0
150
50
100
38,0
200
50
225
100
300
50
100
50,0

VITOVENT

Zajszint, HR A400 típus
Levegő-térfo- A vezetékrendszer
Zajszint, dB(A)
gatáram m3/h- nyomásvesztesége
Pa-ban
ban
Min.
Max.
Min.
Max.
100
10
40
29,5
200
40
75
40,5
225
50
100
43,5
300
85
240
51,0
400
150
230
54,5

32,5
41,5
47,5
54,0
57,0

VIESMANN
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33,0
38,0
44,0
49,0
52,0

4

Vitovent 300-W (folytatás)
Zajszint a csatlakozó csőcsonkoknál
Fontos tudnivaló!
Zajszintmérés az EN ISO 3741:2010 szerint.
Zajszint, HR A300 típus
Levegő-térfogatáram
m3/h-ban

Levegőbevezető csőcsonk

Levegőkivezető
csőcsonk

Zajszint, HR A400 típus
Levegő-térfogatáram
m3/h-ban

Levegőbevezető csőcsonk

Levegőkivezető
csőcsonk

100
200
200
300
300
100
200
200
300
300

50
100
50
100
50
100
100
50
100
50
100
50
100
100

A vezetékrendszer nyomásvesztesége Pa-ban
40
40
80
85
240
40
40
80
85
240

63

42,5
41,6
43,1
43,6
45,8
46,7
51,3
43,2
41,7
40,2
42,9
41,6
40,5
45,8

63

44,1
48,8
49,3
54,6
55,3
38,3
35,4
40,2
42,6
46,2

Zajszint
dB-ben oktáv-középfrekvencia esetén, Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

44,5
50,1
53,2
49,1
51,9
52,7
58,8
41,5
35,1
40,9
48,8
41,4
42,0
46,1

18,1
22,4
27,6
31,1
38,1
41,3
48,7
15,8
15,9
16,8
17,1
21,9
23,3
31,8

20,9
21,4
21,7
23,3
28,0
32,0
42,0
20,9
20,9
20,9
20,8
20,8
21,1
22,1

Zajszint
dB-ben oktáv-középfrekvencia esetén, Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

49,6
53,4
53,7
59,3
61,3
35,9
43,9
41,2
47,4
51,3

12,0
25,0
28,6
39,6
44,3
8,4
12,2
8,6
17,4
21,1

45,6
47,7
52,9
55,4
59,2
60,6
64,5
36,6
38,2
43,3
47,6
50,8
58,0
57,8

48,5
58,2
59,1
65,5
65,6
39,0
55,1
56,4
63,3
60,9

44,8
47,6
52,5
56,8
61,3
62,2
67,1
31,9
33,8
39,4
41,9
45,9
48,4
54,0

47,4
56,8
59,0
65,3
68,1
34,8
44,0
45,8
53,5
56,4

36,9
40,7
44,8
47,2
52,2
55,0
59,9
17,8
20,7
25,2
27,2
31,7
33,9
40,2

39,6
49,4
51,7
59,2
62,0
20,2
30,3
32,1
40,8
43,7

29,0
34,5
39,8
42,5
48,0
50,5
56,5
14,1
17,5
23,0
24,9
30,6
32,7
39,0

35,6
47,3
49,3
57,6
60,7
16,5
28,7
30,0
39,2
42,1

24,6
38,0
40,7
50,1
53,0
9,4
20,6
22,5
32,8
35,3

Összesen,
dB(A)
max.
44,0
47,0
52,0
55,0
60,0
62,0
67,0
33,0
34,0
39,0
42,0
45,0
51,0
54,0

Összesen,
dB(A)
max.
47,5
57,0
59,0
66,0
68,5
35,0
47,0
48,0
57,0
57,0

Fontos tudnivaló!
Az ezektől eltérő üzemeltetési feltételek, pl. a vezetékrendszer
magasabb nyomásvesztesége vagy a magasabb levegő-térfogatáram más zajszintet eredményezhet.

5793 501 HU

4

100
100
150
150
200
225
300
100
100
150
150
200
225
300

A vezetékrendszer nyomásvesztesége Pa-ban
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VITOVENT

Vitovent 300-W (folytatás)

30

843

50

Méretek

344

E

280

E
677

540
537
D

137

4

388

138

C

B

A

Csatlakozás
A
B
C
D
E

Típus
HR A300
Bevezetett levegő
Kivezetett levegő
Külső levegő
Távozó levegő
Kondenzvíz-elvezető lefolyócsonk
(a helyszínen szerelendő kondenzvíz-elvezető vezetékhez való csatlakozódarab
mellékelve)

HR A400
DN 160
DN 160
DN 160
DN 160
AG 1¼

DN 180
DN 180
DN 180
DN 180
AG 1¼

Ventilátor-jelleggörbék
Fontos tudnivaló!
A ventilátorok teljesítményfelvétele változó, és a levegő-térfogatáramtól, valamint a vezetékrendszer nyomásveszteségétől függ.

5793 501 HU

A vezetékrendszer sem a bevezetett/külső levegőnél, sem a kivezetett/távozó levegőnél nem lépheti túl a jelleggörbék szerinti nyomásveszteséget. A szellőztető berendezés méretezését és a levegő-térfogatáram, illetve a nyomásveszteség számítását lásd a 72. oldaltól.
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Vitovent 300-W (folytatás)
HR A300 típus

275
250

zO

225

D

200
175

rR

Külső nyomásveszteség
Pa-ban

150
125

wZ

100
75
50
8
7

5
0
0
25
50
75
100
Levegő-térfogatáram m³/h-ban

125

qT

wE

qW
qQ

qO

150

A javasolt méretezési tartomány (névleges szellőztetés)
B max. külső nyomásveszteség 100 Pa
C max. külső nyomásveszteség 150 Pa
Fontos tudnivaló!
A méretezés során be kell tartani a zajvédelmi követelményeket.

175

wE

200

225

rZ

C

B

wI

250

275

300

325

D max. külső nyomásveszteség 250 Pa
x ventilátoronkénti elektromos teljesítményfelvétel, W, pl.
qW = 12 W

HR A400 típus

300
275

iZ

250

uO

225

D

200
175
150

Külső nyomásveszteség
Pa-ban

125

rO
iE

A

eW

100

rP

wP

75
50

qW

25

qP

7
5
0
0
25 50
75 100 125
Levegő-térfogatáram m³/h-ban

tI

wZ

qU
qT

150 175 200

A javasolt méretezési tartomány (névleges szellőztetés)
B max. külső nyomásveszteség 100 Pa
C max. külső nyomásveszteség 150 Pa
Fontos tudnivaló!
A méretezés során be kell tartani a zajvédelmi követelményeket.

wW
qO

wI
wE

225 250

C

uQ
B

tQ

eZ

275

300 325

350 375

400

425

D max. külső nyomásveszteség 275 Pa
x ventilátoronkénti elektromos teljesítményfelvétel, W, pl.
qW = 12 W

5793 501 HU

4

eE
wU

25

tW

eE

A
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Vitovent 300-C
5.1 Termékleírás
Lakásszellőztető rendszer max. 90 m2 alapterületű lakásokhoz

5

5793 501 HU

A távozó levegő
B külső levegő
C hangtompító
D Vitovent 300-C
E légelosztó dobozok hangtompító funkcióval
A külső levegő beszívása a külső fali átvezetésen és a külső levegő
vezetéken keresztül történik. A külső levegőt a szellőztető berendezésbe történő belépésekor először egy szűrő megtisztítja, majd az
ellenáramú hőcserélő előmelegíti. Az előmelegített levegő aztán a
vezetékrendszeren keresztül a helyiségekbe áramlik.

VITOVENT

F
G
H
K

Távvezérlő
kivezetett levegő
vezeték nélküli kezelőkapcsoló
bevezetett levegő

A kivezetendő levegő (nedvesség, kellemetlen szagok) egy vezetékrendszeren keresztül távozik a helyiségekből (konyha, fürdőszoba,
WC), és a szellőztető berendezéshez kerül. Itt megtörténik a kivezetett levegő tisztítása az ellenáramú hőcserélő védelmének érdekében. A hőcserélőben, az ellenáram-elvnek megfelelően a kivezetett
levegő felmelegíti a hidegebb külső levegőt, mielőtt a távozó levegő
vezetéken keresztül kiáramlik az épületből.

VIESMANN
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Vitovent 300-C (folytatás)
Az épületen belüli és kívüli hőmérséklettől függően a hővisszanyerés
automatikusan kikapcsolható. Ekkor a bypass-csappantyú lezár.
Ezáltal pl. a hűvösebb nyári éjszakákon a külső levegővel hűthetők
az épület belső helyiségei (lásd a 55. oldalon).
Az állandó térfogatáram-szabályozás a levegőbevezető és -kivezető
oldalon állandó térfogatáramot biztosít, a vezetékrendszer statikus
nyomásától függetlenül. A beépített előfűtő biztosítja a kiegyensúlyozott üzemet akár kb. –10 °C külső hőmérséklet esetén is, így egyenletesen magas hővisszanyerésről gondoskodik. Az ez alatti hőmérsékletekhez tervezett üzemeltetéshez egy további elektromos előfűtő (kiegészítő tartozék) építhető be a külső levegő vezetékbe.
A távvezérlőn különböző időprogramok állíthatók be, amelyekkel a
lakásszellőztető rendszer hozzáigazítható az adott igényekhez.
A házban keletkező nedvesség elvezetése céljából a szellőztető
berendezésnek mindig üzemelnie kell.

A berendezés kikapcsolása esetén fennáll a szellőztető berendezésben és a beépített alkatrészekben a kondenzáció veszélye (nedvesség okozta károk).
A szellőztető berendezés a beépített bevezetett és kivezetett levegő
szűrőket aktívan felügyelő komponenssel rendelkezik. A szükséges
szűrőcserét a távvezérlő kijelzi, így a szűrők cseréje az igényeknek
megfelelően történik.
Alkalmazás passzív házban
A Vitovent 300-C megfelel a passzív házakban való alkalmazás
követelményeinek.
A passzív házakkal kapcsolatos követelményeket lásd a 66. oldalon.

Termékmetszet
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N

távozó levegő
egyenáramú radiál ventilátor a kivezetett levegő számára
kondenzvízgyűjtő
külsőlevegő-szűrő
külső levegő
elektromos előfűtő (gyárilag beépítve)
bevezetett levegő
egyenáramú radiál ventilátor a bevezetett levegő számára
ellenáramú hőcserélő
bypass
kivezetettlevegő-szűrő
kivezetett levegő

5

■ Alacsony szerkezeti magasság (19,8 cm) fülkékben vagy álmenynyezetek alatt történő szereléshez
■ Kellemes hőérzetet és egészséges klímát biztosít a lakásban.
■ Csökkenti a szagterhelést
■ A kiegyenlített páraháztartás megakadályozza az épületszerkezeti
károkat.
■ A zárt ablak révén nagyobb biztonság a betörés ellen és jobb zajvédelem
■ A külső levegő szűrése — allergiások számára fontos.

■ A takarékos egyenáramú motorok állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással, a statikus nyomástól függetlenül állandó
szinten tartják a légáramot.
■ Az igen magas hővisszanyerés minimálisra csökkenti a szellőztetési hőveszteséget és csökkenti a fűtési költségeket.
■ Kényelmes szabályozás közvetlenül csatlakoztatott távvezérlővel
■ Passzív házban is alkalmazható
■ Falra vagy födémbe történő szerelés

Szállítási állapot
■ 4 DN 125-ös, hőhídmentes csatlakozó csőcsonk:
■ G4 bevezetett- és kivezetettlevegő-szűrő (az MSZ EN 779 szerint).
■ Hálózati csatlakozóvezeték földelt dugóval
■ Hőmérséklet függvényében vezérelt, automatikus nyári bypass
■ Beépített elektromos előfűtő
■ Kiegészítő tartozék födémbe és falba történő szereléshez

5793 501 HU

Kompakt szellőztető berendezés, H32S A150 típus max. 150 m3/h
levegő-térfogatárammal
■ Fehér színű, porszórt, hang- és hőszigetelt acéllemez burkolat
■ LC kijelzős távvezérlő az összes kezelési funkcióhoz, szűrőcserekijelzéssel
■ Ellenáramú hőcserélő PETG műanyagból a hővisszanyeréshez
■ 2 egyenáramú ventilátor állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással. Üzembe helyezés és paraméter-beállítás önszabályozó levegő-térfogatárammal.
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Vitovent 300-C (folytatás)
5.2 Műszaki adatok
Műszaki adatok
Max. levegő-térfogatáram
Max. külső nyomásveszteség max. levegő-térfogatáramnál
Levegő-térfogatáramok gyári beállítása

m3/h
Pa

150
150

Alap szellőztetés (

m3/h

30

)

m3/h

75

m3/h

100

Intenzív szellőztetés( )
Levegő-térfogatáramok beállítási tartományai

m3/h

125

Alap szellőztetés (

m3/h

0 vagy 30

m3/h

30 – 150

m3/h

30 – 150

m3/h

30 – 150

Csökkentett szellőztetés(
Névleges szellőztetés (

)
)

)

Csökkentett szellőztetés(
Névleges szellőztetés (

)
)

Intenzív szellőztetés ( )
Levegő belépési hőmérséklet
Min.
Max.
Burkolat
Anyag
Szín
A zajcsökkentő és hőszigetelő idomdarabok anyaga
Méretek csatlakozó csőcsonkok nélkül
Teljes hossz (mélység)
Teljes szélesség
Teljes magasság
Össztömeg
Egyenáramú radiál ventilátorok száma
Állandó térfogatáram-szabályozással, egy oldalon szívó, hátrahajló vezetőlapátokkal
Szűrőosztály az EN 779 szerint
Külső levegő szűrő (szállítási állapot/kiegészítő tartozék)
Kivezetett levegő szűrő (szállítási állapot/kiegészítő tartozék)
Hővisszanyerés
Hővisszanyerés Német Építéstechnikai Intézet szerint
Hővisszanyerés PHI szerint
Ellenáramú hőcserélő anyaga
Névleges feszültség

–20
35
acéllemez
fehér
EPS műanyag

mm
mm
mm
kg

198
660
1000
24,5
2

G4/F7
G4/G4
%
%

87 (max. 89)
84
PETG műanyag
1/N/PE
230 V/50 Hz

W
W

72
447

5793 501 HU

Max. elektr. teljesítményfelvétel
Üzemelés előfűtő nélkül
Üzemelés beépített elektromos előfűtővel

°C
°C
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Vitovent 300-C (folytatás)
Zajszint a felállítási helyiségben
Fontos tudnivaló!
Mérés a felállítási helyiségben az EN ISO 3741:2010 szerint.
A beépítési helyiségek sajátos adottságai más értékeket eredményezhetnek, ezért ez a mérés nem helyettesítheti a teljes berendezésre vonatkozó tervezést.
Szűrő (külső levegő/kivezetett
levegő)

Levegő-térfogatáram
m3/h-ban

A vezetékrendszer nyomásvesztesége Pa-ban

45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
100
100

10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100

G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4

63

43,6
45,2
44,3
47,2
46,6
49,5
47,9
48,5
48,7
52,4
50,6
52,7

Zajszint
dB-ben oktáv-középfrekvencia esetén, Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

36,2
43,8
45,8
46,8
48,7
54,3
53,2
51,0
52,1
56,2
55,6
56,9

15,0
15,2
15,3
15,5
16,5
19,8
17,1
16,8
18,0
21,1
19,5
27,0

19,0
19,0
19,0
19,1
19,1
19,3
19,1
19,1
19,1
19,4
19,3
19,7

Zajszint
dB-ben oktáv-középfrekvencia esetén, Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

40,8
48,5
48,5
51,7
53,8
59,6
57,1
57,1
57,9
61,2
59,1
61,5

20,8
33,3
33,9
37,1
42,3
49,4
45,7
42,7
46,7
52,4
49,0
50,6

19,3
24,0
24,9
27,8
34,2
43,2
39,1
35,0
39,9
46,9
43,0
45,1

Zajszint
dB-ben oktáv-középfrekvencia esetén, Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

34,0
42,8
42,5
44,3
46,0
50,5
48,3
47,2
48,5
51,9
48,9
51,0

19,1
19,1
19,1
19,1
19,2
19,7
19,2
20,5
19,3
20,1
19,5
19,9

27,3
36
36,4
39,0
43,0
49,7
42,0
44,4
45,4
50,2
46,0
47,7

24,3
27,8
28,3
30,2
33,7
40,7
34,4
36,0
37,0
41,5
38,3
38,7

19,9
27,3
27,8
29,6
32,9
36,6
33,5
32,6
34,6
37,5
34,9
35,8

12,1
16,1
16,9
17,7
21,3
27,8
23,1
22,0
24,5
29,8
26,2
35,8

Összesen,
dB(A)
max.
27,0
33,0
33,0
35,0
38,0
44,0
39,0
40,0
41,0
45,0
42,0
44,0

Zajszint a csatlakozó csőcsonkoknál
Fontos tudnivaló!
Zajszintmérés az EN ISO 3741:2010 szerint.

5

G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4

45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
105
100

Levegőkivezető csőcsonk
Szűrő (külső le- Levegő-térfovegő/kivezetett gatáram
levegő)
m3/h-ban

G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4
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45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
105
100

A vezetékrendszer nyomásvesztesége Pa-ban
10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100

A vezetékrendszer nyomásvesztesége Pa-ban
10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100

63

48,2
54,1
56,5
57,1
59,5
62,3
63,7
61,3
62,2
64,9
65,4
66,4

63

42,3
43,5
42,5
41,2
41,2
44,7
44,9
43,5
43,7
43,1
42,6
43,5

38,0
47,1
47,5
49,5
53,4
60,5
54,0
54,6
56,1
62,2
58,1
60,0

27,9
36,9
39,8
40,6
43,6
51,0
45,8
47,8
48,1
52,0
45,1
48,4

38,0
44,6
44,5
47,2
50,7
56,7
50,8
51,6
53,6
59,6
55,7
57,2

23,7
31,0
32,5
33,5
37,1
44,0
38,0
39,5
40,4
45,3
39,2
41,7

38,2
48,3
46,5
51,5
55,4
59,3
55,4
55,2
57,9
60,5
58,8
59,4

18,7
28,3
30,5
30,4
34,4
38,8
36,3
34,7
36,7
39,8
35,1
36,8

29,0
40,6
40,7
43,2
47,4
53,6
51,1
47,7
51,3
56,9
53,6
55,3

11,9
16,5
17,2
18,2
22,3
28,7
24,5
22,3
25,6
30,9
25,7
28,0

15,1
15,4
15,6
15,9
17,5
21,6
18,5
17,5
19,4
23,3
20,1
21,5

Összesen,
dB(A)
max.
41,0
50,0
49,0
53,0
57,0
62,0
58,0
57,0
60,0
64,0
62,0
63,0

Összesen,
dB(A)
max.
27,0
34,0
36,0
37,0
40,0
46,0
42,0
42,0
43,0
47,0
42,0
44,0

VITOVENT
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Levegőbevezető csőcsonk
Szűrő (külső le- Levegő-térfovegő/kivezetett gatáram
levegő)
m3/h-ban

Vitovent 300-C (folytatás)
Külsőlevegő-csőcsonk
Szűrő (külső le- Levegő-térfovegő/kivezetett gatáram
levegő)
m3/h-ban

G4/G4
G4/G4

105
101

Távozólevegő-csőcsonk
Szűrő (külső le- Levegő-térfovegő/kivezetett gatáram
levegő)
m3/h-ban

G4/G4
G4/G4

105
101

A vezetékrendszer nyomásvesztesége Pa-ban
50
100

A vezetékrendszer nyomásvesztesége Pa-ban
50
100

63

42,5
44,8

63

57,1
61,4

Zajszint
dB-ben oktáv-középfrekvencia esetén, Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

49,8
51,7

21,9
22,6

19,4
19,5

Zajszint
dB-ben oktáv-középfrekvencia esetén, Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

53,6
56,3

31,5
37,6

49,1
51,4

53,3
55,4

42,4
44,2

50,6
52,5

35,0
36,5

55,0
57,2

29,0
29,7

46,4
50,4

41,4
45,5

Összesen,
dB(A)
max.
44,0
46,0

Összesen,
dB(A)
max.
57,0
59,0

Fontos tudnivaló!
Az ezektől eltérő üzemeltetési feltételek, pl. a vezetékrendszer
magasabb nyomásvesztesége vagy a magasabb levegő-térfogatáram más zajszintet eredményezhet.

5793 501 HU
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Vitovent 300-C (folytatás)
Méretek
660
495
330

D

B

C

AD

1000

A

198

102

E

165

168

C

1080

B

5

A

198

102

BC

D

Csatlakozás
Bevezetett levegő
A

Szimbólum
DN 125

B

Külső levegő

DN 125

C

Távozó levegő

DN 125

D

Kivezetett levegő

DN 125

E

kondenzvíz-elvezetés
(a helyszínen szerelendő kondenzvíz-elvezető vezetékhez való csatlakozódarab mellékelve)

—

5793 501 HU

IG ¾
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Vitovent 300-C (folytatás)
Ventilátor-jelleggörbék
A vezetékrendszer sem a bevezetett/külső levegőnél, sem a kivezetett/távozó levegőnél nem lépheti túl a jelleggörbék szerinti nyomásveszteséget. A szellőztető berendezés méretezését és a levegő-térfogatáram, illetve a nyomásveszteség számítását lásd a 72. oldaltól.

Fontos tudnivaló!
A ventilátorok teljesítményfelvétele változó, és a levegő-térfogatáramtól, valamint a vezetékrendszer nyomásveszteségétől függ.

200
175
150

eZ
D

Külső nyomásveszteség
Pa-ban

125
wU

100

A

75

qO

50
25
0

6

89

qE
qW
qW

7
5
0
25
50
75
Levegő-térfogatáram m³/h-ban

qU
qR
100

eW

C

wE
wU

B

qO

125

A javasolt méretezési tartomány (névleges szellőztetés)
B max. külső nyomásveszteség 50 Pa
C max. külső nyomásveszteség 100 Pa
Fontos tudnivaló!
■ A méretezés során be kell tartani a zajvédelmi követelményeket.
■ Javaslat: Legalább a bevezetettlevegő-vezetékbe szereljen be
hangtompítót, pl. rend. sz. ZK01 376 vagy 7249 105.

150

175

D max. külső nyomásveszteség 150 Pa
x ventilátoronkénti elektromos teljesítményfelvétel, W, pl.
qW = 12 W

5793 501 HU

5

VITOVENT

VIESMANN

33

Vitovent 300-F
6.1 Termékleírás
Lakásszellőztető rendszer max. 180 m2 lakóterületű családi házakhoz vagy lakásokhoz

6
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F
G
H
K

padlóba szerelhető bevezetettlevegő-befúvó
befúvó anemosztát
légelosztó doboz, bevezetett levegő
légelosztó doboz, kivezetett levegő

A kivezetendő levegő (nedvesség, kellemetlen szagok) egy vezetékrendszeren keresztül távozik a helyiségekből (konyha, fürdőszoba,
WC) és a szellőztető berendezéshez kerül. A vezetékrendszert és a
hőcserélőt az elszívó szelepekben (kiegészítő tartozék) lévő szűrők
és a szellőztető berendezésben lévő kivezetettlevegő-szűrő védi a
szennyeződéstől. A hőcserélőben, az ellenáram-elvnek megfelelően
a kivezetett levegő felmelegíti a hidegebb külső levegőt, mielőtt a
kivezetett levegő a távozólevegő-vezetéken keresztül kiáramlik az
épületből.
VITOVENT

5793 501 HU

A külső levegő
B Vitovent 300-F
C Vitocal 242-S, beltéri egység
D Vitocal 242-S, kültéri egység
E elszívó anemosztát
A külső levegő beszívása egy külső fali átvezetésen és a külsőlevegő-vezetéken keresztül történik. A külső levegőt a szellőztető
berendezésbe történő belépésekor először egy F7 finomszűrő megtisztítja, majd az ellenáramú hőcserélő előmelegíti. Az előmelegített
levegő aztán a vezetékrendszeren keresztül a helyiségekbe áramlik.

Vitovent 300-F (folytatás)
Az épületen belüli és kívüli hőmérséklettől függően a hővisszanyerés
a bypass-csappantyú zárásával automatikusan kikapcsolható. Ezáltal pl. a hűvösebb nyári éjszakákon a külső levegővel hűthetők az
épület belső helyiségei.
Az állandó térfogatáram-szabályozás a levegőbevezető és -kivezető
oldalon állandó levegő-térfogatáramot biztosít, a vezetékrendszer
statikus nyomásától függetlenül.
A lakásban keletkező nedvesség elvezetése és a nedvesség okozta
károk megelőzése céljából a szellőztető berendezésnek folyamatosan üzemelnie kell.
A bevezetett levegő felmelegítése céljából hidraulikus utófűtő készüléket (kiegészítő tartozék) lehet beépíteni a Vitovent 300-F berendezésbe. Ezt az utófűtőt közvetlen A1/HK1 fűtőkörként látja el a hőszivattyú. Itt akár 52 °C bevezetettlevegő-hőmérséklet is lehetséges.
Amennyiben a hidraulikus utófűtőt fűtővíz-puffertároló nélküli fűtőberendezésekben használják, a fűtővíz mennyiségét növelni kell.
Ehhez fűtővíz-puffertároló (25 l, kiegészítő tartozék) építhető be a
szellőztető berendezésbe.

A Vitovent 300-F teljes mértékben a hőszivattyúval, illetve az ahhoz
tartozó Vitotronic 200 WO1C típusú hőszivattyú-szabályozóval
kezelhető. Az üzemi és az időprogramok mellett itt állíthatók be a
szellőztető berendezés szabályozási paraméterei is. Megfelelő távvezérlők a hőszivattyú kiegészítő tartozékaként kaphatók.
A szellőztető berendezés a beépített külső és kivezetett levegő szűrőt aktívan felügyelő egységgel rendelkezik. A szükséges szűrőcserét a hőszivattyú-szabályozó kijelzi, így a szűrők cseréje az igényeknek megfelelően történik.
Alkalmazás passzív házban
A Vitovent 300-F megfelel a passzív házban való alkalmazás követelményeinek, mind a tiszta szellőztető üzem, mind a bevezetett
levegő hőszivattyúval történő melegítése tekintetében. A passzív
házakkal kapcsolatos követelményeket lásd a 66. oldalon.
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Vitovent 300-F (folytatás)
Termékmetszet
A
B
C
D
E
F
G
H
K

bevezetett levegő
távozó levegő
kivezetett levegő
külső levegő
kivezetettlevegő-szűrő
egyenáramú radiál ventilátor a távozó levegő számára
egyenáramú radiál ventilátor a bevezetett levegő számára
ellenáramú hőcserélő
külsőlevegő-szűrő

6

■ Az igen magas hővisszanyerés minimálisra csökkenti a szellőztetési hőveszteséget és csökkenti a fűtési költségeket.
■ Kényelmes kezelés a hőszivattyú szabályozójával/távvezérlőjével.
■ Időprogramok a szellőztetési fokozatok automatikus vezérlésére
■ Az opcionális hidraulikus utófűtő készülékkel a bevezetett levegő
max. 52 °C-ra fűthető
■ Passzív házban is alkalmazható
■ Az aktív szűrőfelügyelet lehetővé teszi az igényeknek megfelelő
szűrőcserét, és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
■ Üzembe helyezés és paraméter-beállítás önszabályozó térfogatárammal
5793 501 HU

■ Kellemes hőérzetet és egészséges klímát biztosít a lakásban.
■ Csökkenti a szagterhelést
■ A kiegyenlített páraháztartás megakadályozza az épületszerkezeti
károkat.
■ A zárt ablak révén nagyobb biztonság a betörés ellen és jobb zajvédelem
■ Külső levegő szűrése F7 finomszűrővel az alapkivitelben — allergiások számára fontos.
■ A takarékos egyenáramú motorok állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással, a statikus nyomástól függetlenül állandó
szinten tartják a légáramot.
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Vitovent 300-F (folytatás)
Szállítási állapot
Kompakt szellőztető berendezés, HR A280 típus
■ Fehér színű: rend. sz. Z011 432
■ Ezüst színű: rend. sz. Z012 121
■ Acéllemezből készült, porbevonatos ezüst vagy fehér színű burkolat
■ Ellenáramú hőcserélő PS műanyagból a hővisszanyeréshez
■ 2 egyenáramú ventilátor állandó térfogatárammal és terhelésszabályozással. Üzembe helyezés és paraméter-beállítás önszabályozó levegő-térfogatárammal

■ 4 DN 160-as, hőhídmentes csatlakozó csőcsonk
■ F7 külsőlevegő-szűrő, G4 kivezetettlevegő-szűrő (az MSZ EN 779
szerint).
■ Hőmérséklet függvényében vezérelt, automatikus nyári bypass
■ Elektromos előfűtő (1,5 kW)
■ Kondenzvíztömlő, a készülékre rácsatlakoztatva
■ 1,3 m-es hálózati csatlakozóvezeték
■ 4,4 m-es összekötő vezeték a hőszivattyúhoz történő csatlakoztatáshoz

Alkalmazás
A Vitotronic 200 WO1C típusú hőszivattyú-szabályozóval rendelkező
hőszivattyúkkal használható, pl.:
■ Vitocal 200-A
■ Vitocal 200-S
■ Vitocal 222-S és Vitocal 242-S
■ Vitocal 222-G és Vitocal 242-G
■ Vitocaldens 222-F
■ Vitocal 300-A, AWO-AC 301.B típus
■ Vitocal 300-G, BW 301.B típus
■ Vitocal 333-G
■ Vitocal 343-G

Hőszivattyút és Vitovent 300-Fkészüléket tartalmazó rendszerkombinációk
Hőszivattyú
Rend. sz., rendszer-kombináció
Vitocal200-A, típus:
AWCI-AC 201.A07
Z012 796
AWCI-AC 201.A10
Z012 797
Vitocal 222-S, típusa:
AWT-AC 221.A04
Z012 798
AWT-AC 221.A07
Z012 799
AWT-AC 221.A10
Z012 800
AWT-AC 221.B10
Z012 801
AWT-AC 221.B13
Z012 802
Vitocal 242-S, típusa:
AWT-AC 241.A04
Z012 803
AWT-AC 241.A07
Z012 804
AWT-AC 241.A10
Z012 805
AWT-AC 241.B10
Z012 806
AWT-AC 241.B13
Z012 807
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Vitovent 300-F (folytatás)
6.2 Műszaki adatok
Műszaki adatok
Max. levegő-térfogatáram
Max. külső nyomásveszteség max. levegő-térfogatáramnál
Levegő-térfogatáramok gyári beállítása
Alapszellőztetés (

1

)

Csökkentett szellőztetés(
3

Névleges szellőztetés (

2

)

)

4

Intenzív szellőztetés (
)
Levegő-térfogatáramok beállítási tartománya
Alapszellőztetés (

1

m3/h

85

m3/h

120

m3/h

170

m3/h

215
85

m3/h

)

Csökkentett szellőztetés(
Névleges szellőztetés (

280
170

m3/h
Pa

3

2

)

)

Intenzív szellőztetés( 4 )
Levegő belépési hőmérséklete
Min.
Max.
Burkolat
Anyag
Szín
A zajcsökkentő és hőszigetelő idomdarabok anyaga
Méretek csatlakozó csőcsonkok nélkül
Teljes hossz (mélység)
Teljes szélesség
Teljes magasság
Teljes tömeg
EC radiál ventilátorok száma
Állandó térfogatáram-szabályozással, egy oldalon szívó, előrehajló vezetőlapátokkal
Szűrőosztály a DIN EN 779 szerint
külsőlevegő-szűrő
Kivezetettlevegő-szűrő
Hővisszanyerés
Hővisszanyerés*3
Hővisszanyerés a DiBt szerint
Hővisszanyerés a PHI szerint
Ellenáramú hőcserélő anyaga
Névleges feszültség
Max. elektr. teljesítményfelvétel

m3/h

95–

m3/h
m3/h
°C
°C

3

3

mínusz 10
105–270

plusz 10–280
–20
35
Acéllemez
Ezüst/fehér
EPP

mm
mm
mm
kg

680
400
1486
80
2

F7
G4
%
%
%

W

Max. 98
83 (max. 85)
88
PS-műanyag
1/N/PE
230 V/50 Hz
175

*3

38
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Vitovent 300-F (folytatás)
Zajszint
Fontos tudnivaló!
A zajszint mérése:
■ A felállítási helyiségben az MSZ EN 13141-7:2011-01 és
EN ISO 3741:2009-11 szerint (vizsgáló berendezés)
■ A vezetékrendszerben az MSZ EN 13141-7:2011-01 és
EN ISO 5136:2003-10 szerint (vizsgáló berendezés)
A Vitovent 300-F zajszintje
Szellőztetési
fokozat

Vitovent 300-F
(mérés a felállítási helyiségben)
Külsőlevegőcsőcsonk

Levegőbevezető csőcsonk

Levegőkivezető csőcsonk

Távozólevegő-csőcsonk

Normál üzem
(Névleges
szellőztetés)
Intenzív üzemállapot
Normál üzem
(Névleges
szellőztetés)
Intenzív üzemállapot
Normál üzem
(Névleges
szellőztetés)
Intenzív üzemállapot
Normál üzem
(Névleges
szellőztetés)
Intenzív üzemállapot
Normál üzem
(Névleges
szellőztetés)
Intenzív üzemállapot

Levegő-térfogatáram
m3/h-ban

A vezetékrendszer
nyomásvesztesége
Pa-ban
170
100

Zajszint, dB(A)
oktáv-középfrekvencia (Hz) esetén
125
250
500
1000
2000 4000

8000

Összesen

37,0

39,7

41,1

42,9

41,7

41,1

31,4

22,6

48,5

215

169

39,4

43,6

44,6

46,3

46,4

44,8

36,2

26,4

52,4

170

100

36,0

39,6

38,8

37,1

36,7

25,6

15,9

10,9

44,9

215

169

50,1

53,7

52,6

50,9

50,5

43,4

32,8

24,0

58,9

170

100

51,7

52,2

50,4

53,6

56,5

47,3

43,7

38,3

60,8

215

169

59,8

66,7

66,3

66,8

68,1

64,8

60,4

57,3

74,2

170

100

44,5

40,5

38,8

37,0

32,3

23,7

18,3

11,5

47,3

215

169

53,0

58,7

54,6

52,2

47,4

44,0

39,5

34,4

61,7

170

100

45,3

45,9

45,2

49,2

51,4

44,2

38,0

30,8

55,6

215

169

55,3

61,9

64,4

67,6

71,3

68,1

63,0

60,1

75,2

63

Fontos tudnivaló!
Az ezektől eltérő üzemeltetési feltételek, pl. a vezetékrendszer
magasabb nyomásvesztesége vagy a magasabb levegő-térfogatáram más zajszintet eredményezhet.
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Vitovent 300-F (folytatás)

1534

Méretek

260

F

680

400

513
378
243
108

274
126

A
B
C
D
E

6
A távozó levegő (DN 160)
B bevezetett levegő (DN 160)
C vezetékátvezető az elektromos előfűtőhöz (a szállítási terjedelem része)
D kivezetett levegő (DN 160)
Fontos tudnivaló!
A felállításnál vegye figyelembe az oldalsó legkisebb távolságot,
lásd a 59. oldalon.

E külső levegő (DN 160)
F a kondenzvíz-elvezetés nyílása
(belső kondenzvíz-lefolyókönyök, a tömlőcsatlakozás belső
átmérője: 12 mm)
Elektromos előfűtő
■ A szállítási terjedelem tartalmazza.
■ E-fűtőregiszter 1500 W/230 V

A készülék jelleggörbéi
Fontos tudnivaló!
A ventilátorok teljesítményfelvétele változó, és a levegő-térfogatáramtól, valamint a vezetékrendszer nyomásveszteségétől függ.

5793 501 HU

A vezetékrendszer sem a bevezetett/külső levegőnél, sem a kivezetett/távozó levegőnél nem lépheti túl a jelleggörbék szerinti nyomásveszteséget. A szellőztető berendezés méretezését és a levegő-térfogatáram, illetve a nyomásveszteség számítását lásd a 72. oldaltól.
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Vitovent 300-F (folytatás)

E

F
425
qVI

400
375
350
325
300

qMP

oO

275
250
225

Külső nyomásveszteség Pa-ban

q-T

zT

200

qMW
D

175
qXI

150

rE A

125
100

C
qYR

tU
uT

eE

75
rE
rP
eI

wO
wR

25
0

qCT

20

23

50
75
100
Térfogatáram m³/h-ban

125

150

A javasolt méretezési tartomány (névleges szellőztetés)
B max. külső nyomásveszteség 100 Pa
C max. külső nyomásveszteség 150 Pa
D max. külső nyomásveszteség 200 Pa
Fontos tudnivaló!
A méretezés során be kell tartani a zajvédelmi követelményeket.

B

q-W

zO

50

qBW

zR

175

200

225

250

275

300

E max. külső nyomásveszteség 300 Pa
F max. külső nyomásveszteség 400 Pa
x A Vitovent 300-F elektromos teljesítményfelvétele W-ban, pl.
rE = 43 W
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Kiegészítő szerelési tartozékok

Típus
Szárító szifon
Vitocal csatlakozókészlet
Előfűtő (csatorna)
Előfűtő (belső)
Entalpia hőcserélő
Nyári kazetta
Hidraulikus utánfűtő
Fűtővíz-puffertároló (25 l)
CO2-/páratartalom-érzékelő
Rögzítőaljzat
Vezeték nélküli kezelőkapcsoló (vevővel)
Vezeték nélküli kezelőkapcsoló

VITOVENT

Vitovent 300
180 m³/h
ZK01822

Vitovent 300-W
HR A300
ZK01822

HR A400
ZK01822

7160135

7521195

7521196

ZK01797

ZK01797

Vitovent 300-F
HR A280
ZK01822

Vitovent 200-C
H11S A200
ZK01822
ZK01766
ZK01769

ZK01796

ZK01722

Vitovent 300-C
H32S A150
ZK01822

ZK01382
7249340

7501978
7521200
ZK01374

7501978
7521200
ZK01374

ZK01375

ZK01375

7502405
7502407
7501978

7501978
ZK01374
ZK01375

VIESMANN
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
7.2 Készülékspecifikus kiegészítő tartozékok
Elektromos előfűtő
Rend. sz.
7160 135
7521 195
7521 196
290

Illeszkedik a szellőztető berendezés csatlakozó csőcsonkjaihoz.
■ Csatlakozásra készen huzalozva.
■ Max. 1 kW-os elektronikus szabályozóval.

0

Készülék
Vitovent 300
Vitovent 300-W, 300 m3/h
Vitovent 300-W, 400 m3/h

31

Csatlakozó
DN 125
DN 160
DN 180

Fontos tudnivaló!
A nyomásveszteség egy névleges átmérőjű EPP cső értékének felel
meg (lásd a „Tervezési segédlet a levegőelosztó rendszerhez”
részt).

Elektromos előfűtő Vitovent 300-F-hez
Rend. sz. ZK01 382

12

5

Illeszkedik a
Vitovent 300-C szellőztető berendezés csatlakozó csőcsonkjaihoz.
■ Kiegészítő előfűtő a szellőztető berendezés egyenletes, kiegyensúlyozott üzeméhez nagyon alacsony külső hőmérsékletek esetén
(passzív házban történő alkalmazás).
■ Csatlakozásra készen huzalozva.
■ Max. 1 kW-os elektronikus szabályozóval.

19

12

2

52

8

61

2

12

5

Fontos tudnivaló!
A nyomásveszteség egy DN 125 átmérőjű EPP cső értékének felel
meg (lásd a „Tervezési segédlet a levegőelosztó rendszerhez”
részt).

17
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99

3

24

7

Rend. sz. ZK01769
■ A Vitovent 200-C készülékbe való beszerelésre
■ Folyamatos szabályozású a hőcserélő eljegesedési fokának megfelelően
■ Max. 1,5 kW
■ Garantálja a szellőztető berendezés folyamatosan kiegyensúlyozott üzemét hideg külsőlevegő-hőmérséklet esetén (a passzív
házakra vonatkozó feltételeknek megfelelően)

3

Elektromos előfűtő a Vitovent 200-C készülékhez

42

VIESMANN

VITOVENT

Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Hidraulikus utánfűtő
Rend. sz. 7502 405

55

A Vitovent 300-F szellőztető berendezésbe történő beépítésre.
■ Két flexibilis hidraulikus csatlakozóvezetékkel (hossz: 1250 mm).
■ Levegőtemperáló készülékként alkalmazható passzív házakban.
■ Akár 52 °C bevezetett levegő hőmérsékletet is lehetővé tesz.

32

4
5

17
28

A hidraulikus utánfűtő teljesítmény-jelleggörbéje
Lásd a 65. oldalon.
A hidraulikus utánfűtő nyomásvesztesége

Nyomásveszteség Pa-ban

10

1

0,1

5
Levegő-térfogatáram m³/h-ban

50

100

300

Fűtővíz-puffertároló (25 l)
Rend. sz.: 7502 407
A Vitovent 300-F szellőztető berendezésbe történő beépítésre.
A fűtőkör minimális térfogatáramának biztosításához hidraulikus
utánfűtővel.
13

6

7
208

Fontos tudnivaló!
Amennyiben a fűtés kizárólag a szellőztető fűtőkörrel van megoldva,
be kell építeni egy fűtővíz-puffertárolót.
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
Nyári kazetta
Rend. sz. 7249 340
Csak a Vitovent 300-hoz.
Az (alapbeállításban beépített) ellenáramú hőcserélőre való kicseréléshez.

A nyári kazetta a kivezetett levegőáramot közvetlenül a távozó
levegő csőcsonkhoz vezeti. Ez megakadályozza a külső levegő felmelegítését, így a helyiségek a külső levegővel hűthetők (pl. hűvös
nyári éjszakákon).

CO2-/nedvességérzékelő
Rend. sz. 7501 978
30
95

A levegő-térfogatáram CO2-koncentrációtól, illetve a levegő páratartalmától függő szabályozásához
■ CO2- és/vagy nedvességérzékelőként alkalmazható
■ 3 db 0–10 V-os analóg kimenet (pl. a CO2-koncentráció és a páratartalom jelzéséhez).
CO2-/nedvességérzékelő a következőkhöz:
Vitovent 200-C, H11S A200 típus –
Vitovent 300-C
X
Vitovent 300
–
Vitovent 300-F
X
Vitovent 300-W
X

0

10

Rögzítőaljzat
Rend. sz. 7521 200
A Vitovent 300-W padlón történő felállításához.
0

66

8

393

52

Szárító szifon
Rend. sz. ZK01822
Karbantartásmentes szifon a kondenzvíz elvezetéséhez.
A hagyományos szifontól eltérően kiszáradás esetén megakadályozza az alábbiakat:
■ kondenzátum-eltömődés a készülékben
■ kellemetlen szag

5793 501 HU
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
C
A

B

A 718 mm-es tömlőcsatlakozó
B DN 40 szennyvízelvezetés, pl. (helyszíni) HT-cső lejtéssel
C kondenzvíz-elvezető lefolyócsonk AG 1¼
Fontos tudnivaló!
A szennyvízelvezetéshez való csatlakozást légtömören kell kialakítani.

Vezeték nélküli kezelőkapcsoló
Vezeték nélküli kezelőkapcsoló
– Rádiós vevővel
– Rádiós vevő nélkül

Rend. sz.

82
56

ZK01 374
ZK01 375

15

■ A Vitovent 300-W és a Vitovent 300-C készülékhez
■ 2 fokozatú kapcsoló akkukkal
■ A szellőztető berendezés rövid idejű kapcsolásához
■ Egy szellőztető berendezés akár 6 vezeték nélküli kezelőkapcsolón keresztül is kezelhető párhuzamosan

82
56

Fontos tudnivaló!
1 rádiós vevőt a szellőztető rendszerbe kell beszerelni.

Entalpia hőcserélő
■ A kivezetett levegő hőjének és nedvességének visszanyeréséhez
■ A szállítási terjedelem részét képező ellenáramú hőcserélő helyett
használatos.
■ A hőcserélő alacsonyabb befagyási határát eredményezi.

Rend. sz.
Hőmérséklet-változás
Nedvesség-visszanyerés
HCS befagyási határa

max. %
max. %
°C

Vitovent 200-C
H11S A200
ZK01772
94
89
kb. –5

Vitovent 300-F
HR A280
ZK01796
94
89
kb. –5

Vitovent 300-W
HR A300
ZK01797

Vitovent 300-W
HR A400
ZK01797

kb. –5

kb. –5

7
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Vitocal csatlakozókészlet
Rend. sz. ZK01766
■ A Vitovent 200-C Vitotronic 200, WO1C típusú szabályozóval történő kezeléséhez
■ Vezetékhossz: 6 m
■ A Vitotronic 200 WO1C típusú hőszivattyú-szabályozóval rendelkező valamennyi hőszivattyúval használható
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
7.3 Bevezetett- és kivezetettlevegő-szűrő
Finomszűrőkészlet
1 szűrőcseréhez való
készlet
– 1 F7 külsőlevegő-szűrő
– 1 G4 kivezetettlevegőszűrő

Rend. sz.

Vitovent 200-C

Vitovent 300

Vitovent 300-W

Vitovent 300-C

Vitovent 300-F

ZK01 767

7501 790

7521 198

ZK01 378

7502 467

Durvaszűrőkészlet
1 szűrőcseréhez való
készlet
– 1 G3 külsőlevegő-szűrő
– 1 G3 kivezetettlevegőszűrő
– 1 G4 külsőlevegő-szűrő
– 1 G4 kivezetettlevegőszűrő

Vitovent 200-C
Rend. sz.

Rend. sz.

Vitovent 300

Vitovent 300-C

Vitovent 300-W

ZK01 379

7521 197

7501 792

ZK01 768

Külső levegő szűrődoboz
Csatlakozókészlet (szállítási terjedelem)
– 2 szűkítő idom, DN 160/125, rend. sz.
7249 108
– 2 összekötő karmantyú, DN 160 (EPP), rend.
sz. 7501 771
– 2 szűkítő idom, DN 180/160, rend. sz.
7373 030

Az alábbi szellőztető berendezéshez
Vitovent 300, Vitovent 300-C

Rend.sz.
ZK01 263

Vitovent 300-W, HR A300 típus, Vitovent 300-F

ZK01 264

Vitovent 300-W, HR A400 típus

ZK01 264

■ DN 160, a külső levegő vezetékbe történő beszerelésre.
■ A szűrődoboz alkalmazása esetén a szellőztető berendezés
beszerelt külső levegő szűrőjét el lehet távolítani.

65

0

⃞3

40

60
Ø1
0
21

Ø

Alkotórészek:
■ Hőszigetelt, műanyag (EPP, fekete) ház
■ F7 tasakos szűrő (pollenszűrő)
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Kiegészítő szerelési tartozékok (folytatás)
A külsőlevegő-szűrődoboz nyomásvesztesége

70

8

60

50

40

Nyomásveszteség Pa-ban

30

20

10

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Levegő-térfogatáram m³/h-ban
F7 pótszűrő a külső levegő szűrődoboza számára
Rend. sz. 7173 846
2 db F7 tasakos szűrő a külső levegő szűrődoboza számára.

A Vitovent 200-C tervezésére vonatkozó tudnivalók
8.1 Felállítás
Felállításra vonatkozó követelmények
■ A szellőztető berendezést lehetőleg a légmentes és hőszigetelt
épületburkoláson belül helyezze el.
■ A szellőztető berendezést száraz, fagymentes területen állítsa fel.
■ A szellőztető berendezés a födémre vagy a falra függesztve szerelhető be.
■ A be- és a kivezetett levegő ágán a lehető legrövidebb vezetéket
kell beépíteni.
■ A ház fűtetlen részein áthaladó levegőbe- és -kivezető vezetékeket párazáró anyagokkal kell hőszigetelni. EPP cső vagy csőívek
használata esetén nincs szükség erre az intézkedésre.
■ A hálózati csatlakoztatáshoz földelt csatlakozóaljzat szükséges.
■ A kezelőegységet központi helyen kell elhelyezni, pl. a nappaliban
■ A kondenzvíz-elvezetést a szennyvízvezetékhez kell csatlakoztatni
lejtéssel.

■ A szellőztető rendszer legyen hozzáférhető a karbantartáshoz
■ Lehetséges felállítási helyiségek:
– különálló műszaki helyiség, tároló vagy háztartási helyiség
– a lakáson belül, zajvédelem alatt álló helyiségektől elválasztva
– pincehelyiség
– hőszigetelt mellékhelyiség a tetőtérben (kivezető oldal)
Fontos tudnivaló!
Vegye figyelembe a készülék és a csőcsonk zajértékeit. A törvényben előírt határértékek betartása érdekében a felállítástól függően
szereljen fel hangtompítót, és/vagy gondoskodjon a készülék zajcsillapításáról.

Felállítási változatok
Felszerelés a födém alá vagy a falra függesztve.

5793 501 HU

Felállítás a légtömör és hőszigetelt épületburkoláson belül
Minden lakáshoz külön lakásszellőztető rendszer.
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A Vitovent 200-C tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
■ Szellőztető berendezés a födém alatt
■ Csatorna a födém vagy ferde tető alatt
■ Be- és kivezetett levegő mennyezeti és elválasztófalakban lévő
szelepeken keresztül

8
A

Előnyök
■ Nem kell szükségtelenül áttörni a légtömör épületburkolást
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás

B
C

D
E

D

C

A

E

B

A
B
C
D
E

Vitovent
kivezetett levegő
bevezetett levegő
külső levegő
távozó levegő

Felállítás a fűtetlen pincében
■ szellőztető berendezés
■ lapos csatorna az emelet padlózatában
■ földszinti levegőbevezetés és levegőkivezetés mennyezeti szelepeken keresztül
■ Levegőbevezetés az emeletre a padlóba szerelhető befúvókon
keresztül
■ Emeletről kivezetett levegő az elválasztófalakban lévő levegőkivezető vezetékeken keresztül

B
C

B

Előny
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás

C

E

D
A

Vitovent
kivezetett levegő
bevezetett levegő
külső levegő
távozó levegő

48

VIESMANN

5793 501 HU

A
B
C
D
E

Hátrányok
■ A fűtetlen részen lévő összes csatornát diffúzióállóan kell hőszigetelni.
■ A levegőbevezető és -kivezető vezetéket adott esetben DN 160as, ill. DN 180-as csőből alakítsa ki.
■ Tartsa be a külső/távozó levegő közötti 2 m-es legkisebb távolságot, vagy válassza el a levegő-térfogatáramokat a ház valamelyik
sarkánál.
■ A pincét fagyvédelemmel kell ellátni.

VITOVENT

A Vitovent 200-C tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Felállítás a fűtetlen padláson

F

■ lapos csatorna az emelet padlózatában
■ földszinti levegőbevezetés és levegőkivezetés mennyezeti szelepeken keresztül
■ Levegőbevezetés az emeletre a padlóba szerelhető befúvókon
keresztül
■ Emeletről kivezetett levegő az elválasztófalakban lévő levegőkivezető vezetékeken keresztül
■ külső levegő az oromzaton keresztül, távozó levegő a tetőn
keresztül

G

A
B
C

B

A
B
C
F
G

C

Előny
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás
Hátrányok
■ A fűtetlen részen lévő összes vezetéket diffúzióállóan kell hőszigetelni.
■ A levegőbevezető és -kivezető vezetéket adott esetben DN 160as, ill. DN 180-as kör keresztmetszetű csőből alakítsa ki.
■ Tartsa be a külső/távozó levegő közötti 2 m-es legkisebb távolságot, vagy válassza el a levegő-térfogatáramokat a tető különböző
oldalainál.
■ A padlásteret fagyvédelemmel kell ellátni.

Vitovent
kivezetett levegő
bevezetett levegő
távozó levegő a tetőn keresztül
külső levegő az oromzaton keresztül

A testhang csökkentését szolgáló intézkedések
Betonfödémre és masszív falakra való szerelés esetén nincs szükség kiegészítő intézkedésekre. A szellőztető berendezés beépített
szerelősínekkel rendelkezik.

Javaslat: Fagerendás födémre való szerelés esetén a zajcsillapításhoz kiegészítőleg rezgéscsillapítókat is használni kell. A szellőztető
berendezést ne a födém közepén helyezze el.

Szerelési változatok

5793 501 HU

Födémszerelés

Fontos tudnivaló!
Igazítsa be a szellőztető berendezést a födémen vízszintesen, esetleg némi lejtéssel a kondenzvíz-elvezetés felé (max. 3%).
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A Vitovent 200-C tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Falra történő szerelés

8

96

10
82

12

0

14

297

297

0
30
68
12

0

11

338
245

15°

Falra történő szerelés az EPP csővel felfelé

Falra történő szerelés emelvényre az EPP könyökelemmel hátrafelé
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204

Falra történő szerelés az EPP csővel hátrafelé

A Vitovent 200-C tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
8.2 Elektromos csatlakozás
Hálózati csatlakozás
A szellőztető berendezést csatlakozásra készen szállítjuk.
Csatlakoztatás: 230 V/50 Hz-es földelt csatlakozóaljzathoz.

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

8.3 Szűrőcsere

9

A szellőztető berendezés a szűrőket felügyelő egységgel rendelkezik. Egy év elteltével szűrőkre vonatkozóan üzenet jelenik meg a
szellőztető berendezés kezelőegységén.

A Vitovent 300/300-W tervezésére vonatkozó tudnivalók
9.1 Felállítás
Felállításra vonatkozó követelmények

Lehetséges felállítási helyiségek:
■ különálló műszaki helyiség, tároló vagy háztartási helyiség
■ pincehelyiség
■ hőszigetelt mellékhelyiség a tetőtérben (kivezető oldal)

Minimális távolságok

30

30

A
500

■ A szellőztető berendezést lehetőleg a légtömör és hőszigetelt épületburkoláson belül helyezze el.
■ A szellőztető berendezést száraz, fagymentes területen állítsa fel.
■ A szellőztető berendezés állítva (rögzítőaljzattal) vagy falra függesztve szerelhető be.
■ A kivezetett és a bevezetett levegő ágán a lehető legrövidebb
útvonalat alkalmazza.
■ A ház fűtetlen részein áthaladó levegőbe- és -kivezető vezetékeket párazáró anyagokkal kell hőszigetelni. EPP cső vagy csőívek
használata esetén nincs szükség erre az intézkedésre.
■ A hálózati csatlakoztatáshoz földelt csatlakozóaljzat szükséges.
■ A távvezérlőt központi helyen kell elhelyezni, pl. a nappaliban, a
konyhában vagy az előszobában.
A távvezérlőnek a szellőztető berendezéshez történő csatlakoztatásához egy 2-erű (0,5 mm2, max. 50 mhosszú) vezérlővezetéket
kell beépíteni.
■ A kondenzvíz-elvezetőt a szennyvízvezetékhez kell csatlakoztatni
(a Vitovent 300 esetén a kondenzvíz-lefolyókönyök nem forgatható
el).
■ A szellőztető rendszer legyen hozzáférhető a karbantartáshoz.

A Vitovent 300-W falra történő szerelése 90°-es EPP csőívekkel
Amennyiben a távozólevegő-vezetéket és/vagy a külsőlevegő-vezetéket 90°-os EPP csőívekkel vízszintesen kell kivezetni a hátsó falon
keresztül, kompakt kivitelezésű külső- és távozólevegő-átvezetést
kell alkalmazni (rend. sz.. ZK01 840 és ZK01 841).

5793 501 HU

Fontos tudnivaló!
Vegye figyelembe a távozó levegő csőcsonkján feltüntetett zajértékeket. A törvényben előírt határértékek betartása érdekében a felállítástól függően szereljen fel hangtompítót.
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A Vitovent 300/300-W tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)

9
0

30

13

13

0

Beszerelés kompakt kivitelezésű külső- és távozólevegő-átvezetéssel

Beszerelés 90°-os csőívvel összekötő karmantyúval
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Fontos tudnivaló!
A 7501 767 –769 rendelési számú csőívek használatakor a helyszínen falkiugrást kell készíteni (faltávolság ≥ 130 mm).
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A Vitovent 300/300-W tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Felállítási változatok
Felállítás a légtömör és hőszigetelt épületburkoláson belül
■ lapos csatorna az emelet padlózatában
■ földszinti levegőbevezetés és levegőkivezetés mennyezeti szelepeken keresztül
■ Levegőbevezetés az emeletre a padlóba szerelhető befúvókon
keresztül
■ Emeletről kivezetett levegő az elválasztófalakban lévő levegőkivezető vezetékeken keresztül

9

Előnyök
■ Nem kell szükségtelenül áttörni a légtömör épületburkolást
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás

A
B
C
D
E

Vitovent 300/300-W
kivezetett levegő
bevezetett levegő
külső levegő
távozó levegő

Felállítás a fűtetlen pincében
■ lapos csatorna az emelet padlózatában
■ földszinti levegőbevezetés és levegőkivezetés mennyezeti szelepeken keresztül
■ Levegőbevezetés az emeletre a padlóba szerelhető befúvókon
keresztül
■ Emeletről kivezetett levegő az elválasztófalakban lévő levegőkivezető vezetékeken keresztül

B
C

B

Előny
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás

C

E

D

Hátrányok
■ A fűtetlen részen lévő összes csatornát diffúzióállóan kell hőszigetelni.
■ Tartsa be a külső/távozó levegő közötti 2 m-es legkisebb távolságot, vagy válassza el a levegő-térfogatáramokat a ház valamelyik
sarkánál.
■ A pincét fagyvédelemmel kell ellátni.
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Vitovent 300/300-W
kivezetett levegő
bevezetett levegő
külső levegő
távozó levegő
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A Vitovent 300/300-W tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Felállítás a fűtetlen padláson
■ lapos csatorna az emelet padlózatában
■ földszinti levegőbevezetés és levegőkivezetés mennyezeti szelepeken keresztül
■ Levegőbevezetés az emeletre a padlóba szerelhető befúvókon
keresztül
■ Emeletről kivezetett levegő az elválasztófalakban lévő levegőkivezető vezetékeken keresztül
■ külső levegő az oromzaton keresztül, távozó levegő a tetőn
keresztül

9

Előny
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás
Hátrányok
■ A fűtetlen részen lévő összes vezetéket diffúzióállóan kell hőszigetelni.
■ Tartsa be a külső/távozó levegő közötti 2 m-es legkisebb távolságot, vagy válassza el a levegő-térfogatáramokat a tető különböző
oldalainál.
■ A padlásteret fagyvédelemmel kell ellátni.

A
B
C
F
G

Vitovent 300/300-W
kivezetett levegő
bevezetett levegő
távozó levegő a tetőn keresztül
külső levegő az oromzaton keresztül

A testhang csökkentését szolgáló intézkedések
A szellőztető berendezés hangelnyelő állítható lábakkal és hangtompító gumi alátétekkel rendelkezik. Ezért ha a szellőztető berendezést
beton- vagy esztrichpadlón állítja fel, ill. masszív falakra szereli fel,
nincs szükség kiegészítő intézkedésekre.

Fagerendás födémen való felállítás esetén betonlap vagy egy rezgéscsillapító formájában kivitelezett kiegészítő hangcsillapítás alkalmazását javasoljuk.
Fagerendás födém esetén a szellőztető berendezést ne a födém
közepén helyezze el.

9.2 Elektromos csatlakozás
Hálózati csatlakozás
A szellőztető berendezést csatlakozásra készen szállítjuk.
Csatlakoztatás 230 V/50 Hz-es földelt csatlakozóaljzathoz.
Kiegészítő elektromos előfűtő üzemeltetése esetén egy további,
azonos műszaki adatokkal rendelkező földelt csatlakozóaljzat szükséges.

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

9.3 Kezelőegység
A kezelőegység csatlakoztatásához egy legalább 0,5 mm2 keresztmetszetű, 2-erű vezetékre van szükség.

További tudnivalók a kezelőegységekről
■ Vitovent 300: Lásd a 79. oldalon
■ Vitovent 300-W: Lásd a 80. oldalon

9.4 Szűrőcsere

5793 501 HU

A szellőztető berendezés a külső levegő és kivezetett levegő szűrőt
felügyelő egységgel rendelkezik. Szennyeződés esetén, legkésőbb
pedig az utolsó szűrőcsere után egy évvel megjelenik a távvezérlőn
egy kijelzés, amely a szűrők ellenőrzésére figyelmeztet.
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A Vitovent 300/300-W tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
9.5 Hővisszanyeréses üzem
TBE

TAB

TTÁ

A
B
C
D

A külső levegő előmelegítése a kivezetett levegőből történő hőviszszanyerés 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 300
esetén
Hővisszanyerés: 91 % (normál szellőztetés esetén, a lakásszellőztető rendszerek tesztelését végző európai szakmai egyesület (Dortmund, TZWL) mérése alapján)
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,9 · (+21 – (+5)) + (+5) = 19,4 °C

TKÜ

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

10

9.6 Hővisszanyerés nélküli üzem (pl. nyáron)
Vitovent 300
A szállítási terjedelemben beépített ellenáramú hőcserélő nyári
kazettára való kicserélése révén (lásd a 44. oldalon) a kivezetettlevegő-áram egyenesen a távozólevegő-csőcsonkhoz kerül. Ezáltal
megakadályozható a külső levegő előmelegítése.

Vitovent 300-W
C külső levegő
D kivezetett levegő
E bypass-csappantyú (nyitva)
Az aktív bypass (nyitott bypass-csappantyú) esetén a levegő-térfogatáram 100%-ban megkerüli a hőcserélőt, és a szűrt külső levegő
kerül a befúvási területre.

A
D

B
E
C

A bevezetett levegő
B távozó levegő

A Vitovent 300-C tervezésére vonatkozó tudnivalók
10.1 Felállítás

5793 501 HU

Felállításra vonatkozó követelmények
■ A szellőztető berendezést lehetőleg a légtömör és hőszigetelt épületburkoláson belül helyezze el.
■ A szellőztető berendezést száraz, fagymentes területen állítsa fel.
■ A szellőztető berendezés a födémre vagy a falra függesztve szerelhető be.

VITOVENT

■ A kivezetett és a bevezetett levegő ágán a lehető legrövidebb
útvonalat alkalmazza.
■ A ház fűtetlen részein áthaladó levegőbe- és -kivezető vezetékeket párazáró anyagokkal kell hőszigetelni. EPP cső vagy csőívek
használata esetén nincs szükség erre az intézkedésre.
■ A hálózati csatlakoztatáshoz földelt csatlakozóaljzat szükséges.
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A Vitovent 300-C tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
■ A távvezérlőt központi helyen kell elhelyezni, pl. a nappaliban, a
konyhában vagy az előszobában.
A távvezérlőnek a szellőztető berendezéshez történő csatlakoztatásához egy 2-erű (0,5 mm2, max. 50 mhosszú) vezérlővezetéket
kell beépíteni.
■ A kondenzvíz-elvezetést a szennyvízvezetékhez kell csatlakoztatni
lejtéssel.
■ A szellőztető rendszer legyen hozzáférhető a karbantartáshoz.
Lehetséges felállítási helyiségek:
■ különálló műszaki helyiség, tároló vagy háztartási helyiség
■ pincehelyiség
■ hőszigetelt mellékhelyiség a tetőtérben (kivezető oldal)

5

13

19

0

Fontos tudnivaló!
Vegye figyelembe a távozó levegő csőcsonkján feltüntetett zajértékeket. A törvényben előírt határértékek betartása érdekében a felállítástól függően szereljen fel hangtompítót.

Falra történő szerelés DN 125-ös EPP csővel

Felállítási változatok
Felállítás a légtömör és hőszigetelt épületburkoláson belül
Minden lakáshoz külön lakásszellőztető rendszer.

Felszerelés a födém alá vagy a falra függesztve.

■ Szellőztető berendezés a födém alatt
■ Csatorna a födém vagy ferde tető alatt
■ Be- és kivezetett levegő mennyezeti és elválasztófalakban lévő
szelepeken keresztül

A

Előnyök
■ Nem kell szükségtelenül áttörni a légtömör épületburkolást
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás

B
C

D
E

D
E

C

A
B

A
B
C
D
E

Vitovent
kivezetett levegő
bevezetett levegő
külső levegő
távozó levegő
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Falra történő szerelés
Amennyiben a távozólevegő-vezetéket és/vagy a külsőlevegő-vezetéket 90°-os EPP csőívekkel vízszintesen kell kivezetni a hátsó falon
keresztül, tartson ≥ 190 mm faltávolságot. Ehhez a helyszínen falkiugrást kell készíteni.

VITOVENT

A Vitovent 300-C tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Felállítás a fűtetlen pincében
■ szellőztető berendezés
■ lapos csatorna az emelet padlózatában
■ földszinti levegőbevezetés és levegőkivezetés mennyezeti szelepeken keresztül
■ Levegőbevezetés az emeletre a padlóba szerelhető befúvókon
keresztül
■ Emeletről kivezetett levegő az elválasztófalakban lévő levegőkivezető vezetékeken keresztül

B
C

B

C

E

D
A

A
B
C
D
E

Előny
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás
Hátrányok
■ A fűtetlen részen lévő összes csatornát diffúzióállóan kell hőszigetelni.
■ A levegőbevezető és -kivezető vezetéket adott esetben DN 160as, ill. DN 180-as csőből alakítsa ki.
■ Tartsa be a külső/távozó levegő közötti 2 m-es legkisebb távolságot, vagy válassza el a levegő-térfogatáramokat a ház valamelyik
sarkánál.
■ A pincét fagyvédelemmel kell ellátni.

Vitovent
kivezetett levegő
bevezetett levegő
külső levegő
távozó levegő

Felállítás a fűtetlen padláson

F

■ lapos csatorna az emelet padlózatában
■ földszinti levegőbevezetés és levegőkivezetés mennyezeti szelepeken keresztül
■ Levegőbevezetés az emeletre a padlóba szerelhető befúvókon
keresztül
■ Emeletről kivezetett levegő az elválasztófalakban lévő levegőkivezető vezetékeken keresztül
■ külső levegő az oromzaton keresztül, távozó levegő a tetőn
keresztül

G

A
B
C
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B

A
B
C
F
G

C

Előny
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás
Hátrányok
■ A fűtetlen részen lévő összes vezetéket diffúzióállóan kell hőszigetelni.
■ A levegőbevezető és -kivezető vezetéket adott esetben DN 160as, ill. DN 180-as kör keresztmetszetű csőből alakítsa ki.
■ Tartsa be a külső/távozó levegő közötti 2 m-es legkisebb távolságot, vagy válassza el a levegő-térfogatáramokat a tető különböző
oldalainál.
■ A padlásteret fagyvédelemmel kell ellátni.

Vitovent
kivezetett levegő
bevezetett levegő
távozó levegő a tetőn keresztül
külső levegő az oromzaton keresztül
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A Vitovent 300-C tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
A testhang csökkentése érdekében
Betonfödémekre és tömör falazatra történő felszereléshez nincs
szükség további intézkedésekre. A szellőztető berendezés hangelnyelő gumibakkal rendelkezik.

Javaslat: Fagerendás födémekre történő felszerelés esetén a leválasztás mellett rezgéscsillapítót is kell alkalmazni. A szellőztető
berendezést ne a födém közepén helyezze el.

10.2 Elektromos csatlakozás
Hálózati csatlakozás
A szellőztető berendezést csatlakozásra készen szállítjuk.
Csatlakoztatás 230 V/50 Hz-es földelt csatlakozóaljzathoz.
Kiegészítő elektromos előfűtő üzemeltetése esetén egy további,
azonos műszaki adatokkal rendelkező földelt csatlakozóaljzat szükséges.

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

10.3 Kezelőegység

10.4 Szűrőcsere
A szellőztető berendezés a külső levegő és kivezetett levegő szűrőt
felügyelő egységgel rendelkezik. Szennyeződés esetén, legkésőbb
pedig az utolsó szűrőcsere után egy évvel megjelenik a távvezérlőn
egy kijelzés, amely a szűrők ellenőrzésére figyelmeztet.

10.5 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 hőviszszanyerés 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 300-C
esetén
Hővisszanyerés: 89 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,89 · (+21 – (+5)) + (+5) = 19,2 °C

5793 501 HU
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A kezelőegység csatlakoztatásához egy legalább 0,5 mm2 keresztmetszetű, 2-erű vezetékre van szükség. A kezelőegységgel kapcsolatos további tudnivalókat lásd a 80. oldalon.
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A Vitovent 300-C tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
10.6 Hővisszanyerés nélküli üzem (pl. nyáron)
C külső levegő
D kivezetett levegő
E bypass-csappantyú (nyitva)
Az aktív bypass (nyitott bypass-csappantyú) esetén a levegő-térfogatáram 100%-ban megkerüli a hőcserélőt, és a szűrt külső levegő
kerül a befúvási területre.

A
D

B
E
C

A bevezetett levegő
B távozó levegő

A Vitovent 300-F tervezésére vonatkozó tudnivalók
11.1 Felállítás

11

Felállításra vonatkozó követelmények

Fontos tudnivaló!
Ezen túlmenően tartsa be a hőszivattyú felállításával szemben
támasztott követelményeket is. Lásd: „Tervezési segédletek hőszivattyúkhoz”.
Lehetséges felállítási helyiségek:
■ külön műszaki helyiség, tároló vagy háztartási helyiség a földszinten
■ pincehelyiség

a

0

400

A

Példa fal mellett balra történő felállításra
A Vitovent 300-F
a ≥ 80 mm
80 mm ≤ a ≤ 150 mm:
■ A távozólevegő-vezeték (EPP cső/csőív) nem vezethető ki vízszintesen a hátsó falon keresztül.
a ≥ 150 mm:
■ A távozólevegő-vezeték (EPP cső/csőív) vízszintesen kivezethető
a hátsó falon keresztül. Alkalmazzon 90°-os EPP csőívet.

5793 501 HU

Fontos tudnivaló!
Vegye figyelembe a távozó levegő csőcsonkján feltüntetett zajértékeket. A törvényben előírt határértékek betartása érdekében a felállítástól függően szereljen fel hangtompítót.

A faltól tetszőleges távolságban történő felállítás

1000

■ A szellőztető berendezést lehetőleg a légtömör és hőszigetelt épületburkoláson belül helyezze el.
■ A Vitovent 300-F csak a hőszivattyú közelében telepíthető. Vegye
figyelembe az összekötő vezeték hosszát: Lásd a 62. oldalon.
■ A szellőztető berendezést száraz, fagymentes területen állítsa fel.
■ A kivezetett és a bevezetett levegő ágán a lehető legrövidebb
útvonalat alkalmazza.
■ A ház fűtetlen részein áthaladó levegőbe- és -kivezető vezetékeket párazáró anyagokkal kell hőszigetelni. EPP cső vagy csőívek
használata esetén nincs szükség erre az intézkedésre.
■ A hálózati csatlakozáshoz készülék-csatlakozódoboz szükséges.
■ A kondenzvíz-elvezetést a szennyvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
■ A szellőztető rendszer legyen hozzáférhető a karbantartáshoz.
■ A távvezérlőt (a hőszivattyú kiegészítő tartozéka) központi helyen
kell elhelyezni, pl. a nappaliban, a konyhában vagy az előszobában.
■ A készülékből kiinduló vezetékekhez ajánlott a következőt használni: Csatlakozókészlet a Vitovent 300-F-hez, rend. sz.: ZK01 384

VITOVENT
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A Vitovent 300-F tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Felállítás térköz nélkül a hőszivattyú jobb vagy bal oldalán

80 mm ≤ a ≤ 150 mm:
■ A távozólevegő-vezeték (EPP cső/csőív) nem vezethető ki vízszintesen a hátsó falon keresztül.

a

a ≥ 150 mm:
■ A távozólevegő-vezeték (EPP cső/csőív) vízszintesen kivezethető
a hátsó falon keresztül. Alkalmazzon 90°-os EPP csőívet.

20

400

1000

B

A

Példa a hőszivattyú jobb oldalán térköz nélkül történő felállításra
A Vitovent 300-F
B Hőszivattyú
a ≥ 80 mm

Felállítási változatok
Felállítás a légtömör és hőszigetelt épületburkoláson belül
■ lapos csatorna az emelet padlózatában
■ földszinti levegőbevezetés és levegőkivezetés mennyezeti szelepeken keresztül
■ Levegőbevezetés az emeletre a padlóba szerelhető befúvókon
keresztül
■ Emeletről kivezetett levegő az elválasztófalakban lévő levegőkivezető vezetékeken keresztül

E
B
C

D

B

Előnyök
■ Nem kell szükségtelenül áttörni a légtömör épületburkolást
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás

C

A

A
B
C
D
E

Vitovent 300-F
kivezetett levegő
bevezetett levegő
külső levegő
távozó levegő

60

VIESMANN

5793 501 HU

11

VITOVENT

A Vitovent 300-F tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Felállítás a fűtetlen pincében
■ lapos csatorna az emelet padlózatában
■ földszinti levegőbevezetés és levegőkivezetés mennyezeti szelepeken keresztül
■ Levegőbevezetés az emeletre a padlóba szerelhető befúvókon
keresztül
■ Emeletről kivezetett levegő az elválasztófalakban lévő elszívó csatornákon keresztül

B
C

B

Előny
■ Egy szerelési szintre korlátozott levegőelosztás

C

E

D

Hátrányok
■ A fűtetlen részen lévő összes csatornát diffúzióállóan kell hőszigetelni.
■ Tartsa be a külső/távozó levegő közötti 2 m-es legkisebb távolságot, vagy válassza el a levegő-térfogatáramokat a ház valamelyik
sarkánál.
■ A pincét fagyvédelemmel kell ellátni.

A

A
B
C
D
E

11

Vitovent 300-F
kivezetett levegő
bevezetett levegő
külső levegő
távozó levegő

11.2 Elektromos csatlakozás
Szállítási állapotban a szellőztető berendezésbe bekötött elektromos
vezetékek a készülék hátoldalán vannak kivezetve.

A

B

A hálózati csatlakozóvezeték, 3-erű
B dugós csatlakozóval ellátott összekötő vezeték a hőszivattyúhoz való csatlakoztatáshoz (Modbus)

5793 501 HU

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.

VITOVENT

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
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A Vitovent 300-F tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Csatlakoztatás a hőszivattyúhoz
A (4,4 m hosszú) összekötő vezetéket villásdugóval kell a hőszivatytyúhoz csatlakoztatni.

Az összekötő vezeték a helyszínen max. 20 m hosszúra hosszabbítható. 3 G, 1 mm2 méretű vezetéket alkalmazzon.

11.3 Szűrőcsere
A Vitovent 300-F a be- és kivezetettlevegő-szűrőket aktívan felügyelő egységgel rendelkezik. Ha a szűrők szennyezettek, de legkésőbb egy év elteltével megjelenik a hőszivattyú-szabályozó kijelzőjén a szűrőcserére vonatkozó figyelmeztetés.

11.4 Hővisszanyeréses üzem
TAU

TFO

TAB

TZU

A
B
C
D

Példa:
A bevezetett levegő hőmérsékletének számítása
Lásd az 55. oldalon.

D

A

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

11.5 Hővisszanyerés nélküli üzem (pl. nyáron)
C külső levegő
D kivezetett levegő
E bypass-csappantyú (zárva)
Aktív bypass (zárt bypass-csappantyú) esetén a levegő-térfogatáram 100%-ban megkerüli a hőcserélőt, és a szűrt külső levegő a
befúvó területre kerül.

B
C

A
E
D

A bevezetett levegő
B távozó levegő
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A külső levegő előmelegítése a kivezetett levegőből történő hőviszszanyerés 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

C

B
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A Vitovent 300-F tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
11.6 Alkalmazás passzív házban
A Vitovent 300-F jól alkalmazható passzív házakban. A
Vitovent 300-F berendezésből és a hőszivattyúból álló hidraulikus
kombinációval hatékonyan melegíthető a bevezetett levegő. Ezzel
párhuzamosan a hőszivattyú adott esetben a kiegészítő fűtőtesteket/
fűtőfelületeket is ellátja.
A passzív házzal és a telepített épülettechnikával szemben támasztott követelményeket lásd a 66. oldalon.

Passzív házakban az alacsony, kb. 10 W/m2 hőszükségletnek
köszönhetően a max. napi átlagos fűtőteljesítményt teljes egészében a bevezetett levegő melegítésével lehet biztosítani. Ennek előfeltételeként azonban a teljes épületburkolásnak, beleértve az ablakokat is, nagyon jó termikus tulajdonságokkal kell rendelkeznie. A
hőszigetelés és a hőhídmentesség mellett az épületburkolás légtömörsége is alapfeltétele annak, hogy az épület passzív házként
működjön. Az ellenőrzött hővisszanyeréses szellőztetés csak akkor
működik hatékonyan, a hőszükséglet akkor tartható alacsony szinten, ill. a kellemes hőérzet csak akkor biztosítható a lakásban, ha
minimálisra csökken a levegő be- és kiszivárgása.
A kellemes hőérzetet a megfelelően magas felületi hőmérsékletek
biztosítják, még akkor is, ha az ablakok vagy a külső falak előtt nincs
beszerelve fűtőfelület. A fokozott kényelem érdekében az elszívó
helyiségekbe, pl. a fürdőszobába célszerű kis méretű fűtőtestet beépíteni.

Fontos tudnivaló!
Azt, hogy az épület fűthető-e kizárólag a bevezetett levegő felmelegítése által, a PHPP (Passivhaus-Projektierungspaket, Passzívház
Tervezési Csomag)*4 kell igazolni.

11.7 Üzemelés hidraulikus utánfűtővel
Az A1/HK1 szellőztetési fűtőkörként működő hidraulikus utánfűtőt
egy Vitotronic 200, WO1C típusú hőszivattyú-szabályozóval rendelkező hőszivattyú látja el.

Hidraulikus csatlakozás
Fontos tudnivaló!
Az alábbi vázlatrajzok általános példák, amelyek nem tartalmazzák
az elzáró és biztonsági berendezéseket. A vázlat nem helyettesíti a
helyszíni szakszerű tervezést.
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eljárása szerint (lásd a www.passiv.de és a www.passzivhaz.info.hu oldalon)
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A Vitovent 300-F tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Poz.
1
zP
zQ
zW

oP
oQ
oE
oZ
uP
uE
uR

uZ
uU

Megnevezés
Hőtermelő
Csatlakozás a Vitotronic 200 WO1C típusú hőszivattyúszabályozóval rendelkező hőszivattyúhoz
Fűtővíz-puffertároló
Pufferhőmérséklet-érzékelő, PTS
Rendszer előremenő hőmérséklet-érzékelője, VTS (választható)
A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör
Szellőztető fűtőkör Vitovent 300-F készülékkel
Vitotrol 300B távvezérlő (az összes fűtési körhöz, kiegészítő tartozék a hőszivattyúhoz)
Hidraulikus utánfűtő, beépítve a Vitovent 300-F készülékbe (kiegészítő tartozék)
Fűtőköri keringető szivattyú
M2/FK2 keverőszeleppel rendelkező fűtőkör
Padlófűtési kör/hűtőkör
Előremenő hőmérséklet-érzékelő
Hőmérsékletőr padlófűtéshez, felsőhőmérséklet-határolóként
– Merülő hőmérséklet-szabályozó termosztátként
vagy
– Felületi hőmérséklet-szabályozó termosztátként
Fűtőköri keringető szivattyú
Fűtőkör 3-járatú keverőszelepe
3-járatú keverőszelep keverőszelep-motorja

Poz.
q-P
q-E
q-T
q-Z
q-U

Megnevezés
Keverőszelepes fűtőkör M3/FK3 (KM-BUS)
M3/FK3 radiátoros kör
Előremenő hőmérséklet-érzékelő, VTS
Keverőszelep bővítőkészlet
Fűtőköri keringető szivattyú
Fűtőkör 3-járatú keverőszelepe
3-járatú keverőszelep keverőszelep-motorja

Hőszivattyú 2 fűtőkörrel
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Poz.
1
zP
zQ
zW

64

Megnevezés
Hőtermelő
Csatlakozás a Vitotronic 200 WO1C típusú hőszivattyúszabályozóval rendelkező hőszivattyúhoz
Fűtővíz-puffertároló
Pufferhőmérséklet-érzékelő, PTS
Rendszer előremenő hőmérséklet-érzékelője, VTS (választható)

VIESMANN

Poz.
oP
oQ
oE
oZ

Megnevezés
A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör
Szellőztető fűtőkör Vitovent 300-F készülékkel
Vitotrol 300B távvezérlő (az összes fűtési körhöz, kiegészítő tartozék a hőszivattyúhoz)
Hidraulikus utánfűtő, beépítve a Vitovent 300-F készülékbe (kiegészítő tartozék)
Fűtőköri keringető szivattyú
VITOVENT
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A Vitovent 300-F tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Poz.
uP
uE
uR

Megnevezés
M2/FK2 keverőszelepes fűtőkör (KM-BUS)
Padlófűtési kör/hűtőkör
Előremenő hőmérséklet-érzékelő
Hőmérsékletőr padlófűtéshez, felsőhőmérséklet-határolóként
– Merülő hőmérséklet-szabályozó termosztátként
vagy

Poz.

Megnevezés
– Felületi hőmérséklet-szabályozó termosztátként
Fűtőköri keringető szivattyú
Fűtőkör 3-járatú keverőszelepe
3-járatú keverőszelep keverőszelep-motorja
Keverőszelep bővítőkészlet

uZ
uU
uT

Hőszivattyú 1 fűtőkörrel
Csak a következő, Vitotronic 200 WO1C típusú hőszivattyú-szabályozóval rendelkező hőszivattyúkhoz:
■ Vitocal 200-S, AWB/AWB-AC 201.B04 típus
■ Vitocal 222-S, AWT-AC 221.A04 típus
■ Vitocal 242-S, AWT-AC 241.A04 típus

-8/145-

91

93

94
--2/X3.8;3.9--

92
90
A1

Poz.

Megnevezés
Hőtermelő
Csatlakozás a Vitotronic 200 WO1C típusú hőszivattyúszabályozóval rendelkező hőszivattyúhoz
A1/FK1 keverőszelep nélküli fűtőkör
Szellőztető fűtőkör Vitovent 300-F készülékkel
Vitotrol 300B távvezérlő (az összes fűtési körhöz, kiegészítő tartozék a hőszivattyúhoz)
Fűtővíz-puffertároló (25 l), beépítve a Vitovent 300-F készülékbe (választható, választható tartozék)
Hidraulikus utánfűtő, beépítve a Vitovent 300-F készülékbe (kiegészítő tartozék)
Fagyvédelmi termosztát (helyszíni)

1

oP
oQ
oW
oE
oR

11
1

Levegő-térfogatáram és hőszükséglet
B

D

C

E

200
150
100
50
0

0
500
1000 1500
Fűtőteljesítmény W-ban

2000

2500

3000

Az A1/HK1 fűtőkör előremenő hőmérsékletei
A 30 °C
B 35 °C
C 40 °C
D 45 °C
E 50 °C
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Fontos tudnivaló!
A hidraulikus utánfűtő nem alkalmas a helyiségek hűtésére.
18 °C alatti bevezetettlevegő-hőmérséklet esetén az utánfűtő készülékben kondenzvíz képződhet, amit nem lehet onnan elvezetni. Ez
készülékkárokat okozhat.

A
250

Levegő-térfogatáram m³/h-ban

A kiszámított bevezetett levegő-térfogatáram az A1/HK1 fűtőkör
beállított előremenő hőmérsékletétől függően csak egy meghatározott hőszükségletet képes fedezni.
Amennyiben az épület hőszükséglete ennél nagyobb, akkor azt egy
kiegészítő hidraulikus elosztó rendszerrel vagy egy kiegészítő (a
helyszínen biztosítandó) elektromos hőtermelővel kell fedezni.
A következő grafikonon a szállított fűtőteljesítménynek a bevezetett
levegő-térfogatáramtól való függése látható az A1/HK1 fűtőkör
különböző előremenő hőmérsékletei esetén. A külső levegő hőmérsékletétől függően az egész épületet ellátó hidraulikus utánfűtővel
max. 2 kW fűtőteljesítmény vihető át a helyiségekbe (205 m3/h
levegő-térfogatáram, 50 °C bevezetettlevegő-hőmérséklet, EE
görbe).
Mindegyik helyiség esetén külön ellenőrizni kell, hogy a beállított
levegő-térfogatáram tudja-e fedezni a helyiség hőszükségletét. Ha a
helyiség hőszükséglete nagyobb, az alábbi intézkedésekkel lehet
módosítani:
■ a bevezetett levegő-térfogatáram növelésével
■ az A1/HK1 fűtőkör előremenő hőmérsékletének növelésével
■ kiegészítő hőforrások alkalmazásával
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A Vitovent 300-F tervezésére vonatkozó tudnivalók (folytatás)
Vezetékrendszer
Hidraulikus utánfűtővel történő üzem esetén javasoljuk, hogy a teljes
szellőztetetési vezetékrendszert, még a hőszigetelt épületburkoláson
belül is, hőszigetelt csövekkel alakítsa ki. Ezáltal biztosítható, hogy a
bevezetett levegő a kiszámított hőmérsékleten áramlik be a helyiségekbe.

A vezetékrendszerre vonatkozó további követelményeket lásd a
„Tervezési segédlet a levegőelosztó rendszerhez” részben.

Tervezési tudnivalók minden szellőztető berendezéshez
12.1 Általános tudnivalók
■ A központi szellőztető berendezések kizárólag egyetlen különálló
lakóegységhez (pl. családi házban vagy lakásban) alkalmazhatók.
■ A szellőztető berendezések alapvetően csak egy kezelőegységgel
kezelhetők és vezérelhetők, ezért egyszerre csak egy lakóegységben lehet hozzáigazítani a szellőztetést a mindenkori igényekhez.
■ Ezért több kisebb lakás vagy apartman szellőzése és szellőztetése
a hővédelmi előírás értelmében nem engedélyezett.

■ A szellőztető berendezések nem kereskedelmi célú épületekben
(pl. étterem, bolt stb.) való használatra készültek.
■ Medencékben, garázsokban vagy különválasztott helyiségekben
nem engedélyezett az alkalmazásuk.
■ Vegye figyelembe a rendeltetésszerű használatot, lásd a 72.
oldalon.

12.2 Tűzvédelem
Családi házak esetén Németországban nincsenek különleges tűzvédelmi előírások (felső emeletközi födém magassága: < 7 m).
2 emeletnél magasabb épületek tűzvédelmi szempontból fontos
részeinek és tűzfalainak áttörésekor vegye figyelembe a DIN 4102
előírást (tűzvédelmi csappantyúk, aknakialakítás).

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

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

12.4 Passzív házban
A Vitovent 200-C, a Vitovent 300-W, a Vitovent 300-C és a
Vitovent 300-F megfelel a passzív házakban való alkalmazás alábbi
követelményeinek.
Passzív házzal szemben támasztott követelmények
A passzívház-szabvány teljesítésének feltételei:
■ Fűtési hőszükséglet < 15 kWh/(m2·a)*5.
■ Max. szükséges fűtőteljesítmény < 10 W/m2*5.
■ Az épületburkolás hőátbocsátási tényezője U < 0,15 W/(m2·K),
hőhídmentes.
■ Az ablakok hőátbocsátási tényezője U < 0,80 W/(m2··K), beépített
állapotban U < 0,85 W/(m2··K).

■ A fő ablakfelületek déli tájolása elősegíti az irányértékek betartását, de nem feltétlenül szükségszerű, amennyiben pl. a beépítési
terv nem teszi lehetővé. Nyári időszakban az épület túlzott felmelegedésének megakadályozása céljából, gondoskodni kell megfelelő árnyékolási megoldásokról is.
■ Légtömörség n50 < 0,6 l/h: az épületben uralkodó 50 Pa túlnyomás vagy vákuum mellett a fűtött levegő-térfogatáramnak csak
kevesebb, mint 0,6-szorosa távozhat vagy léphet be a réseken
keresztül.
A légtömörségi értéket „blower-door teszttel” kell igazolni. A tervezést és méretezést javasoljuk a PHPP-szoftver*4 alapján végezni.
Az épülettechnikával szemben támasztott követelmények
A darmstadti Passzívház Intézet (Passivhaus Institut – www.passiv.de) az alábbiak szerint fogalmazta meg a passzív házakban

*5
*4
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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
beállítások biztosítsák 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.

Számítás a DIN 277 szerint (hasznos terület szerinti számítás, II. BV)
eljárása szerint (lásd a www.passiv.de és a www.passzivhaz.info.hu oldalon)
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Tervezési tudnivalók minden szellőztető berendezéshez (folytatás)
alkalmazható kompakt szellőztető/fűtő készülékekkel szemben
támasztott követelményeket:
■ A kontrollált lakásszellőztetés hővisszanyerési arányának meg kell
haladnia a 75 %-ot.
■ A hővisszanyerést és a bevezetett levegő utánfűtését fagyvédelemmel kell biztosítani.
■ A porbeégés megakadályozása érdekében a bevezetett levegő
hőmérséklete nem haladhatja meg az 52 ºC-ot.
■ A szellőztető berendezés teljesítményfelvétele nem érheti el a
0,45 W/(m3/h) értéket.

■ A készülék lehetséges légcserearányának el kell érnie a helyiségtérfogat kb. 0,7-szeresét.
■ A készülék belső és külső szivárgási mértéke nem érheti el a 3%ot.
■ A szellőztető berendezésnek térfogatáram-egyensúllyal kell rendelkeznie.
■ A szellőztető berendezésben lennie kell F7-es külsőlevegő-szűrőnek és G4-es kivezetettlevegő-szűrőnek.

12.5 Zajképződés
A felállítás helyén és a vezetékrendszerben fennálló zajszint tekintetében döntő szerepe van a szellőztető berendezés hangnyomászszintjének.
A készülék zajának terjedése jelentős mértékben függ a felállítási
hely jellemző térbeli és építészeti adottságaitól.
A lakótári zajkibocsátás csökkentése érdekében az építészeti adottságoktól függően megfelelő zajcsökkentési intézkedéseket kell
hozni, pl. hangelnyelő anyagokat kell alkalmazni.

A vezetékrendszer zajkibocsátása hangtompítókkal csökkenthető. A
hangtompítókat a mindenkori zajszint függvényében kell méretezni.
Fontos tudnivaló!
A csatornarendszer hangtompítását lásd a „Tervezési segédlet a
levegőelosztó rendszerhez” részben.

12.6 Az áramlási zajok és nyomásveszteségek elkerülése
■ A légelosztó dobozokat lehetőleg a szellőztető berendezés közelében szerelje fel.
■ A befúvó és elszívó ágakat szimmetrikusan kell kivitelezni.

■ Rövid utak, kevés hajlat.
■ Kerülje a keresztmetszet csökkentését.

12.7 Helyiség levegőjétől függő tüzelőberendezés és Vitovent
Ha azonos légtérben a helyiség levegőjétől függő tüzelőberendezést
(pl. nyitott kandallót) és szellőztető berendezést üzemeltet, akkor a
helyiségben veszélyes nyomáshiány alakul ki. A nyomáshiány hatására égéstermékek áramolhatnak vissza a helyiségbe.
■ Javasoljuk, hogy a tüzelőberendezéseket csak a helyiség levegőjétől függetlenül, az égést tápláló levegő külön bevezetésével
üzemeltesse.A tüzelőberendezéseknek rendelkezniük kell 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 szigeteltnek kell lenniük, és csukva kell tartani őket.

Tudnivalók a szellőztető berendezés és a helyiség levegőjétől
függő tüzelőberendezés egyidejű üzemeltetéséhez
■ Be kell szerelni egy biztonsági berendezést, amely kikapcsolja a
szellőztető berendezést, ha a helyiségben nyomáshiány alakul ki.
■ A területileg illetékes kéményseprő-ipari vállalat engedélye mindenképpen szükséges. A szellőztető és a tüzelőberendezés
beszerelése előtt a követelményeket egyeztetni kell.
■ A bevezetett levegő-térfogatáram fagyvédelmi célú csökkentésének kikapcsolva kell lennie. A fagyvédelmet elektromos előfűtővel
(kiegészítő tartozék) vagy földhőcserélővel (a helyszínen biztosítandó kell biztosítani.

12.8 Páraelszívó ernyő, kivezetett levegős szárítógép és a Vitovent
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■ Ha azonos légtérben páraelszívó ernyőt vagy kivezetett levegős
szárítógépet, valamint szellőztető berendezést üzemeltet, akkor a
helyiségben veszélyes nyomáshiány alakul ki.
■ A páraelszívó ernyőket és a kivezetett levegős szárítógépeket
tilos a szellőztető berendezés vezetékrendszerére kötni.
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Tervezési tudnivalók minden szellőztető berendezéshez (folytatás)
Páraelszívó ernyő: keringetett levegő/kivezetett levegő

≥2m

Energetikai okokból zsírszűrővel ellátott, keringtetett levegős páraelszívó ernyő alkalmazását javasoljuk.
A meglévő kivezetett levegős páraelszívó ernyőket a következő
okokból kifolyólag ne csatlakoztassa a lakásszellőztető rendszer
levegőkivezető vezetékéhez:
■ Higiéniai okok, szennyeződés:
A levegőkivezető rendszerben lerakódik a zsír
■ Zajképződés a befúvó szelepeknél:
A konyhai páraelszívó ernyők lényegesen nagyobb levegő-térfogatáramra vannak méretezve (> 300 m3/h).
A kiegészítő, jelentősen nagyobb kivezetettlevegő-térfogatáram
rövidzárlatot okoz a rendszerben, mert a megfelelő levegőmennyiség-különbözetnek a vákuum miatt főként a lakásszellőztető rendszeren át kell utánáramolnia.
A kivezetett levegős páraelszívó ernyőt koaxiális távozólevegő-rendszeren keresztül csatlakoztassa, amelyen át a megfelelő levegőmennyiség-különbözet is utána tud áramolni. Így megakadályozható
a lakásszellőztető rendszer rövidzárlat miatti károsodása.
A helyiség levegőjétől függő tüzelőberendezésekkel együtt üzemeltetett páraelszívó ernyők esetében reteszelni kell az elszívó ernyőt
(lásd a 67. oldalon).

12.9 Entalpia hőcserélő

Energia-visszanyerés
Entalpia hőcserélő alkalmazása esetén az érzékelhető hővisszanyerés némileg csökken. A kiegészítőleg megjelenő, a helyiség levegőjéből történő entalpiás energia-visszanyerés révén ugyanakkor a teljes energiamérleg mégis javul.

Fagyvédelem
Az entalpia hőcserélők használatával csökken a fagyhatár. Így a
szellőztető berendezés kiegészítő fagyvédelmi intézkedések nélkül
is akár –5 °C-ig üzemeltethető.
Bevezetett levegő hőmérséklete
Alacsony külső hőmérséklet esetén a bevezetett levegő hőmérséklete nem éri el a komfortszintet 16,5 °C (passzív házakra vonatkozó
követelmény). A bevezetett levegő magas komfortszintjének biztosítására pl. utánfűtő alkalmazható (Vitovent 300-F, kiegészítő tartozék).
Kondenzvíz-elvezetés
Az entalpia hőcserélővel felszerelt szellőztető berendezés üzemeltetéséhez szárító szifont kell biztosítani (ZK01822). Lásd a következő
fejezetet.

12.10 Kondenzvíz-elvezetés
A hővisszanyerés miatt az ellenáramú hőcserélőben kondenzvíz
csapódik le.
■ A kondenzvíz elvezetésére fagymentes, a szennyvízvezetékhez
lejtős szakasszal kapcsolódó csatlakozás szükséges.
■ A visszatorlódás veszélye miatt a kondenzvíz-elvezetőt tilos az
esővíz-csatornához csatlakoztatni.
■ A kondenzvíz visszatorlódásának megakadályozása érdekében,
pl. padlóra történő felállításnál:
– Vitovent 300-nál adott esetben szereljen be alapszerkezetet.
– Vitovent 300-W esetén alkalmazzon rögzítőaljzatot (kiegészítő
tartozék).
■ Ha a kondenzvíz fűtetlen helyiségeken keresztül folyik el, ezekben
a helyiségekben biztosítani kell a fagyvédelmet (pl. hőszigeteléssel vagy kísérőfűtéssel).

Fontos tudnivaló!
A Vitovent 300 és a Vitovent 300-F kondenzvíz-lefolyókönyökét nem
szabad elforgatni, mert különben a kondenzvízgyűjtő tömítetlenné
válhat.

Csatlakoztatás a szennyvíz-elvezetőhöz
Kondenzvíz-elvezetés szárító szifonon keresztül
(Vitovent 300-W)
■ Szagelzáró a szifon kiszáradásának esetére
■ Megakadályozza a kondenzátumnak a szifon kiszáradása miatti
eltömődését a szellőztető berendezés gyűjtőtálcájában
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Általános tudnivalók
A szellőztető berendezés szállítási terjedelmében foglalt ellenáramú
hőcserélő entalpia hőcserélővel helyettesíthető. Az érzékelhető hőenergia-visszanyerésen kívül a szellőztető berendezés az entalpia
hőcserélőnek köszönhetően nedvességet is visszanyer, amely vízgőz formájában van megkötve a helyiség levegőjében. A nedvesség
helyiséglevegőből való visszanyerése jelentősen csökkenti a szellőztető berendezés páramentesítő hatását. Ezért a helyiséglevegő nedvességtartalmának kritikus szintjét megelőzendő entalpia hőcserélőt
kizárólag száraz építési állagú épületekben szabad használni.
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Tervezési tudnivalók minden szellőztető berendezéshez (folytatás)
Kondenzvíz-elvezetés szagelzárón keresztül (a helyszínen biztosítandó)

C
A

A

60

B

A a Vitovent kondenzátumtömlője (lásd: ZK01822)
B DN 40 szennyvízelvezetés, pl. HT-cső (a helyszínen biztosítandó)
C AG 1¼ kondenzvíz-lefolyócsonk
A kondenzvíz-elvezetés

60

Kondenzvíz-elvezetés vízzárón keresztül
(Vitovent 300/300-C/300-F)

A

12

A kondenzvíz-elvezetés

12.11 Külsőlevegő-térfogatáram

5793 501 HU

Fontos tudnivaló!
A beszerelt lakásszellőztető rendszert legalább a nedvesedés ellen
védő fokozaton tartósan kell működtetni.
Ha a szellőztető berendezést kikapcsolják, fennáll a kondenzvízképződés veszélye a szellőztető készülékben és az épületszerkezetben (nedvesség okozta károk).

A mindenkori hasznos alapterületre vonatkozó teljes külsőlevegőtérfogatáram DIN 1946-6 szabvány által előírt, Németországban
érvényes minimális értékeit a következő táblázat tartalmazza. A
szellőztető berendezés méretezése a normál szellőztetésnek (névleges szellőztetés) megfelelően történik.

A teljes külsőlevegő-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)
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Tervezési tudnivalók minden szellőztető berendezéshez (folytatás)
Magyarázat a fenti táblázathoz
Jelölés
Hasznos alapterület
ANE

Képlet

Nedvesedés elleni szellőztetés
Magas hővédelem

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

Normál szellőztetés
(Névleges szellőztetés)

qV,ges,NE,NL

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

Maximális szellőztetés
(intenzív szellőztetés)

qv,ges,NE,IL

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

12

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
külsőlevegő-térfogatáramokat 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.
A normál szellőztetéshez (névleges szellőztetés) megadott teljes külsőlevegő-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 külsőlevegő-térfogatáram.
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.

12.12 Fagyvédelem
Annak érdekében, hogy az alacsony külső hőmérsékleten a hőcserélőben keletkező kondenzvíz ne fagyjon meg, a szellőztető berendezés fagyvédelmi funkcióval rendelkezik.
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Előfűtő

Földhőcserélő

belső

külső

–
Szállítási terjedelem
Szállítási terjedelem
–
Szállítási terjedelem
ZK01769

7160135
7521195
7521196
Szállítási terjedelem
ZK01382
–

helyszínen biztosítandó
helyszínen biztosítandó
helyszínen biztosítandó
helyszínen biztosítandó
helyszínen biztosítandó
helyszínen biztosítandó

VITOVENT
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Vitovent 300
Vitovent 300-W
Vitovent 300-W
Vitovent 300-F
Vitovent 300-C
Vitovent 200-C

Ventilátor fagyvédelmi
szabályozása
Bevezetettlevegő-térfogatáram csökkentése
X
X
X
X
X
X

Tervezési tudnivalók minden szellőztető berendezéshez (folytatás)
Külső előfűtő nélkül
A levegő-térfogatáramok szabályozása a külső hőmérséklet és az
ellenáramú hőcserélő nyomásveszteségének függvényében történik.
A fagyvédelem érdekében csökken a bevezetett levegő térfogatárama, akár a ventilátorok nyugalmi helyzetéig. Így az ellenáramú
hőcserélő a kivezetett levegő hőjével védelmezhető a jegesedéstől.
A szabályozó folyamatosan ellenőrzi, hogy a befúvó ventilátor
milyen fordulatszámon üzemeltethető.

Fontos tudnivaló!
A Vitovent 300-C, Vitovent 300-F és Vitovent 300-W készülékekbe
gyárilag be van építve egy elektromos előfűtő. A bevezetettlevegőtérfogatáram csak akkor csökken, ha az előfűtő teljesítménye már
nem elég ahhoz, hogy biztosítsa az ellenáramú hőcserélő fagyvédelmét.

Külső előfűtővel/földhőcserélővel
A levegő-térfogatáram gyakori csökkentésének vagy a ventilátorok
kikapcsolásának elkerülése érdekében a külső levegőt egy elektromos előfűtővel (kiegészítő tartozék) vagy földhőcserélővel (helyszínen biztosítandó) kell előmelegíteni.

Fontos tudnivaló!
■ Passzív házak esetében alapvetően javasolt a külső elektromos
előfűtő (kiegészítő tartozék) vagy földhőcserélő (a helyszínen biztosítandó) alkalmazása.
■ A szellőztető berendezés és egy helyiség levegőjétől függő tüzelőberendezés egyidejű üzemeltetése esetén a fagyvédelmet elektromos előfűtővel (tartozék) vagy földhőcserélővel (a helyszínen
biztosítandó) kell biztosítani.

A
A

A

E
B
D
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C

F
A külső levegő
B elektromos előfűtő (kiegészítő tartozék)
vagy
C földhőcserélő (a helyszínen biztosítandó)
Földhőcserélő és Vitovent
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A földhőcserélőn keresztül a bevezetett levegőt télen elő lehet melegíteni és nyáron feltételesen lehet hűteni.
■ A földhőcserélő hossza a talajfajtától, a fektetési mélységtől és a
térfogatáramtól függ.
Ajánlott hossz: 20 m – 40 m.
■ A földhőcserélőt a fagyhatár alá telepítse:
kb. 1,2 – 1,5 m.
■ A földhőcserélőket szennyezettség esetén meg kell tisztítani.
A földhőcserélőre vonatkozó általános szerelési utasítás:
■ PE csöveket alkalmazzon.
■ Méretezés:
Min. DN 200 vagy 2 x DN 150 egymással párhuzamosan, kb. 1 m
távolsággal fektetve (szimmetrikus csővezetékekként)
■ A földhőcserélő nyomásvesztesége a lehető legalacsonyabb
legyen:
Pl.: 2 x 45°-os ív 1 x 90°-os ív helyett

VITOVENT

D durvaszűrő
E külsőlevegő-szűrődoboz (kiegészítő tartozék)
F kondenzvíz-elvezetés
■ Túl magas nyomásveszteség esetén szereljen be kiegészítő ventilátort (a helyszínen biztosítandó).
■ A földhőcserélőt az épület felé lejtéssel fektesse:
2–3 %
■ Tervezzen be tisztítónyílásokat.
■ Tervezzen be a legmélyebb ponton kondenzvíz-elvezetőt (esetleg
kondenzvíz-szivattyút)
■ A földhőcserélő körüli talajt tömöríteni kell.
■ A levegő sebessége a földhőcserélőben:
Max. 1,5 m/s
■ Levegő beeresztése előszűrőn keresztül
■ Bevezetendő levegő beszívása:
Legalább 1,2 m-rel a talajszint felett történik
■ A földhőcserélőnek vízzárónak kell lennie.
Fontos tudnivaló!
Egyes gyártók komplett rendszereket is kínálnak. Méretezés és
beszerzés az építőipari szakkereskedésen keresztül.
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Tervezési tudnivalók minden szellőztető berendezéshez (folytatás)
12.13 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
13.1 Szellőzéstechnikai intézkedések szükségessége (számítási példa a DIN 1946-6 szerint)
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 szellőztetési koncepció a szellőzéstechnikai intézkedések
szükségességének megállapítását és a szellőztető rendszer kiválasztását tartalmazza. Ehhez épületfizikai, szellőzés- és épülettechnikai valamint higiéniai szempontokat kell figyelembe venni.

Egy lakóegységen belül akkor van szükség szellőzéstechnikai intézkedésekre, ha az (1) egyenlet feltételei teljesülnek (lásd a 78. oldalon).
Ha ezeken kívül energiahatékonyság, higiénia vagy hangnyomásszint szempontjából további követelményeknek kell megfelelni, akkor
mindenképpen érdemes tekintetbe venni a szellőzéstechnikai intézkedéseket.

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 feltételek teljesülnek:
■ 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.

13.2 A lakásszellőztető rendszer tervezési folyamatának áttekintése
A részletes tervezéshez szükség van a méretezett építési tervre és
az épület méretezett hosszmetszeti ábrájára és alaprajzára.
Javasolt eljárásmód a DIN 1946-6 szerinti tervezéshez:
1.
Külsőlevegő-térfogatáramok meghatározása.
2.
Levegő-térfogatáramok elosztása az egyes helyiségekre.
3.
Szellőztető berendezés kiválasztása.
4.
Helyiségenkénti befúvó és elszívó nyílások számának meghatározása.
5.
A vezetékrendszer és a szellőztető berendezés felállítási helyének meghatározása.
6.
Külső nyomásveszteség kiszámítása.
7.
A részegységek áttekintése
8.

Az alkalmazott egyenletek áttekintése

Lásd a 72. oldalon
Lásd a 75. oldalon
Lásd a 76. oldalon
Lásd a 77. oldalon
Lásd a 77. oldalon
Lásd a oldalon 77
Lásd a „Tervezési segédlet a levegőelosztó rendszerhez” részt
Lásd a 78oldalon

13.3 Külsőlevegő-térfogatáramok meghatározása
Az épületekben vagy használati egységekben hatásos qv,ges teljes
külsőlevegő-térfogatáram a (3) egyenlet alapján (lásd a 78. oldalon) 3 részből adódik össze.

A qv,ges teljes külsőlevegő-térfogatáram a használat függvényében 4
különböző szellőztetési üzemmódra oszlik:
– Nedvesedés elleni szellőztetés
– Csökkentett szellőztetés
– Normál szellőztetés (névleges szellőztetés)
– Maximális szellőztetés (intenzív szellőztetés)
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Méretezés (folytatás)
A használati egység teljes külsőlevegő-térfogatáramának számításához szükséges adatok a következő táblázatokban találhatók. Ventilátorral rásegített rendszerek esetén a teljes külsőlevegő-térfogatáram
számítása a normál szellőztetés (névleges szellőztetés) adatai alapján történik.
Ehhez 3 kiindulási szempont használatos:
■ külső levegő térfogatárama a lakóegység hasznos alapterületétől
függően
■ a külső levegő térfogatárama a lakók (személyek) tervek szerint
feltételezett számától függően (személyenként min. 30 m3/h).
■ a külső levegő térfogatárama a helyiségek használati módjától függően

A fenti 3 kiindulási szempont legnagyobb értéke határozza meg a
lakóegységhez szükséges külsőlevegő-térfogatáramot.

A helyiségek használati módjától függő külsőlevegő-térfogatáram
Ablakos vagy ablak nélküli egyedi helyiségenként számított teljes kivezetettlevegő-térfogatáramok (qv,ges,R,ab) ventilátorral rásegített
szellőztetés esetén
Helyiség
Teljes kivezetettlevegő-térfogatáramok (ható beszivárgással együtt) (qv,ges,R,ab) m3/h-ban
Nedvesedés elleni szel- Csökkentett szellőzteNormál szellőztetés
Maximális szellőztetés
lőztetés
tés
(névleges szellőztetés)
(intenzív szellőztetés)
FL
RL
NL
IL
Háztartási célokra használt (4) egyenlet (lásd a 78.
(5) egyenlet (lásd a 78.
(6) egyenlet (lásd a 78.
helyiség
oldalon)
oldalon)
oldalon)
Pincehelység (pl. pl. hobbi25
szoba) fűtött, a termikus
*6
burkon belül
WC*7
Konyha, főzőfülke*7
Fürdőszoba WC-vel/WC
nélkül*7
Zuhanyzóhelyiség
Szauna vagy sportszoba

45
100 vagy a várható légnedvességi szintnek megfelelően

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

5793 501 HU
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*6
*7

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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Méretezés (folytatás)

2,5 m

2,5 m

Példa: szabadon álló családi ház, 140 m2 teljes hasznos terület, gyenge szélmozgású környék, 4 személyes háztartás, 2,5 m belmagasság

Szabadon álló családi ház
(hosszmetszeti ábra)
Levegőkivezető tartomány
Padlástér

Levegőbevezető tartomány

A
15,0 m²

7,0 m²

B
4,4 m²

E
16,0 m²

F
7,3 m²

C
3,6 m²

3,6 m²

13

D
45,0 m²
Földszint

G
17,0 m²

Tetőtér
Levegőkivezetési tartomány
A Konyha
B WC
C Háztartási helyiség
F Fürdőszoba
5793 501 HU

Levegőbevezetési tartomány
D Lakótér
E Hálószoba
G 1. gyerekszoba
H 2. gyerekszoba

H
21,1 m²

74

VIESMANN

VITOVENT

Méretezés (folytatás)
Kiindulási szempont

Számítás

Hasznos alapterület

140 m2 hasznos alapterület → 69 oldali táblázat → 162,5 m3/h normál szellőztetés
(névleges szellőztetés) esetén
Lakók száma
4 személy ⋅ 30 m3/h személyenként = 120 m3/h
Helyiségek használatának módja A 73. oldali táblázatnak megfelelően:
Földszinti konyha:
45 m3/h
Földszinti WC:
25 m3/h
Földszinti háztartási helyiség:
25 m3/h
Emeleti fürdőszoba:
45 m3/h
Összesen:
140 m3/h
Figyelembe veendő teljes külsőlevegő-térfogatáram

Teljes külsőlevegő-térfogatáram
162,5 m3/h
120 m3/h

140 m3/h
162,5 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 teljes külsőlevegő-térfogatáram értékébe. A közelítő számítás
a (2) egyenlet alapján történik (lásd a 78. oldalon).

Mintaház a (2) egyenlet szerint:
qv,Inf,wirk = 0,45 ⋅ (140 m2 ⋅ 2,5 m) ⋅ 1,0 h–1 ⋅ (1 ⋅ 2/50)0,667 = 18,4 m3/h

A szellőzéstechnikai eljárással bevezetett külsőlevegő-térfogatáram számítása
A szellőzéstechnikai eljárás méretezéséhez szükséges külsőlevegőtérfogatáram alatt a teljes külsőlevegő-térfogatáram és a beszivárgásból adódó mennyiség közötti különbség értendő. Az ablaknyitás
során keletkező levegő-térfogatáramnak itt nincs jelentősége.

Szellőzéstechnikai eljárás által bevezetett külsőlevegő-térfogatáram a lakóegységek számára
A használati egységekben szükséges teljes külsőlevegő-térfogatáramból (qv,ges) adódnak a (7) egyenlet szerint a szellőzéstechnikai
eljárással bevezetett külsőlevegő-térfogatáramokkal (qv,LtM) szemben
támasztott követelmények (lásd a 78. 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 78. oldalon) az fwirk,Komp tényezővel veszi figyelembe.
Mintaház a (7) egyenlet szerint (lásd a 78. oldalon):

qv,LtM,vg = 162,5 m3/h – 18,4 m3/h = 144.1 m3/h
A szellőztető berendezésnek 144,1 m3/h külsőlevegő-térfogatáramot
kell biztosítania – normál szellőztetés üzemmód (névleges szellőztetés) esetén. –
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13.4 Levegő-térfogatáramok elosztása az egyes helyiségekre
Elszívó helyiségek
Az elszívó helyiségekből kivezetett levegő térfogatáramának számítása az elszívó helyiség normál (névleges) szellőztetés melletti, 73.
oldalon lévő DIN 1946-6 szerinti táblázatban megadott kivezetettlevegő-térfogatáramának az összes helyiségből kivezetett teljes levegőhöz viszonyított arányában történik, a (8) egyenletnek megfelelően (lásd a 78. oldalon).

Mintaház
45 m3/h
140 m3/h

⋅ 144,1 m3/h = 46,3 m3/h

5793 501 HU

qv,LtM,R,Küche =
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Méretezés (folytatás)
Helyiség

Külsőlevegő-térfogatáram
(névleges szellőztetés) m3/hban, lásd a 73. oldalon lévő
táblázatot

Földszinti konyha
Földszinti WC
Földszinti háztartási helyiség
Emeleti fürdőszoba
Összesen

Kivezetettlevegő-térfogatáram
aránya

45
25
25
45
140

Elszívó helyiség kivezetettlevegő-térfogatárama m3/h-ban

0,321
0,179
0,179
0,321
1

46,3
25,8
25,8
46,3
144,1

Levegőbevezető helyiségek
A levegőbevezető helyiségekbe bevezetendő levegő-térfogatáramok
számítása a (9) egyenlet szerinti, használatra jellemző osztási
tényezők segítségével történik (lásd a 78. oldalon). Indokolt esetben a tényezők kézi korrekcióval módosíthatók.

Mosott ruha szárítására szolgáló helyiségek esetében a csökkentett
szellőztetésű üzemmód nem megfelelő. Ezekre a helyiségekre minimális követelményként a normál szellőztetésű (névleges szellőztetésű) üzemmód érvényes.

A bevezetettlevegő-térfogatáramok javasolt elosztása a
DIN 1946-6 szerint
Helyiség
frR,zu tényező a bevezetettlevegőtérfogatáramok 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.

Mintaház 144,1 m3/h bevezetettlevegő-térfogatárammal
Helyiség

Földszinti nappali/étkező
Földszint, szülők szobája
Földszint, 1. gyerekszoba
Földszint, 2. gyerekszoba
Összesen

A tényezőket lásd az
előző táblázatban

Kézi korrekció

3
2
2
2
9

Bevezetettlevegő-térfogatáram aránya

+ 0,5

+ 0,5

3/9,5 = 0,316
2,5/9,5 = 0,263
2/9,5 = 0,21
2/9,5 = 0,21
1

Elszívó helyiség bevezetettlevegő-térfogatárama
m3/h-ban
45,5
37,9
30,3
30,3
144,1

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

13.5 A szellőztető berendezés kiválasztása
A levegőbevezető helyiségekre meghatározott levegő-térfogatáramokat a szellőztető berendezés levegőtérfogatáram-beállítási tartományaival kell kompenzálni (lásd „Műszaki adatok”).

Kiválasztás a következő oldalon található példa esetében: 74
■ Levegőbe- és kivezető helyiségek kiszámított szükséges össztérfogatárama ´ = 144 m3/h
■ Kiválasztott szellőztető berendezés:
– Vitovent 300-W max. 300 m3/h levegő-térfogatáramhoz
vagy
– Vitovent 300-F max. 280 m3/h levegő-térfogatáramhoz
Mindkét szellőztető berendezés elegendő tartalékkal rendelkezik a
komfortfunkciók számára.

Szükséges beállítások a kiválasztott szellőztető berendezésen
Levegő-térfogatáram értékbeállítása
Szellőztetési fokozat
Vitovent 300-W

Vitovent 300-F

0,7 x 144 m3/h = 101 m3/h

Csökkentett szellőztetés

2

144 m3/h

Névleges szellőztetés

3

1,3 x 144 m3/h = 187 m3/h

Intenzív szellőztetés

4

Az alapszellőztetésre vonatkozó levegő-térfogatáramok
■ Vitovent 300-C: 30 m3/h (gyári beállítás, ne állítsa át)
■ Vitovent 300-W: 50 m3/h (gyári beállítás, ne állítsa át)
■ Vitovent 300-F: 85 m3/h (nem módosítható)
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Méretezés (folytatás)
13.6 A helyiségenkénti befúvó és elszívó nyílások számának meghatározása
A befúvó és elszívó nyílások szükséges száma a helyiség számított
levegő-térfogatáramától, valamint a szelep vagy szellőzőnyílás maxi-

mális megengedett levegő-térfogatáramától függ: lásd a „Tervezési
segédlet a levegőelosztó rendszerhez” részt.
■ Max. 45 m3/h levegő-térfogatáramra egy DN 100-as csatlakozóval
ellátott szellőzőnyílást kell betervezni.
■ A konyhai elszívó nyílásra kb. 60 m3/h a megengedett érték.

Befúvó és elszívó szelepek száma a 74. oldalon található példa esetében
Levegőbevezető helyiségek
Elszívó helyiségek
Helyiség
A levegőbevezető helyi- Szelepek száma
Helyiség
ség megállapított levegő-térfogatárama ´ZUL,i
m3/h-ban
Nappali
46
2 Konyha
Hálószoba
38
1 WC
1. gyerekszoba
30
1 Fürdőszoba
2. gyerekszoba
30
1 Háztartási helyiség

Az elszívó helyiség
Szelepek száma
megállapított levegő-térfogatárama ´ABL,i m3/hban
46
26
46
26

1
1
1
1

13.7 A vezetékrendszer és a szellőztető berendezés felállítási helyének meghatározása
A szellőztető berendezés és a vezetékrendszer felállítási helyét fel
kell tüntetni az alaprajzon és adott esetben az épület hosszmetszeti
ábráján:
■ Rajzolja be a szellőztető berendezést a tervezett felállítási helyiségbe.
■ Helyezze el a befúvó és elszívó nyílásokat a megfelelő helyiségekben. Vegye figyelembe a megállapított számot.
■ A légelosztó dobozokat a szellőztető berendezéshez a lehető legközelebb helyezze el (nyomásveszteség).
■ Rajzolja be a befúvó és elszívó nyílásoktól a megfelelő légelosztó
dobozhoz vezető csöveket, kerülve a keresztezéseket.
■ Rajzolja be a külső levegő és a távozó levegő vezetékét.

■ A külső levegő beszívó nyílásainak elhelyezésekor vegye figyelembe a kémények kivezető nyílásától betartandó legkisebb távolságot. Vegye figyelembe a mindenkori hatályos tüzelési rendelet
előírásait.
■ Rajzolja be a szakaszokat.
■ Válassza ki a szakaszhoz szükséges vezetékrendszert:
DN 125/160/180-as (kör keresztmetszetű) vezetékrendszer és
modulrendszerű (lapos/kör keresztmetszetű) vezetékrendszer
vagy (lapos) vezetékrendszer.

A szellőztető berendezés és a vezetékrendszer telepítési helye a 74. oldalon található példa esetében
A bemutatott példában a Vitovent a háztartási helyiségben található.
A légelosztás az 1. emeleti nyers födémen futó lapos csatornákon
keresztül történik. A padló felépítésére vonatkozó tudnivalókat lásd a
„Tervezési segédlet a levegőelosztó rendszerhez” részben.

13.8 A külső nyomásveszteség kiszámítása
A kiválasztott szellőztető berendezésnek nemcsak a meghatározott
levegő-térfogatáram kezelésére kell alkalmasnak lennie, hanem a
vezetékrendszerben fellépő nyomásveszteséget is (külső nyomásveszteség) le kell győznie. Ennek ellenőrzéséhez a vezetékrendszerben fellépő maximális nyomásveszteséget a külső/bevezetett
levegőre, illetve a kivezetett/távozó levegőre külön-külön kell kiszámítani.
A következő lépések szükségesek:
■ A szakaszok hosszának meghatározása a vezetékrendszertől függően.
■ A szükséges részegységek (csőívek, leágazó idomok, hangtompítók stb.) meghatározása a szakaszhoz.

■ Az egyes részegységek nyomásveszteségének meghatározása a
hozzájuk tartozó nyomásveszteségi grafikonok alapján.
Fontos tudnivaló!
A levegőelosztó rendszer részegységeinek a nyomásveszteségét a „Tervezési segédlet a levegőelosztó rendszerhez”
rész ismerteti.
Fontos tudnivaló!
– Minden T-elágazóidomra, csőívre, szűkítő idomra és közdarabra
5 Pa nyomásveszteség feltételezhető.
– A hangtompítókra a megfelelő hosszúságú cső/lapos csatorna
(flexibilis vagy merev) nyomásvesztesége vehető alapul.
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■ A szakaszonkénti részegységek nyomásveszteségeinek összegzése.
■ A befúvó helyiséghez és az elszívó helyiséghez a legmagasabb
nyomásveszteségű szakasz meghatározása.
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■ Az alábbi nyomásveszteségek összegzése:

– A befúvó helyiség és az elszívó helyiség legmagasabb nyomásveszteségű szakaszának nyomásvesztesége
– A szellőztető berendezéstől az elosztódobozig tartó szakasz
nyomásvesztesége
– A külső és a távozó levegőtől a szellőztető berendezésig tartó
szakasz nyomásvesztesége
■ Annak ellenőrzése a ventilátor-jelleggörbe alapján, hogy a teljes
nyomásveszteség (bevezetett/külső levegő és kivezetett/távozó
levegő) a kiválasztott szellőztető berendezés lehetséges tartományába esik-e (lásd: „Műszaki adatok”).

A külső nyomásveszteség kiszámítása műanyag (lapos) vezetékrendszer esetén
A vezetékrendszernél a szakaszok térfogatáramának beállítása a
fojtóeszközökkel történik (lásd a „Tervezési segédlet a levegőelosztó
rendszerhez” részt).

A nyomásveszteségek kiszámítására számítási program áll rendelkezésre (letölthető a www.viessmann.de oldalról).

13.9 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

⋅ qv,LtM,vg,NL

R,zu

Jelölés
Δp

Jelentés
Méretezési nyomáskülönbség

fR,zu
fwirk,Komp

A bevezetettlevegő-térfogatáramok elosztásának tényezője
Az épület fekvésétől függő hatásos beszivárgási részarány korrekciós tényezője egy szellőztetési részegységnél
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
qv,ges,IL
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Teljes külsőlevegő-térfogatáram m3/h-ban
A nedvesedés elleni szellőztetéshez szükséges teljes külsőlevegő-térfogatáram m3/h-ban, a hővédelemtől függően,
A lakóegység maximális szellőztetéséhez (intenzív szellőztetés) szükséges
teljes külsőlevegő-térfogatáram m3/h-ban

VIESMANN

Forrás
A DIN 1946-6 szerint:
– Gyenge széljárású terület: 2
– Erős széljárású terület: 4
76. oldalon lévő táblázat
A DIN1946-6 szerint: 0,45
A DIN1946-6 szerint: 1
Leegyszerűsítve: 0,667
A DIN 1946-6 szerint: 1,0
A DIN 1946-6 szerinti méretezés esetén
nem kerül beszámításra.
(3) egyenlet
(4) egyenlet
(6) egyenlet
5793 501 HU
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Méretezés (folytatás)
Jelölés
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,NL

VNE

Jelentés
Nedvesedés elleni szellőztetéshez szükséges, egy lakóegységre jutó levegőtérfogatáram m3/h-ban
A lakóegység maximális szellőztetéséhez (intenzív szellőztetés) szükséges
külsőlevegő-térfogatáram m3/h-ban
A lakóegység normál szellőztetéséhez (névleges szellőztetés) szükséges külsőlevegő-térfogatáram m3/h-ban
A lakóegység csökkentett szellőztetéséhez szükséges külsőlevegő-térfogatáram m3/h-ban
A normál szellőztetéshez (névleges szellőztetés) szükséges teljes külsőlevegő-térfogatáram m3/h-ban
Az elszívó helyiséghez normál szellőztetés (névleges szellőztetés) esetén
szükséges kivezetettlevegő-térfogatáram m3/h-ban
A csökkentett szellőztetéshez szükséges teljes külsőlevegő-térfogatáram
m3/h-ban
Beszivárgásból adódó hatásos levegő-térfogatáram lakóegységenként m3/hban
Szellőzéstechnikai eljárással bevezetett levegő-térfogatáram (szabad) m3/hban
Az elszívó helyiségre számított, szellőzéstechnikai eljárással biztosított kivezetettlevegő-térfogatáram m3/h-ban
A levegőbevezető helyiségre számított, szellőzéstechnikai eljárással bevezetett levegő-térfogatáram m3/h-ban
Szellőzéstechnikai eljárással bevezetett külsőlevegő-térfogatáram (ventilátorral rásegített) m3/h-ban
A lakóegységre számított, szellőzéstechnikai eljárással biztosított kivezetettlevegő-térfogatáram normál szellőztetés (névleges szellőztetés) esetén m3/hban
A lakóegység levegő-térfogatárama m3-ben

Forrás
69. oldalon lévő táblázat

73. oldalon lévő táblázat
(5) egyenlet
(2) egyenlet
(7) egyenlet
(8) egyenlet
(9) egyenlet
(7) egyenlet
(7) egyenlet

Alaprajz, lásd a 74. oldalon lévő példát

A Vitovent 300 szabályozója/távvezérlője
A szellőztető berendezés szabályozója elektronikai modulokból és a
távvezérlőből áll.
■ Külső részegységek, pl. külső elektromos előfűtők is vezérelhetők.
Ezeket a részegységeket a szellőztető berendezéshez kell csatlakoztatni.
■ Az összes kezelő és kijelző funkció a távvezérlőről irányítható.

A távvezérlő szerelési helye:
■ A lakás egyik belső falán, kb. 1,5 m-rel a padló felett
■ Ne legyen ablakok és ajtók közelében
■ Ne legyen fűtőtest fölött
■ Ne legyen hőforrások közelében (közvetlen napsugárzás, kandalló, televízió stb.)

14.1 Felépítés és funkciók
Távvezérlő:
■ digitális kapcsolóórával
■ kivilágított szöveges kijelző
■ ventilátor üzemjelzés
■ pontos idő, helyiség-hőmérsékletek és üzemzavarjelzések kijelzése
■ szűrőcsere kijelzése
■ A forgatógombbal a következő üzemmódok és programok állíthatók be:
– normál szellőztetés (névleges szellőztetés)
– csökkentett szellőztetés
– maximális szellőztetés (intenzív szellőztetés)
– 1 db, gyárilag beállított időprogram.
– Egy egyedileg beállítható időprogram

14
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Időprogramok
Digitális kapcsolóóra
■ Napi és heti programmal
■ Automatikus nyári és téli átállítás
■ Az idő, a nap és a standard időprogramok gyárilag be vannak
állítva.
■ Az időprogramok egyénileg programozhatók, naponta max. 4 idősáv állítható be

VITOVENT

Legrövidebb kapcsolási időköz: 10 perc
Menettartalék: 14 nap

VIESMANN
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A Vitovent 300 szabályozója/távvezérlője (folytatás)
Üzemmódok

Normál szellőztetés s
= „Névleges szellőztetés” a DIN 1946-6 szerint
Folyamatos szellőztetés, pl. napközben 0,5-szörös légcserével,
ami azt jelenti, hogy 2 óránként a lakás teljes levegője kicserélődik.
Csökkentett szellőztetés m
= „Csökkentett szellőztetés” a DIN 1946-6 szerint
Folyamatos szellőztetés a normál szellőztetés (névleges szellőztetés) üzemmód 0,7-szeres levegő-térfogatáramával, pl. olyankor, ha
nincs senki a lakásban.
Maximális szellőztetés g
= „Intenzív szellőztetés” a DIN 1946-6 szerint
Fokozott levegőterhelés (pl. dohányzás, főzés vagy zuhanyozás)
közbeni szellőztetés a normál szellőztetés (névleges szellőztetés)
1,3-szeres levegő-térfogatáramával.

1. program (P1)
Rögzített beállítású időprogram szerinti szellőztetés:
■ Hétfőtől péntekig
– 6:00 – 22:00
Normál szellőztetés (névleges szellőztetés)
– 22:00 – 6:00
Csökkentett szellőztetés
■ Szombat és vasárnap
– 7:00 – 23:00
Normál szellőztetés (névleges szellőztetés)
– 23:00 – 7:00
Csökkentett szellőztetés
2. program (P2)
Egyénileg beállítható időprogram szerinti szellőztetés

14.2 A távvezérlő műszaki adatai
Hatásmód

30

14

4

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás
Helyiség-hőmérséklet méréstartománya
Menettartalék (min. 6 óra
üzem után)
Tömeg

98

Műszaki adatok
Csatlakozás a Vitovent 300hoz

Érintésvédelmi osztály
Védettség

RS 1B típus az MSZ EN 60730-1
szerint

0 – 50 °C
–20 – 65 °C
0 – 30 °C
> 4 óra
kb. 0,24 kg

– 2-erű vezeték
– 0,5 mm2-es vezeték-keresztmetszettel
– max. vezetékhossz 50 m
III az MSZ EN 60730-1 szerint
Fel-/beszerelés által kell biztosítani
IP 20 az MSZ EN 60529-1 szerint,
felépítés/beszerelés által kell biztosítani

A Vitovent 300-C/300-W szabályozója/távvezérlője
A szellőztető berendezés szabályozója elektronikai modulokból és a
távvezérlőből áll.
■ Külső részegységek, pl. külső elektromos előfűtők is vezérelhetők.
Ezeket a részegységeket a szellőztető berendezéshez kell csatlakoztatni.
■ Az összes kezelő és kijelző funkció a távvezérlőről irányítható.

A távvezérlő szerelési helye:
■ Egy központi helyiség egyik belső falán, kb. 1,5 m-rel a padló
felett, pl. a nappaliban.
■ Ne legyen ablakok és ajtók közelében
■ Ne legyen fűtőtest fölött
■ Ne legyen hőforrások közelében (közvetlen napsugárzás, kandalló, televízió stb.)

15.1 Felépítés és működési módok
Felépítés
Távvezérlő:
■ digitális kapcsolóórával
■ LC kijelző háttérvilágítással
■ szöveges kijelzésű
■ ventilátor-üzemjelzés
80
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■ pontos idő, dátum és beállított szellőztetési fokozat kijelzése
■ szűrőcsere kijelzése
■ hibaüzenetek kijelzése
■ mért értékek kijelzése

VITOVENT
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A szellőztető berendezés üzemmódjai közvetlenül beállíthatók a távvezérlő programválasztó kapcsolójával.

A Vitovent 300-C/300-W szabályozója/távvezérlője (folytatás)
■ beállítógomb navigáláshoz, valamint beállításhoz és nyugtázáshoz
■ csatlakoztatás a szellőztető berendezéshez 2-erű vezetékkel (az
erek felcserélhetők)

15

Funkciók
■ A szellőztető berendezés állandó levegő-térfogatáramra történő
szabályozása
■ Fagyvédelmi funkció az alábbi komponensek vezérlésével és/vagy
szabályozásával:
– gyárilag beépített elektromos előfűtő
– külső elektromos előfűtő (kiegészítő tartozék)
– földhőcserélő 3-járatú váltószelepe (a helyszínen kell beszerelni).
■ A szellőztetési fokozat automatikus kiválasztása 3 különböző időprogram szerint vagy kézi kiválasztás

■ A bypass-csappantyú automatikus nyitása és zárása az épületen
belüli és kívüli hőmérséklettől függően
■ A levegő-térfogatáram CO2-koncentráció és/vagy páratartalom
függvényében történő szabályozása (ehhez a funkcióhoz kiegészítő tartozék szükséges).
■ Beépített diagnosztikai rendszer: szűrőcsere és üzemzavarjelzések kijelzése.

Időprogramok
Digitális kapcsolóóra
■ Napi és heti programmal
■ Automatikus nyári és téli átállítás
■ Az idő, a nap és a standard időprogramok gyárilag be vannak
állítva.
■ Az időprogramok (periódusok) egyénileg programozhatók,
naponta max. 6 periódus állítható be
Legrövidebb kapcsolási időköz: 1 perc

Bypass
A szellőztető berendezésbe be van építve egy bypass, amely úgy
vezeti a külső levegőt, hogy az teljes egészében megkerüli a hőcserélőt, lehetővé téve a levegő hűtését, pl. nyári éjszakákon.
A távvezérlővel különböző bypass funkciók állíthatók be:
■ Automatikus (szállítási állapot):
A rendszer a külső levegő és a kivezetett levegő hőmérsékletének
függvényében automatikusan aktiválja és tiltja le a bypass funkciót.
■ Nyitva:
A bypass folyamatosan aktív. A hővisszanyerés ki van kapcsolva.
■ Zárva:
A bypass folyamatosan le van tiltva. A hővisszanyerés be van kapcsolva.

Ha az alábbi feltételek közül az összes teljesül, a bypass aktív
(nincs hővisszanyerés):
■ A külső levegő hőmérséklete alacsonyabb a kivezetett levegő
hőmérsékleténél.
■ A kivezetett levegő hőmérséklete magasabb az előírt kivezetettlevegő-hőmérsékletnél.
■ A külső levegő hőmérséklete 10 °C-nál magasabb.

A bypass működését meghatározó hőmérsékleti feltételek
Ha az alábbiak közül az egyik feltétel adott, a bypass funkció le van
tiltva (a hővisszanyerés aktív):
■ A külső levegő hőmérséklete magasabb a kivezetett levegő
hőmérsékleténél.
■ A kivezetett levegő hőmérséklete több mint a beállított elszívási
hőmérséklet-különbséggel alacsonyabb az előírt értéknél.
■ A külső levegő hőmérséklete 10 °C-nál alacsonyabb.

Szellőztetési fokozatok

5793 501 HU

Levegő-térfogatáramok m3/h-ban
Szellőztetési fokozat

Vitovent 300-W,
HR A300 típus
A
50

HR A400 típus
B
A
0 vagy 50
50

Vitovent 300-C
H32S A55 típus
B
A
0 vagy 50
30

B
0 vagy 50

0

Alapszellőztetés

1

Csökkentett szellőztetés

100

50–400

100

50–400

75

30–150

2

Normál szellőztetés

150

50–400

200

50–400

100

30–150

3

Intenzív szellőztetés

225

50–400

300

50–400

125

30–150

A gyári alapbeállítás
B beállítási tartomány

VITOVENT
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A Vitovent 300-C/300-W szabályozója/távvezérlője (folytatás)
A szellőztetési fokozat által meghatározott levegő-térfogatáramot a
rendszer állandó értéken tartja. Ha a szellőztető berendezéshez
CO2- /páratartalom-érzékelő van csatlakoztatva, akkor növekvő
páratartalom és/vagy CO2-koncentráció esetén a levegő-térfogatáram rövid időre automatikusan megemelkedik.
A szellőztetési fokozat beállítása az időprogramok segítségével
Minden időprogram tartalmaz egy automatikus periódussorozatot
(időszakok). Minden periódushoz hozzárendelhető egy szellőztetési
fokozat.

szellőztetési program automatikusan befejeződik, amikor az időprogram következő periódusa kezdődik.
■ A 3-as szellőztetési fokozatra (

) történő átmeneti átállítás

30 perc elteltével ér véget.
Kézi üzemmód
A „Kézi üzemmódban” beállított szellőztetési fokozat mindaddig
aktív, amíg egy másik funkciót nem választunk.

Az alábbi, különböző lefolyású időprogramok állnak rendelkezésre:
■ „P1: hét”
Az időprogram a hét minden napján azonosan fut le.
■ „P2: hét/hétv.” („P2: (hét/hétvége”)
Az időprogram menete hétfőtől péntekig más, mint szombaton és
vasárnap.
■ „P3: nap”
A hét minden napjára más-más időprogram-lefutás állítható be.

Fagyvédelmi ellenőrzés
A kondenzvíz ellenáramú hőcserélőben való megfagyását megelőzendő a külső levegőt alacsony külső hőmérséklet esetén a beépített elektromos előfűtő előmelegíti.
Ha a beépített előfűtő teljesítménye nem elég ahhoz, hogy megakadályozza a jegesedést a hőcserélőben, kiegészítő módon a bevezetett levegő térfogatárama is csökken. Adott esetben a ventilátor is
kikapcsol.

A külső levegő vezetékbe beépített kiegészítő előfűtő (kiegészítő tartozék) biztosítja –10 °C alatti hőmérsékletek esetén is a kívánt
levegő-térfogatáramot.
Alternatív módon földhőcserélővel is megoldható a bevezetett
levegő felmelegítése. Alacsony hőmérsékletek esetén a rendszer
egy 3-járatú váltószelepet vezérelve teszi szabaddá a földhőcserélőn keresztüli utat.

15.2 A távvezérlő műszaki adatai
Műszaki adatok
Csatlakoztatás a szellőztető
berendezéshez

39

Érintésvédelmi osztály
Védettség

Hatásmód
14

3

96

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

– 2-erű vezeték
– 0,5 mm2-es vezeték-keresztmetszettel
– max. vezetékhossz 50 m
III az MSZ EN 60730-1 szerint
Fel-/beszerelés által kell biztosítani
IP 20 az MSZ EN 60529-1 szerint,
felépítés/beszerelés által kell biztosítani.
RS 1B típus az MSZ EN 60730-1
szerint

2 – 35 °C
–20 – 65 °C

A Vitovent 200-C szabályozója/kezelőegysége
A szellőztető berendezés szabályozója elektronikai modulokból és a
kezelőegységből áll. A szellőztető berendezés a digitális fokozatkapcsolóval (a szállítási terjedelem része) vagy a Vitotronic 200, WO1C
típusú hőszivattyú-szabályozóval vezérelhető.

■ Külső részegységek, pl. beépíthető elektromos előfűtők is vezérelhetők. Ezeket a részegységeket a szellőztető berendezéshez kell
csatlakoztatni.
■ Az összes kezelő és kijelző funkció a kezelőegységről irányítható.

Kezelőegység
A Vitovent 200-C üzemeltetéséhez kötelezően telepíteni kell egy
kompatibilis kezelőegységet. A Vitovent 200-C a hőszivattyún
keresztül a Vitocal csatlakozókészlettel (kiegészítő tartozék) vagy
digitális fokozatkapcsolóval kezelhető.
5793 501 HU
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A szellőztetési fokozat átmeneti módosítása
■ A 0-ás vagy 2-es fokozatra ( ,
és
) átmenetileg átállított
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A Vitovent 200-C szabályozója/kezelőegysége (folytatás)

Elhelyezés

Csatlakozás

Fokozatkapcsoló
– Egy központi helyiség egyik belső falán, kb. 1,5 mrel a padló felett, pl. a nappaliban.
– Ne legyen ablakok és ajtók közelében
– Ne legyen fűtőtest fölött
– Ne legyen hőforrások közelében (közvetlen napsugárzás, kandalló, televízió stb.)
– Csatlakozóvezeték (összekötő vezeték) a helyszínen biztosítandó, pl. távjelző kábel
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
– 4-erű, az erek felcserélhetők
– Min. keresztmetszet: 0,5 mm2
– Max. vezetékhossz 50 m

WO1C
A hőszivattyún található.
A hőszivattyú kiegészítő tartozékai használhatók, pl.
Vitotrol 300B, Vitotrol 300 RF B vagy Vitocom, Lan 200
és Vitotrol App.

Vitocal csatlakozókészlet (kiegészítő tartozék):
Rend. sz.: ZK01786
6 m vezetékhossz, meghosszabbítható 20 m-ig. Hoszszabbításhoz (a helyszínen biztosítandó) LiYY 3 x 0,14
GY típusú vezetéket kell használni.

16.2 A fokozatkapcsoló felépítése és működési módjai
A kezelőegység/fokozatkapcsoló felépítése:
■ Szegmenses kijelző háttérvilágítással (időtúllépéssel)

A beállított üzemmód kijelzése
■ Szűrőcsere kijelzése
■ Üzemzavarjelzések és figyelmeztető üzenetek kijelzése
■ Diagnózisértékek kijelzése

Funkciók:
■ A szellőztető berendezés állandó levegő-térfogatáramra történő
szabályozása
■ Fagyvédelmi funkció egy elektromos előfűtő (kiegészítő tartozék)
vezérlésével és szabályozásával
– A Vitovent 300-C és 300-W készülékekbe be van építve egy
elektromos előfűtő.

■ Szellőztetési fokozat kiválasztása.
Szellőztetési fokozatok beállítása a Szerviz menüben.
■ A bypass-csappantyú automatikus nyitása és zárása az épületen
belüli és kívüli hőmérséklettől függően
■ Beépített diagnosztikai rendszer: Szűrőcsere és üzemzavarok
kijelzése.

16.3 Vitotronic 200, WO1C típus
A Vitotronic 200, WO1C típus Vitovent berendezéssel összefüggő
jellemzői és funkciói. A hőszivattyú-szabályozó részletes leírását
lásd a hőszivattyúk tervezési segédletében.

Modulrendszerű felépítés
A hőszivattyú-szabályozó az alapmodulokból, a nyomtatott áramköri
lapokból és a kezelőegységből áll.
Alapmodulok:
■ hálózati kapcsoló
■ Optolink interfész
■ üzem- és üzemzavarjelzés
■ biztosítékok
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Nyomtatott áramköri lapok külső komponensek csatlakoztatásához:
■ csatlakozás a Vitovent berendezéshez (Vitocal csatlakozókészleten, Modbus-on keresztül)
■ csatlakozások 230 V~-os üzemi készülékekhez, pl. szivattyúkhoz,
keverőszelepekhez stb.
■ csatlakozások jelző és biztonsági komponensekhez
■ csatlakozások hőmérséklet-érzékelőkhöz és KM-BUS-okhoz

Kezelőegység
■ egyszerű kezelés:
– grafikus és szöveges kijelző
– nagy betűméret és kontrasztos fekete/fehér ábrázolás
– környezetfüggő súgószövegek
■ kapcsolóórával
■ Kezelőgombok:
– navigáció
– nyugtázás
– súgó
– bővített menü
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A Vitovent 200-C szabályozója/kezelőegysége (folytatás)
■ Szellőztetésre vonatkozó beállítások
– normál és csökkentett helyiség-hőmérséklet, hidraulikus utánfűtővel történő üzemben
– szellőztetés üzemmód
– szellőztetés időprogram
– alapszellőztetés
– intenzív szellőztetés

■ Rendelkezésre álló nyelvek:
– magyar
– bolgár
– cseh
– dán
– angol
– spanyol
– észt
– francia
– horvát
– olasz

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lett
litván
holland
lengyel
orosz
román
szlovén
finn
svéd
török

Szellőztetési funkciók
■ A szellőztető berendezés állandó levegő-térfogatáramra történő
szabályozása
■ Fagyvédelmi funkció egy elektromos előfűtő (kiegészítő tartozék)
vezérlésével és szabályozásával
■ A szellőztetési fokozat üzemmód- és időprogram-választással történő beállítása, valamint energiamegtakarítási és komfortfunkciók
■ A bypass-csappantyú automatikus nyitása és zárása az épületen
belüli és kívüli hőmérséklettől függően

■ További fűtő-/hűtőkörök vezérlése, a szellőztető berendezéstől
függetlenül
■ Beépített diagnosztikai rendszer
■ Külső funkciók: az üzemállapot átkapcsolása (a kiegészítő tartozékként kapható EA1 bővítő adapterrel)

Időprogramok
Digitális időprogram (a kezelőegységbe beépített)
■ Napi és heti program
■ Automatikus nyári és téli átállítás
■ A szellőztetési időprogram standard kapcsolási idői gyárilag előre
be vannak állítva.
■ Az időprogram egyénileg beállítható, naponta max. 8 idősáv állítható be
Legrövidebb kapcsolási időköz: 10 perc
Menettartalék: 14 nap

A szellőztetési fokozatok beállítása
A szellőztetési fokozatokat az üzemmód („Alap üzemállapot”,
„Automat. szellőzés”), az energiatakarékossági funkciók („Elutazási program”, „Csökkentett üzem”), a komfortfunkció („Intenzív
üzemállapot”) vagy az időprogramon belüli üzemállapot („Csökk.”,
„Normál”, „Intenzív”) határozza meg.
Szellőztetési fokozatok
Szellőztetési fokozat
(kijelzés a szabályozón)

Funkció/üzemmód

Üzemállapot a szellőztetés
időprogramban
―

„Alap üzemállapot”
„Elutazási program”
„Csökkentett üzemmód”
„Automatikus szellőzés”

―
„Csökkentett”

3

„Automatikus szellőzés”

„Normál”

4

„Automatikus szellőzés”
„Intenzív üzemállapot”

„Intenzív”
―

1
2
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Levegő-térfogatáram
50
Beállítható: „Alap üzemállapot” + 5 m3/h és „Normál” – 5 m3/h között
Beállítható: „Csökkentett
üzemmód” + 5 m3/h és
„Intenzív” – 5 m3/h között
Beállítható: „Normál” +
5 m3/h és 200 m3/h között
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– elutazási program
– paraméterek, pl. kivezetett levegő előírt hőmérséklete vagy a
szellőztetési fokozatokhoz beállított térfogatáramok
■ Szellőztetésre vonatkozó kijelzések:
– szellőztetési fokozat
– fagyvédelem
– Szűrőcsere
– üzemi adatok
– diagnosztikai adatok
– megjegyzések, figyelmeztető és hibaüzenetek

A Vitovent 200-C szabályozója/kezelőegysége (folytatás)
■ A fagyvédelmi ellenőrzés minden esetben aktív.
■ Az intenzív üzemállapot korlátozott ideig aktív. Működési időtartama beállítható.
Általános
Névleges feszültség
230 V~
Névleges frekvencia
50 Hz
Névleges áram
6A
Érintésvédelmi osztály
I
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzemeltetés
0–+40 °C között
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben
(normál környezeti feltételek mellett)
– Raktározás és szállítás –20–+65 °C
A használati melegvíz hő- 10–+70 °C között
mérsékletének beállítási
tartománya
A fűtési és hűtési jelleggörbék beállítási tartománya
– Meredekség
0 – 3,5
– Eltolás
–15 – +40 K

Melegvíztároló cirkulációs szivattyújának hálózati csatlakoztatása
A saját belső szabályozóval rendelkező melegvíztároló-cirkulációs
szivattyúkat külön hálózati csatlakozáson keresztül kell csatlakoztatnni. A Vitotronic szabályozón vagy a Vitotronic kiegészítő tartozékoko keresztüli csatlakoztatás nem megengedett.
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Bypass
A szellőztető berendezésbe be van építve egy bypass, amely úgy
vezeti a külső levegőt, hogy az teljes egészében megkerüli a hőcserélőt, lehetővé téve a levegő passzív hűtését, pl. nyári éjszakákon. A
rendszer a külső levegő és a kivezetett levegő hőmérsékletének
függvényében automatikusan aktiválja és tiltja le a bypass funkciót.
A bypass hőmérsékleti feltételei (gyári beállítás):

Csappantyú zárva:
■ A külső hőmérséklet alacsonyabb, mint 10 ºC
vagy
■ a külső hőmérséklet magasabb, mint a helyiség-hőmérséklet
vagy
■ a helyiség-hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított előírt helyiség-hőmérsékletből a beállított hiszterézis levonása után kapott
érték.

Csappantyú nyitva:
■ A külső hőmérséklet magasabb, mint 10 °C
és
■ a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a helyiség-hőmérséklet
és
■ a helyiség-hőmérséklet magasabb, mint a beállított előírt helyiséghőmérséklet (ALZ = 21 °C)

Beállítás
A szellőztetési fokozatok beállítása
1
50 m³/h
2
beállítható
3
beállítható
4
beállítható

A beállítási értékeket lásd a műszaki adatoknál, 13. oldal.
■ A fagyvédelmi ellenőrzés minden esetben aktív.
■ A 4. fokozatú üzem időben korlátozott

Fagyvédelmi ellenőrzés
A fagyvédelmi funkció a hőcserélő kezdődő eljegesedése esetén
automatikusan, igény szerint bekapcsol.

5793 501 HU

A bevezetettlevegő-térfogatáram csökkentése:
Aktív fagyvédelmi funkció esetén a 16,5 °C-os kellemes közérzetet
biztosító min. bevezetettlevegő-hőmérsékletig először kinyílik a
bypass. Ha a hőmérséklet már nem éri el a kellemes közérzetet biztosító 16,5 °C-os értéket, akkor fokozatosan csökkenni kezd a
befúvó ventilátor fordulatszáma. Időbeli eltolódással az elszívó ventilátor fordulatszáma is csökkenésnek indul, hogy az épületben ne
alakuljon ki jelentős kiegyensúlyozatlanság.
A szabályozás akár a ventilátorok nyugalmi helyzetét is eredményezheti.
A sikeres leolvasztás után a készülék önállóan visszatér normál üzemébe.

Elektromos előfűtő:
A beépíthető elektromos előfűtőt a szellőztető berendezés szabályozója kapcsolja be, amint megindul a hőcserélő jegesedése. Kb.
–20 °C-os hőmérsékletig az előfűtő teljesítménye igény szerint fokozatosan nő a szellőztető berendezés kiegyensúlyozott, folyamatos
üzemének biztosítására (a passzív házakra vonatkozó feltételeknek
megfelelően). Amennyiben < –20 °C külső hőmérsékletnél az előfűtő
teljesítménye már nem elegendő a kiegyensúlyozott üzemhez,
bekapcsol a „Bevezetettlevegő-térfogatáram csökkentése” funkció a
ventilátorok nyugalmi helyzetéig.
A berendezés automatikusan ismét normál üzemre áll be, és az előfűtő teljesítménye automatikusan kikapcsolásig csökken.
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A Vitovent 200-C szabályozója/kezelőegysége (folytatás)
16.4 Távvezérlő
A szellőztetéshez szükséges legfontosabb szabályozási funkciók a
Vitotrol 300B és Vitotrol 300 RF B távvezérlőkön (a hőszivattyú kiegészítő tartozéka) is rendelkezésre állnak. A távvezérlőt a hőszivatytyú-szabályozóhoz kell csatlakoztatni. A Vitotrol 300B további funkcióit és műszaki adatait lásd a hőszivattyúk tervezési segédletében.
A kezelés a Vitotrol App segítségével is történhet.
Műszaki adatok – távvezérlő
Érintésvédelmi osztály

Védettség

Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzem
– Raktározás és szállítás

–2 – 35 °C
–20 – 65 °C

III az MSZ EN 60730-1 szerint
Fel-/beszerelés által kell biztosítani.
IP 20 az EN 60529-1 szerint
Fel-/beszerelés által kell biztosítani.

A Vitovent 300-F szabályozója/távvezérlője
17.1 Vitotronic 200 WO1C típus
A szellőztető berendezés kezelése, szabályozási paramétereinek
beállítása és diagnosztikája a Vitotronic 200 WO1C típusú hőszivattyú-szabályozóval történik.

Az alábbiakban csak a Vitotronic 200, WO1C típus azon jellemzőit
és funkcióit ismertetjük, amelyek összefüggenek a Vitovent 300-F
berendezéssel. A hőszivattyú-szabályozó részletes leírását lásd a
hőszivattyúk tervezési segédletében.

Felépítés és funkciók
Modulrendszerű felépítés
A hőszivattyú-szabályozó az alapmodulokból, a nyomtatott áramköri
lapokból és a kezelőegységből áll.
Alapmodulok:
■ hálózati kapcsoló
■ Optolink interfész
■ üzem- és üzemzavarjelzés
■ biztosítékok
Nyomtatott áramköri lapok külső komponensek csatlakoztatásához:
■ csatlakozás a Vitovent berendezéshez (Vitocal csatlakozókészleten, Modbus-on keresztül)
■ csatlakozások 230 V~-os üzemi készülékekhez, pl. szivattyúkhoz,
keverőszelepekhez stb.
■ csatlakozások jelző és biztonsági komponensekhez
■ csatlakozások hőmérséklet-érzékelőkhöz és KM-BUS-okhoz
Kezelőegység
■ egyszerű kezelés:
– grafikus és szöveges kijelző
– nagy betűméret és kontrasztos fekete/fehér ábrázolás
– környezetfüggő súgószövegek
■ kapcsolóórával
■ Kezelőgombok:
– navigáció
– nyugtázás
– súgó
– bővített menü
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■ Szellőztetésre vonatkozó beállítások
– normál és csökkentett helyiség-hőmérséklet, hidraulikus utánfűtővel történő üzemben
– szellőztetés üzemmód
– szellőztetés időprogram
– alapszellőztetés
– intenzív szellőztetés
– elutazási program
– paraméterek, pl. kivezetett levegő előírt hőmérséklete vagy a
szellőztetési fokozatokhoz beállított térfogatáramok
■ Szellőztetésre vonatkozó kijelzések:
– szellőztetési fokozat
– fagyvédelem
– Szűrőcsere
– üzemi adatok
– diagnosztikai adatok
– megjegyzések, figyelmeztető és hibaüzenetek
■ Rendelkezésre álló nyelvek:
– magyar
– bolgár
– cseh
– dán
– angol
– spanyol
– észt
– francia
– horvát
– olasz
– lett
– litván
– holland
– lengyel
– orosz
– román
– szlovén
– finn
– svéd
– török

5793 501 HU
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A Vitovent 300-F szabályozója/távvezérlője (folytatás)
Szellőztetési funkciók
■ A szellőztető berendezés állandó levegő-térfogatáramra történő
szabályozása
■ Fagyvédelmi funkció egy elektromos előfűtő (kiegészítő tartozék)
vezérlésével és szabályozásával
■ A szellőztetési fokozat üzemmód- és időprogram-választással történő beállítása, valamint energiamegtakarítási és komfortfunkciók

■ A bypass-csappantyú automatikus nyitása és zárása az épületen
belüli és kívüli hőmérséklettől függően
■ További fűtő-/hűtőkörök vezérlése, a szellőztető berendezéstől
függetlenül
■ Beépített diagnosztikai rendszer
■ Külső funkciók: az üzemállapot átkapcsolása (a kiegészítő tartozékként kapható EA1 bővítő adapterrel)

Időprogramok
Digitális időprogram (a kezelőegységbe beépített)
■ Napi és heti program
■ Automatikus nyári és téli átállítás
■ A szellőztetési időprogram standard kapcsolási idői gyárilag előre
be vannak állítva.
■ Az időprogram egyénileg beállítható, naponta max. 8 idősáv állítható be
Legrövidebb kapcsolási időköz: 10 perc
Menettartalék: 14 nap
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Szellőztetési fokozatok
A szellőztetési fokozatok beállítása
A szellőztetési fokozatokat az üzemmód („Alap üzemállapot”,
„Automat. szellőzés”), az energiatakarékossági funkciók („Elutazási program”, „Csökkentett üzem”), a komfortfunkció („Intenzív
üzemállapot”) vagy az időprogramon belüli üzemállapot („Csökk.”,
„Normál”, „Intenzív”) határozza meg.
Szellőztetési fokozatok
Szellőztetési fokozat
(kijelzés a szabályozón)
1
2
3
4

Funkció/üzemmód

Üzemállapot a szellőztetés
időprogramban
―

Levegő-térfogatáram

„Alap üzemállapot”
„Elutazási program”
„Csökkentett üzemmód”
„Automatikus szellőzés”
„Automatikus szellőzés”

―
„Csökkentett”
„Normál”

Beállítható

„Automatikus szellőzés”
„Intenzív üzemállapot”

„Intenzív”
―

Beállítható

■ A fagyvédelmi ellenőrzés minden esetben aktív.
■ Az intenzív üzemállapot korlátozott ideig aktív. Működési időtartama beállítható.

85 m3/h

Beállítható

■ Ha az időprogramban a „Normál” üzemállapot aktív, a levegő-térfogatáram a „Csökkentett” és „Intenzív” határok között automatikusan változik az alábbi tényezőktől függően:
– páratartalom
– CO2-koncentráció
– a kivezetett levegő hőmérséklete fűtés esetén

Fagyvédelmi ellenőrzés

5793 501 HU

A szellőztető berendezés szabályozója megvizsgálja az elektromos
előfűtő használatát, ha a levegő hőmérséklete 2 °C alá csökken.
Min. –15 °C-os hőmérsékletig az előfűtő teljesítménye igény szerint
fokozatosan nő a szellőztető berendezés kiegyensúlyozott, folyamatos üzemének biztosítására (a passzív házakra vonatkozó feltételeknek megfelelően). Amennyiben (< –15 °C) külső hőmérsékletnél az
előfűtő teljesítménye már nem elegendő a kiegyensúlyozott üzemhez, a rendszer fokozatosan csökkenti a szellőztetési fokozatokat,
egészen a lekapcsolt üzem eléréséig. A szellőztetési funkció a
hőmérséklet emelkedése esetén automatikusan helyreáll.
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A Vitovent 300-F szabályozója/távvezérlője (folytatás)
Szellőztető fűtőkör
■ A hőszivattyú-szabályozóhoz csatlakoztatni kell a külső hőmérséklet-érzékelőt (a hőszivattyú szállítási terjedelme; a műszaki adatokat lásd a hőszivattyúk tervezési segédletében).
■ Amennyiben a szellőztető fűtőkört a fűtési rendszer fűtővíz-puffertárolója látja el, akkor a fűtővíz-puffertárolónak pufferhőmérsékletérzékelővel is rendelkeznie kell. (A hőszivattyú-szabályozóhoz kell
csatlakoztatni).
■ Ha a szellőztető fűtőkör számára külön fűtővíz-puffertároló (25 l,
kiegészítő tartozék) kerül beépítésre a szellőztető berendezésbe,
nincs szükség pufferhőmérséklet-érzékelőre.

17.2 A Vitotronic 200, WO1C típusú szabályozó műszaki adatai
Melegvíztároló cirkulációs szivattyújának hálózati csatlakoztatása
A saját belső szabályozóval rendelkező melegvíztároló-cirkulációs
szivattyúkat külön hálózati csatlakozáson keresztül kell csatlakoztatnni. A Vitotronic szabályozón vagy a Vitotronic kiegészítő tartozékoko keresztüli csatlakoztatás nem megengedett.

17.3 Távvezérlő

15

5

97

A szellőztetéshez szükséges legfontosabb szabályozási funkciók a
Vitotrol 300B és Vitotrol 300 RF B távvezérlőkön (a hőszivattyú kiegészítő tartozéka) is rendelkezésre állnak. A távvezérlőt a hőszivatytyú-szabályozóhoz kell csatlakoztatni. A Vitotrol 300B további funkcióit és műszaki adatait lásd a hőszivattyúk tervezési segédletében.
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Függelék
18.1 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”
5793 501 HU
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Általános
Névleges feszültség
230 V~
Névleges frekvencia
50 Hz
Névleges áram
6A
Érintésvédelmi osztály
I
Megengedett környezeti hőmérséklet
– Üzemeltetés
0–+40 °C között
Alkalmazás lakó- és fűtőhelyiségekben
(normál környezeti feltételek mellett)
– Raktározás és szállítás –20–+65 °C
A használati melegvíz hő- 10–+70 °C között
mérsékletének beállítási
tartománya
A fűtési és hűtési jelleggörbék beállítási tartománya
– Meredekség
0 – 3,5
– Eltolás
–15 – +40 K
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18.2 Szimbólumok
Szellőztető berendezés

Leágazás

Hangtompító

Légáteresztő

Külső levegő
Bevezetett levegő
Kivezetett levegő
Távozó levegő
Csőív

Elszívó nyílás
Befúvó nyílás
Tisztítónyílás

18.3 Előírások és irányelvek
A tervezésnél és a kivitelezésnél az alábbi szabványokat és előírásokat kell figyelembe venni.
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
■ EnEV
■ VDI 2081

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

18

18.4 Szójegyzék
Kivezetett levegő
A szellőztető berendezés által a helyiségből kiszívott levegő.
Elszívó nyílás
Lásd „Elszívó szelep”.

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.

Elszívó szelep
Az a nyílás, amelyen keresztül a kivezetendő levegő a helyiségből
távozik.

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

Külső levegő
A szabadból beszívott levegő.

Maximális szellőztetés
= „Intenzív szellőztetés” a DIN 1946-6 szerint

„Blower-Door teszt”
Épületek tömörségvizsgálati eljárása.

Normál szellőztetés
= „Névleges szellőztetés” a DIN 1946-6 szerint.
A helyiség levegőminőségének és higiéniájának megtartása érdekében szükséges légcsere a lakók megszokott tevékenysége esetén.

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.

5793 501 HU

Távozó levegő
A szabadba vezetett levegő.
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).
VITOVENT

Party-szellőztetés
Lásd „Maximális szellőztetés”.
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.
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Függelék (folytatás)
Befúvó nyílás
Az a nyílás, amelyen keresztül a bevezetett levegő a helyiségbe jut.
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A1 keverőszelep nélküli fűtőkör................................................. 64, 65
Alacsony energiaszintű ház............................................................... 6
Alaprajz............................................................................................ 72
Alap üzemállapot........................................................................84, 87
Alkalmazott egyenletek.................................................................... 78
Alkalmazott egyenletek áttekintése..................................................78
Automatikus szellőzés................................................................84, 87
Azonos légtér................................................................................... 67
Á
Állítható lábak...................................................................................54
Általános tudnivalók......................................................................... 66
Áramlási zajok elkerülése................................................................ 67
B
Beállítási tartomány
– alapszellőztetés...................................................................... 23, 38
– alap szellőztetés........................................................................... 29
– csökkentett szellőztetés.............................................. 18, 23, 29, 38
– intenzív szellőztetés..........................................................18, 23, 29
– Intenzív szellőztetés......................................................................38
– névleges szellőztetés..................................................18, 23, 29, 38
Beállítások..................................................................................84, 86
Befúvó és elszívó nyílások száma................................................... 77
Befúvó nyílás....................................................................................90
Bekötési előírások..........................................................51, 54, 58, 61
Beszivárgás......................................................................................75
Beszivárgási részarány.................................................................... 78
Beszivárgó levegő............................................................................89
Bevezetett- és kivezetettlevegő-szűrő............................................. 46
Bevezetett levegő.................................................................19, 25, 40
Bevezetett levegő hőmérséklete.............................. 55, 58, 62, 65, 68
Bevezetett levegő-térfogatáram....................................................... 65
Blower-door teszt............................................................................. 66
Blower-Door teszt.............................................................................89
Bővített menü............................................................................. 83, 86
Burkolat................................................................................ 23, 29, 38
Bvezetett levegő...............................................................................89
Bypass............................................................................................. 81

E
Egyenáramú radiál ventilátor................................... 22, 23, 28, 29, 36
Egyenletek....................................................................................... 78
Elektr. teljesítményfelvétel..............................................18, 23, 29, 38
Elektromos csatlakozás
– Vitovent 300.................................................................................. 55
– Vitovent 300/300-W................................................................ 51, 54
– Vitovent 300-C.............................................................................. 58
– Vitovent 300-F.........................................................................59, 61
Elektromos előfűtő................................................... 22, 28, 42, 54, 58
Ellenáramú hőcserélő................ 16, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 36, 38
Ellenőrző lista a méretezéshez/ajánlatkészítéshez..........................88
Előfűtő............................................................................ 22, 28, 71, 82
Előfűtő, elektromos.......................................................................... 42
Előírások.......................................................................................... 89
Előnyök
– Vitovent 300.................................................................................. 17
– Vitovent 300-C.............................................................................. 28
– Vitovent 300-F...............................................................................36
– Vitovent 300-W............................................................................. 22
Előremenő hőmérséklet-érzékelő.................................................... 64
Előremenő hőmérséklet-érzékelő, fűtőkör................................. 64, 65
Elszívó nyílás................................................................................... 89
Elszívó szelep.................................................................................. 89
Elutazási program................................................................ 84, 86, 87
Energiamegtakarítási rendelet........................................................... 6
Energia-visszanyerés.......................................................................68
EnEV.................................................................................................. 6
Entalpia hőcserélő............................................................................68
Esővíz-csatorna............................................................................... 68
É
Épületburkolás........................... 48, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 66, 75
Épülettechnika követelményei..........................................................66
Évi fűtési hőszükséglet.......................................................................6

C
CO2-/nedvességérzékelő.................................................................44
Csatlakozás
– bevezetett levegő........................................................19, 25, 32, 40
– kivezetett levegő......................................................... 19, 25, 32, 40
– külső levegő................................................................ 19, 25, 32, 40
– távozó levegő..............................................................19, 25, 32, 40
Csatlakozó csőcsonk........................................................... 17, 22, 28
Csatlakoztatás a hőszivattyúhoz......................................................62
Csökkentett szellőztetés.................................... 70, 72, 73, 79, 80, 89
Csökkentett üzemmód............................................................... 84, 87
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Diagnosztikai adatok.................................................................. 84, 86
Diagnosztikai rendszer.........................................................81, 84, 87
DIN 1946-6.....................................................................69, 72, 78, 80
Durvaszűrőkészlet............................................................................46
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H
Hálózati csatlakozás...................................................... 51, 54, 58, 61
Hálózati csatlakozóvezeték..............................................................61
Hangátvitel....................................................................... 7, 49, 54, 58
Hangelnyelés..................................................................................... 9
Hangnyomásszint.....................................................................8, 9, 67
Hangtompítás...................................................................................67
Hangtompító.....................................................................................67
Hangvisszaverődés........................................................................8, 9
Használati mód................................................................................ 73
Hatásos levegő-térfogatáram...........................................................78
Helyiség-hőmérséklet.................................................................84, 86
Helyiség levegőjétől függő tüzelőberendezés .................................67
Heti program.............................................................................. 84, 87
Hidraulikus utánfűtő....................................................... 43, 63, 64, 65
– hidraulikus csatlakozás................................................................. 63
– vezetékrendszer követelményei....................................................66
Hidraulikus utófűtő készülék............................................................ 35
Hőátbocsátási tényező.....................................................................66
Hőmérsékleti feltételek és bypass....................................................81
Hőmérsékletőr............................................................................64, 65
Hőmérséklet-változás.......................................................................23
Hőszigetelés.......................................................................................6
Hőszivattyú-szabályozó................................................................... 86
– alapmodulok............................................................................83, 86
– felépítés........................................................................................ 86
– funkciók.........................................................................................86
– kezelőegység.......................................................................... 83, 86
– nyelvek....................................................................................84, 86
– nyomtatott áramköri lapok.......................................................83, 86
Hőszükséglet..............................................................................63, 65
Hőveszteség...................................................................................... 6
Hővisszanyerés......................................17, 18, 22, 23, 28, 29, 38, 89
– Vitovent 200-C.............................................................................. 13
– Vitovent 300/300-W...................................................................... 55
– Vitovent 300-C........................................................................ 58, 59
– Vitovent 300-F...............................................................................62
Hűtés................................................................................................65
I
Időprogram...............................................................35, 79, 84, 86, 87
Időprogramok................................................................. 79, 81, 84, 87
Indítások.....................................................................................84, 87
Intenzív szellőztetés.................................................72, 73, 79, 80, 89
Intenzív üzemállapot.................................................................. 84, 87
Irányelvek.........................................................................................89
Irányérték........................................................................................... 8
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Fagyvédelem..................................................................68, 70, 82, 87
– előfűtő nélkül.................................................................................71
– előfűtővel.......................................................................................71
– földhőcserélővel............................................................................ 71
Fagyvédelmi ellenőrzés............................................................. 85, 87
Fagyvédelmi termosztát................................................................... 65
Falra történő szerelés...................................................................... 50
Felállítás
– épületburkoláson belül................................................ 47, 53, 56, 60
– fagerendás födémen..................................................................... 54
– fal mellett.......................................................................................59
– fűtetlen padláson...............................................................49, 54, 57
– fűtetlen pincében.........................................................48, 53, 57, 61
– hőszivattyú mellett........................................................................ 60
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– Vitovent 300-C.............................................................................. 55
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Figyelmeztetés........................................................................... 84, 86
Finomszűrőkészlet........................................................................... 46
Fojtólemez........................................................................................78
Fokozatkapcsoló........................................................................ 12, 83
Folyadékhang.....................................................................................7
Forgatógomb....................................................................................79
Födémszerelés.................................................................................49
Földhőcserélő.............................................................................71, 82
Földhőcserélő tisztítónyílásai........................................................... 71
Funkciók, hőszivattyú-szabályozó..............................................84, 87
Fűtési hőszükséglet........................................................................... 6
Fűtőköri keringető szivattyú....................................................... 64, 65
Fűtőviz-puffertároló.......................................................................... 43
Fűtővíz-puffertároló.............................................................. 35, 64, 65
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Keverőszelep, fűtőkör................................................................ 64, 65
Keverőszelep bővítőkészlet....................................................... 64, 65
Kezelőegység.............................................................................54, 58
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Kivezetett levegő hőmérséklete fűtés esetén...................................87
Kivezetettlevegő-szűrő...................................................22, 23, 28, 36
Kivezetett levegő szűrő.................................................................... 29
Kondenzvíz-elvezetés.............................................. 19, 32, 56, 59, 68
– entalpia hőcserélő.........................................................................68
– szagelzáróval rendelkező szifonon keresztül................................69
– vízzárón keresztül......................................................................... 69
Kondenzvíz-elvezető........................................................................51
– földhőcserélő.................................................................................71
Kondenzvíz-elvezető lefolyócsonk............................................. 25, 32
Kondenzvíz-lefolyókönyök............................................................... 40
Külső fali átvezetés........................................................ 16, 21, 27, 34
Külső levegő...................................................................19, 25, 40, 89
Külsőlevegő-szűrő..........................................................22, 23, 28, 36
Külső levegő szűrő...........................................................................29
Külső levegő szűrődoboz................................................................. 46
Külsőlevegő-térfogatáram a DIN 1946-6 szerint.............................. 69
Külsőlevegő-térfogatáramok meghatározása.................................. 72
Külsőlevegő-térfogatáram számítása...............................................75
Külső nyomásveszteség.................................... 18, 23, 29, 38, 77, 78
L
Lakóegység......................................................................................66
Lakóegység külsőlevegő-térfogatárama.......................................... 79
Légcsere.......................................................................... 6, 66, 80, 89
Légcserearány................................................................................. 67
Légelosztó doboz....................................................................... 34, 67
Légelosztó dobozok elhelyezése..................................................... 77
Léghang............................................................................................. 7
Légnyomásőr................................................................................... 67
Légtömörség.................................................................................... 66
Levegő belépési hőmérséklet.......................................................... 29
Levegő belépési hőmérséklete.................................................. 23, 38
Levegő-térfogatáram............................................................18, 84, 87
– beállítási tartomány.......................................................................29
– gyári beállítás....................................................................23, 29, 38
– gyári beállítások............................................................................ 81
Levegő-térfogatáramok
– beállítási tartományok............................................................. 23, 38
Levegő-térfogatáramok elosztása....................................................75

M
Max. levegő-térfogatáram.............................................. 18, 23, 29, 38
Maximális szellőztetés................................. 70, 72, 73, 78, 79, 80, 89
Megjegyzés................................................................................ 84, 86
Menettartalék....................................................................... 79, 84, 87
Méretek.......................................................................... 18, 23, 29, 38
– Vitovent 200-C.............................................................................. 14
– Vitovent 300.................................................................................. 19
– Vitovent 300-C.............................................................................. 32
– Vitovent 300-F...............................................................................40
– Vitovent 300-W............................................................................. 25
Merülő hőmérséklet-szabályozó termosztát...............................64, 65
Minimális távolságok
– Vitovent 300/300-W...................................................................... 51
– Vitovent 300-F.........................................................................59, 60
Modbus............................................................................................ 61
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– funkciók.........................................................................................81
– Vitovent 300.................................................................................. 79
– Vitovent 300-C/300-W...................................................................80
– Vitovent 300-F...............................................................................86
Távvezérlő felépítése....................................................................... 80
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– Vitovent 300-F.........................................................................55, 59
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