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Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky
Dal, Eidsvoll, Norsko
Výroba VZT jednotek pro Norský trh.

Přímá cesta - Straigh way
Historie i současnost
V roce 1974 byla založena ve švédském
Skinnskattebergu společnost s názvem
Systemair. Nápadem radiálního potrubního
ventilátoru s přímým výtlakem a sáním,
který byl přetvořen v prototyp a následně
ve výrobek ventilátor K, se začala odvíjet
úspěšná historie společnosti. Ventilátor K
tehdy znamenal revoluci ve světě větrání
a vzduchotechniky. Od té doby společnost
nepřetržitě zdokonalovala, rozšiřovala a
nyní nabízí komplexní řadu výrobků pro
všechny požadavky vzduchotechnických
systémů. Dnes je Systemair jedním z
předních výrobců vzduchotechnických celků
i komponent na světě.

Bouctouche, Kanada
Výroba potrubních ventilátorů a
rekuperátorů tepla používaných
v rezidenčním větrání na SeveroAmerickém trhu.

Přes 1900 zaměstanců ve více než 50
dceřiných společnostech v 38 státech
světa je připraveno reagovat na požadavky
zákazníků.

Kvalita
Systemair je držitelem certifikací ISO 9001,
ISO 14001 a ATEX. Naše vývojové centrum
patří mezi nejmodernější v Evropě. Výrobky
testujeme v souladu s mezinárodními
standardy EN, ISO a AMCA.

Kansas City, USA
Výroba ventilátorů pro Americký trh.

Systemair AB, centrála skupiny Systemair ve
švédském Skinnskattebergu.
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Skinnskatteberg, Švédsko

Hässleholm, Švédsko

Systemair centrála

VEAB

Hlavní a největší výrobní podnik v rámci skupiny Systemair s
distribučním a vývojovým centrem.

Vedoucí evropský výrobce
elektrických potrubních ohřívačů.
Výroba elektrických a vodních
ohřívačů a vodních chladičů.

Ukmerge, Litva
Výroba malých rekuperačních VZT
jednotek.

Bratislava, Slovensko
Výroba distribučních elementů, prvků
potrubních tras a požárních klapek.

Maribor, Slovinsko
Specializované centrum pro radiální
ventilátory na odvod tepla a kouře s
EN certifikací.

Kuala Lumpur, Malajsie
Výroba produktů pro Asijský trh.

Madrid, Španělsko

Hasselager, Dánsko

Windischbuch, Německo

Výroba VZT jednotek.

Výroba VZT jednotek.

Výroba VZT jednotek a specializované
centrum pro axiální ventilátory
zahrnující tunelové i proudové
ventilátory.
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Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

VX 250 TV/P



60-70 % účinnost deskového rekuperátoru



Elektrický ohřev vzduchu



Vestavěný řídicí systém s ovladači (Plug&play)



Automatické odmrazování deskového rekuperátoru



Pouze pravé provedení

VX

250 TV/P

Napětí/frekvence

V/50Hz 1~230

Příkon, motory

W 2x 115

Hlavní jistič

A 10

Filtr, přívod vzduchu

- EU5, kapsový

Filtr, odvod vzduchu

- panelový, hliníkový

Elektr. ohřev, přívod vzduchu

W 1000

Hmotnost

kg 30

Připojení

mm 4 x 125

Dvojitý plášť jednotky vyrobený z pozinkovaného ocelového
plechu s 20 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální
vlny je opatřen práškovým nátěrem. Jednotka se dodává
pouze v pravém provedení je určena pro stěnovou montáž do
temperovaného prostoru.
Jednotka VX 250 TV/P se skládá z filtrů, elektrického ohřívače,
deskového rekuperátoru z hliníku a ventilátorů s dopředu
zahnutými lopatkami.
Kapsový filtr EU5 na přívodu, panelový hliníkový filtr na odvodu,
deskový rekuperátor a ventilátory lze jednoduše vyjmout pro
čištění nebo údržbu. Odvod kondenzátu je umístěn ve spodní
desce jednotky.
Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím
systémem včetně ovladačů. Požadovaná teplota 15-25°C a
množství vzduchu se nastavuje pomocí ovladačů na čelním
panelu jednotky.
Automatické odmrazování deskového rekuperátoru, pomocí
vypnutí přívodního ventilátoru na dobu nezbytně nutnou, je
součástí řídicího systému jednotky.
Připojení jednotky k el. síti je přes el. zásuvku 230V/50Hz.
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Technické změny vyhrazeny!

VX

VX
Přívod vzduchu

Odvod vzduchu

3
1

4

5

2

Rozměry:

570

570

30

VX 250 TV/P

128

600
139

150

295

Označení pro připojovací místa:

102

98

295

101

89

125

89

85

49

600

Přívod čerstvého vzduchu
B – výtlak z VZT jednotky
C – sání do VZT jednotky
Odvod znehodnoceného vzduchu
A – výtlak z VZT jednotky
D – sání do VZT jednotky

Příslušenství:

SBVX
Letní blok

KSVX
Sifon s
nádržkou

RSK
zpětná
klapka

FK
pružné
manžety

VTVX
kryt potrubí
Technické změny vyhrazeny!
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Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

VR 250 ECH/B



75-85 % účinnost rotačního rekuperátoru



Elektrický ohřev vzduchu



Nízkoenergetické EC motory



Vestavěný řídicí systém (Plug&play)



Externí ovladač CE



Automatické přepínání zimního/letního provozu



Možnost napojení digestoře



Pouze pravé provedení

Ovladač CE
4-st. regulace otáček
5-st. regulace teploty vzduchu
signalizace zanesení filtrů
signalizace činnosti ohřívače
signalizace letního provozu

VR
Napětí/frekvence

250 ECH/B
V/50Hz 1~230

Příkon, motory

W 2x 59

Hlavní jistič

A 10

Filtr, přívod vzduchu

- EU7, kapsový

Filtr, odvod vzduchu

- EU3, kapsový

Elektr. dohřev

W 500

Hmotnost

kg 45

Připojení

mm 5 x 125

Dvojitý plášť jednotky vyrobený z pozinkovaného ocelového
plechu s 20 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální
vlny je opatřen práškovým nátěrem. Jednotka je určena pro
podstropní, podlahovou nebo stěnovou montáž.
Jednotka VR 250 ECH/B se skládá z filtrů EU7/EU3 na přívodu
resp. odvodu, elektrického ohřívače, rotačního rekuperátoru z
hliníku a ventilátorů s dopředu zahnutými lopatkami. Ventilátory
jsou poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu
elektrické energie. Kapsový filtr, rotační rekuperátor a ventilátory
jsou jednoduše vyjímatelné pro čištění nebo údržbu.

Jednotka je navíc vybavena připojovacím hrdlem E pro napojení
digestoře F 251-14, kde vzduch z digestoře proudí obtokem mimo
rotační rekuperátor a tím se nepřenáší pach do přívodu čerstvého
vzduchu.
Připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou el.
zásuvku 230V/50Hz. Součástí dodávky je el. kabel 1 m.

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím
systémem. Požadovaná teplota 12-22°C a množství vzduchu se
nastavuje pomocí externího ovladače. Jednotku je možné řídit z
více míst pomocí externích ovladačů CE. Jednotka je vybavena
automatickým přepínáním mezi zimním provozem s rekuperací
tepla a letním provozem bez rekuperace tepla popř. s letním
dochlazováním.
Jednotka je určena k nepřetržitému větrání a při požadavku na
vypnutí jednotky nebo provozu jednotky v útlumovém režimu
dle časového spínače je nutné do svorkovnice jednotky připojit
externí vypínač nebo časový programovací modul TD 457.
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Technické změny vyhrazeny!

VR
Přívod vzduchu

Odvod vzduchu

A

A
C

C

SFP

D
F

SFP

B
D

SF

P2

1,5

,0

E
F

η

E

B

2,5

Rozměry:
VR 250 ECH/B

A
C
D
B
E

C

A
D
Označení pro připojovací místa:

B

E

Přívod čerstvého vzduchu
A – výtlak z VZT jednotky
C – sání do VZT jednotky
Odvod znehodnoceného vzduchu
B – výtlak z VZT jednotky
D – sání do VZT jednotky
E – sání z digestoře

ø125 (5x)

Příslušenství:

CE
ext. ovladač

KCE
propojovací
kabel

TD 457
čas. spínač

RSK
zpětná
klapka

FK
pružné
manžety

F 251-14
digestoř
bílá/nerez

Technické změny vyhrazeny!
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Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

VR 300 ECV/B



75-85 % účinnost rotačního rekuperátoru



Elektrický ohřev vzduchu



Nízkoenergetické EC motory



Vestavěný řídicí systém (Plug&play)



Automatické přepínání zimního/letního provozu



Možnost napojení digestoře



Levé i pravé provedení

VR
Napětí/frekvence

300 ECV/B 500W
V/50Hz 1~230

300 ECV/B 1000W
1~230

Příkon, motory

W 2x 100

2x 100

Hlavní jistič

A 10

10

Filtr, přívod vzduchu

- EU7, kapsový

EU7, kapsový

Filtr, odvod vzduchu

- EU3, kapsový

EU3, kapsový

Elektr. dohřev

kW 0,5

Hmotnost
Připojení

1,0

kg 45

45

mm 5 x 125

Dvojitý plášť jednotky vyrobený z pozinkovaného ocelového
plechu s 20 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální
vlny je opatřen práškovým nátěrem. Jednotka je určena pro
podstropní, podlahovou nebo stěnovou montáž.
Jednotky VR 300 se skládjí z filtrů, elektrického ohřívače,
rotačního rekuperátoru z hliníku a ventilátorů s dopředu
zahnutými lopatkami. Kapsový filtr EU7/EU5 přívodu resp.
odvodu, rotační rekuperátor a ventilátory lze jednoduše vyjmout
pro čištění nebo údržbu. Ventilátory jsou poháněny EC motory,
které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie.

digestoře F 251-14, kde vzduch z digestoře proudí obtokem mimo
rotační rekuperátor a tím se nepřenáší pach do přívodu čerstvého
vzduchu.
Standardně je jednotka dodávána bez předního i bočního
lakovaného panelu.
Připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou el.
zásuvku 230V/50Hz. Součástí dodávky je el. kabel 1 m.

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím
systémem. Požadovaná teplota 12-22°C se nastavuje na
potenciometru pod čelním panelem. Průtok vzduchu se nastavuje
externím ovladačem MTP. Jednotka je vybavena automatickým
přepínáním mezi zimním provozem s rekuperací tepla a letním
provozem bez rekuperace tepla popř. s letním dochlazováním.
Jednotka je určena k nepřetržitému větrání a při požadavku na
vypnutí jednotky nebo provozu jednotky v útlumovém režimu
dle časového spínače je nutné do svorkovnice jednotky připojit
externí vypínač nebo časový programovací modul TD 457.
Jednotka je navíc vybavena připojovacími hrdly E a F pro napojení
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5 x 125

Technické změny vyhrazeny!

SS
SF

SFL

EFL
BD

ET
OT
ELH

EF
HE
BD

VR
Přívod vzduchu

Odvod vzduchu

A
SFP
SFP

F

SFP 1,5
SFP

A

2,0

B

B

C

C

1,2

D

D

E
F

η

E

2,5

Rozměry:
VR 300 ECV/B

Spodní připojovací hrdlo

F

C

D

A

E

B

E

D

A
C

B

Alternativní montáž

Označení pro připojovací místa:
Přívod čerstvého vzduchu
A – výtlak z VZT jednotky
C – sání do VZT jednotky
Odvod znehodnoceného vzduchu
B – výtlak z VZT jednotky
D – sání do VZT jednotky
E – alternativní sání z digestoře
F – sání z digestoře

Příslušenství:

TD 457
čas. spínač

VR 300 CS
konzole pro
stropní montáž

RSK
zpětná
klapka

FK
pružné
manžety

VR-300 FP
přední panel

VR-300 SP
boční panel

Technické změny vyhrazeny!

MTP
regulátor
otáček

F 251-14 EC
digestoř
bílá/nerez

VTVR 300
kryt potrubí
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Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

VX 400 E
VX 700 E



60-70% účinnost deskového rekuperátoru



Elektrický ohřev vzduchu



Vestavěný řídicí systém (plug&play)



Automatické odmrazování deskového rekuperátoru



Externí ovladač CE



Servisní dvířka na obou stranách VZT jednotky

Ovladač CE
4-st. regulace otáček
5-st. regulace teploty vzduchu
signalizace zanesení filtrů
signalizace činnosti ohřívače

VX
Napětí/frekvence

400 E
V/50Hz 1~230

700 E
1~230

Příkon, motory

W 2x 152

2x 308

Hlavní jistič

A 10

16

Filtr, přívod vzduchu

- EU7, kapsový

EU7, kapsový

Filtr, odvod vzduchu

- hliníkový, panelový

Elektr. ohřev, přívod vzduchu

W 1670

hliníkový, panelový
2670

Elektr. ohřev, odvod vzduchu - odmrazování

W 1670

1670

Hmotnost

kg 48

67

Připojení

mm 3 x 160, 1 x 125

Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového
plechu s 50 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální
vlny. Servisní dvířka na obou stranách jednotky jsou vyplněna
30 mm teplené izolace. Jednotka VX 400/700E je určena pro
stěnovou, podlahovou a případně podstropní montáž.

vypnutí jednotky nebo provozu jednotky v útlumovém režimu
dle časového spínače je nutné do svorkovnice jednotky připojit
externí vypínač resp. časový programovací modul TD 457
Připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou el.
zásuvku 230V/50Hz. Součástí dodávky je el. kabel 1,85m.

Jednotka VX 400/700E se skládá z filtrů, elektrického ohřívače,
deskového rekuperátoru z hliníku a ventilátorů s dopředu
zahnutými lopatkami. Kapsový filtr EU7 na přívodu, panelový
hliníkový filtr na odvodu, deskový rekuperátor a ventilátory lze
jednoduše vyjmout pro čištění nebo údržbu. Odvod kondenzátu je
řešen z čelní strany jednotky.
Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím
systémem. Požadovaná teplota 16-22°C a množství vzduchu se
nastavuje pomocí externího ovladače CE. Jednotku je možné
řídit z více míst pomocí externích ovladačů CE. Automatické
odmrazování deskového rekuperátoru pomocí předehřevu
odvodního vzduchu je součástí řídicího systému jednotky.
Při vyšší teplotě v budově než ve venkovním prostoru v letních
měsících je vhodné pro vychlazení budovy použít „letní blok“,
který zamezí rekuperaci teplého vnitřního vzduchu.
Jednotka je určena k nepřetržitému větrání a při požadavku na
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4 x 200

Technické změny vyhrazeny!

VX
Přívod vzduchu

Přívod vzduchu

VX-400 E

Rozměry:
VX 400 E
327

118
108

A
Ø125
Ø

600

281

Ø

C

Ø

D

50

C

164

odvod kondenzátu

163

VX 700 E
500

1189

A

B

260

ø200 (4x)
600

315

B

D

D

C

250

51

170

C

170

A

171

115

1080

odvod kondenzátu

Označení pro připojovací místa:

110
250

*)

Jednotku lze instalovat jako podtropní s připojovacími hrdly vedle sebe. Jednotka již takto musí být
objednána nebo specifikována. Odvod kondenzátu je pak vytvořen v servisních dvířkách. Tato úprava je
příslušenstvím jednotky.

Přívod čerstvého vzduchu
B – výtlak z VZT jednotky
C – sání do VZT jednotky
Odvod znehodnoceného vzduchu
A – výtlak z VZT jednotky
D – sání do VZT jednotky

Příslušenství:

CE
ext. ovladač

KCE
propojovací
kabel

TD 457
čas. spínač

SBVX
Letní blok

KSVX
Sifon s
nádržkou

RSK
zpětná
klapka

Technické změny vyhrazeny!

FK
pružné
manžety

VTVX
kryt potrubí
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Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

VX 400 EV
VX 700 EV



60-70% účinnost deskového rekuperátoru



Deskový rekuperátor z hliníku



Elektrický ohřev vzduchu



Vestavěný řídicí systém (plug&play) s ovladačem CE



Automatické odmrazování deskového rekuperátoru



Vestavěný ovladač CE



Pravé (R) i levé (L) provedení

Ovladač CE
4-st. regulace otáček
5-st. regulace teploty vzduchu
signalizace zanesení filtrů
signalizace činnosti ohřívače

VX
Napětí/frekvence

400 EV

700 EV

V/50Hz 1~230

1~230

Příkon, motory

W 2x 138

2x 315

Hlavní jistič

A 10

16

Filtr, přívod vzduchu

- EU7, kapsový

EU7, kapsový

Filtr, odvod vzduchu

- hliníkový, panelový

Elektr. ohřev, přívod vzduchu

W 1670

hliníkový, panelový
2670

Elektr. ohřev, odvod vzduchu - odmrazování

W 1670

1670

Hmotnost

kg 55

75

Připojení

mm 4 x 160

Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového
plechu s 50 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální
vlny. Servisní dvířka jsou vyplněna 30 mm teplené izolace. Plášť
jednotky je opatřen práškovým nátěrem. Jednotka VX 400/700EV
v levém nebo v pravém provedení je určena pro stěnovou
případně podstropní montáž.
Jednotka VX 400/700EV se skládá z filtrů, elektrického ohřívače,
deskového rekuperátoru z hliníku a ventilátorů s dopředu
zahnutými lopatkami. Kapsový filtr EU7 na přívodu, panelový
hliníkový filtr na odvodu, deskový rekuperátor a ventilátory lze
jednoduše vyjmout pro čištění nebo údržbu. Odvod kondenzátu je
řešen ve spodní desce jednotky.

který zamezí rekuperaci teplého vnitřního vzduchu.
Jednotka je určena k nepřetržitému větrání a při požadavku na
vypnutí jednotky nebo provozu jednotky v útlumovém režimu
dle časového spínače je nutné do svorkovnice jednotky připojit
externí vypínač resp. časový programovací modul TD 457.
Připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou el.
zásuvku 230V/50Hz. Součástí dodávky je el. kabel 1,85m.

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím
systémem. Požadovaná teplota 16-22°C a množství vzduchu se
nastavuje pomocí vestavěného ovladače CE na čelním panelu
jednotky. Jednotku je možné řídit z více míst pomocí externích
ovladačů CE. Automatické odmrazování deskového rekuperátoru
pomocí předehřevu odvodního vzduchu je součástí řídicího
systému jednotky.
Při vyšší teplotě v budově než ve venkovním prostoru v letních
měsících je vhodné pro vychlazení budovy použít „letní blok“,
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4 x 200

Technické změny vyhrazeny!

VX 400 EV-R (Pravé provedení)

VX
Přívod vzduchu

Přívod vzduchu

Rozměry:
VX 700 EV - R (Pravý model)

ø18

37

231

919

60

37

800

800

47

ø160 (x4)

62

VX 400 EV - R (Pravý model)

230

60

odvod kondenzátu
119

226

226

226

220

239

221

120

120

507

327

328

113

120

ø18

918

ø200(x4)

ø160 (4x)

A
*)

C

D

B

A

C

D

B

U levého modelu je pozice připoj. míst A, B, C, D zrcadlově obrácena kolem vertikální osy, jsou v pořadí B D C A. Označení levých modelů je VX 400/700 EV - L

Označení pro připojovací místa:
Přívod čerstvého vzduchu
B – výtlak z VZT jednotky
C – sání do VZT jednotky
Odvod znehodnoceného vzduchu
A – výtlak z VZT jednotky
D – sání do VZT jednotky

Příslušenství:

CE
ext. ovladač

KCE
propojovací
kabel

TD 457
čas. spínač

SBVX
Letní blok

RSK
zpětná
klapka

FK
pružné
manžety

Technické změny vyhrazeny!

KSVX
Sifon s
nádržkou
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Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

SAVE VTC 300
SAVE VTC 700



85-90 % účinnost deskového protiproudého rekuperátoru



Nízkoenergetické EC motory



Elektrický ohřívač (příslušenství)



Možnost dopojení potrubního ohřívače a chladiče



Vestavěný řídicí systém (Plug&play)



Vestavěný ovladač CD, VTC 700 pouze externí



7 speciálních vstupů pro vzdálené ovládání



Pravé (R) i levé (L) provedení



Komunikace Modbus

Ovladač CD
plynulá nastavení otáček/výkonu
5-st. regulace teploty vzduchu
týdenní programovací modul
seznam alarmů

SAVE
Napětí/frekvence

VTC 300
V/50Hz 1~230

VTC 700
1~230 / 3~400 *)

Příkon, motory

W 2x 85

2x 168

Hlavní jistič

A 10

10 / 3x10 *)

Filtr, přívod vzduchu

- EU4 (EU5, EU7), deskový

EU4 (EU5, EU7), deskový

Filtr, odvod vzduchu

- EU4 (EU5), deskový

EU4 (EU5), deskový

Elektr. dohřev

W 1670 (příslušenství)

4500 (příslušenství)

Hmotnost

kg 72

150

Připojení
*)

mm 4 x 160

4 x 250

napájení 3~400V pouze v případě instalace ohřívače ELB do jednotky VTC 700. Doporučeně jištění je pak 3x10A.

Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového
plechu s 40 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální
vlny. Jednotka VTC 300 je primárně určena pro stěnovou a
jednotka VTC 700 pro podlahovou montáž.
Jednotka VTC se skládá z filtrů EU4 na přívodu i odvodu,
deskového protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky
a ventilátorů. Ventilátory jsou poháněny EC motory, které mají až
o 30% nižší spotřebu elektrické energie. Deskové filtry, deskový
protiproudý rekuperátor a ventilátory jsou jednoduše vyjímatelné
pro čištění nebo údržbu.
Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím
systémem. Požadovaná teplota 12-22°C a množství vzduchu
se nastavuje u jednotky VTC 300 na vestavěném a u jednotky
VTC 700 na externím ovladači CD. Externí ovladač CD spolu s 6
metrovým kabelem je standardní součástí dodávky jednotky
VTC 700. Jednotku je možné řídit z více míst pomocí několika
externích ovladačů CD nebo externích spínačů. Jednotka je
vybavena automatickým přepínáním mezi zimním provozem
s rekuperací tepla a letním provozem bez rekuperace tepla.
Obtoková klapka v případě potřeby automaticky odmrazuje
rekuperátor a slouží i pro regulaci teploty přívodního vzduchu.
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Jednotka je určena k nepřetržitému větrání v automatickém
časovém programu. Jednotka má 3 konfigurovatelné vstupy na
které lze napojit spínače, senzory CO2 nebo senzory vlhkosti.
Elektrický ohřívač ELB je příslušenstvím jednotky a určen je k
vestavbě do jednotky. Výkon ohřívače pro velikost VTC 300
je 1.67 kW a pro velikost VTC 700 4.5 kW. Ohřívač je nutné
samostatně specifikovat.
Jednotka je schopna ovládat a regulovat vodní ohřívač/chladič i
přímý ohřívač/chladič. Výměníky musí být instalovány v potrubní
trase. Pro správnou funkci musí být specifikovány další regulační
komponenty.
Jednotka může být napojena na nadřazený řídicí systém přes
protokol Modbus a rozhraní RS-485.
Možnost instalace filtrů s vyšší třídou filtrace EU7 nebo EU5.
Jednotky VTC je možné vypnout přímo z ovládacího panelu CD.
Připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou el.
zásuvku 230V/50Hz. Součástí dodávky je el. kabel 1 m.
V případě instalace elektrického ohřívače ELB do jednotky VTC
700 je nutné napojit tuto jednotku na napětí 3~400V.

Technické změny vyhrazeny!

VTC
Přívod vzduchu

Přívod vzduchu

Filtry G4

SF
P

2,
5

Filtry G4

P
SF

,5
P2
SF

2,0

0
SFP 2,

SFP 1,5

SFP 1,
6
SFP 1,
5

SFP 1,2
SFP 1,0

SFP
0,9

SF
P1
,2

η

η

SFP
0,6

Rozměry:
SAVE VTC 700 L (Levý model)

SAVE VTC 300 L (Levý model)
616
762*

802

857

553

odvod kondenzátu

odvod kondenzátu

758

139

C

A

406
A

C

D

D

Ø160(4x)

1332

139

B

421
616

B

279
131

131

Označení pro připojovací místa:

*)

Před jednotkou je nutné z důvodu servisu (výměna filtrů, čištění rek. výměníku) vytvořit
servisní prostor v celé její šířce. Servisní dveře je možné kompletně vyjmout, v případě VTC
300 je nutná demontáž pantů.

Přívod čerstvého vzduchu
A – výtlak z VZT jednotky
C – sání do VZT jednotky
Odvod znehodnoceného vzduchu
B – výtlak z VZT jednotky
D – sání do VZT jednotky

*)

U pravého modelu je pozice připoj. míst A, B, C, D zrcadlově obrácena kolem vertikální
osy. Označení levých modelů je SAVE VTC 300 R a SAVE VTC 700 R.

Příslušenství:

CD
ext.
ovladač

KCE
propojovací
kabel

VBC
vodní
ohřívač

CWK
vodní chladič

TG-K360
teplotní
senzor

TG-A130
teplotní
senzor

SUY
směšovací
uzel

Technické změny vyhrazeny!

TUNE-R
uzavírací
klapka

TF230
servopohon
uz. klapky

PSS20
transformátor
230V/24V

ELB
elektrický
dohřívač
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Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

VR 400 DC
VR 700 DC



75-85 % účinnost rotačního rekuperátoru



Nízkoenergetické EC motory



Elektrický ohřev vzduchu



Možnost dopojení potrubního ohřívače a chladiče



Vestavěný řídicí systém (Plug&play)



Externí ovladač CD



Servisní dvířka na obou stranách VZT jednotky



7 speciálních vstupů pro vzdálené ovládání



Komunikace Modbus

Ovladač CD
plynulá nastavení otáček/průtoku
5-st. regulace teploty vzduchu
týdenní programovací modul
seznam alarmů

VR
Napětí/frekvence

400 DC
V/50Hz 1~230

700 DC
1~230

Příkon, motory

W 2x 115

2x 246

Hlavní jistič

A 10

13

Filtr, přívod vzduchu

- EU7, kapsový

EU7, kapsový

Filtr, odvod vzduchu

- EU3, kapsový

Elektr. dohřev

W 1670

Hmotnost
Připojení

kg 55,5
mm 4 x 160

Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového
plechu s 50 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální
vlny. Servisní dvířka jsou vyplněna 30 mm teplené izolace.
Jednotka VR 400/700 DC je určena pro stěnovou, podlahovou a
případně podstropní montáž.
Jednotka VR 400/700 DC se skládá z filtrů EU7/EU3 na přívodu
resp. odvodu, elektrického ohřívače, rotačního rekuperátoru z
hliníku a ventilátorů s dopředu zahnutými lopatkami. Ventilátory
jsou poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu
elektrické energie. Kapsový filtr, rotační rekuperátor a ventilátory
jsou jednoduše vyjímatelné pro čištění nebo údržbu.

66,4
4 x 200

Jednotka je schopna ovládat a regulovat vodní ohřívač/chladič i
přímý ohřívač/chladič. Výměníky musí být instalovány v potrubní
trase. Pro správnou funkci musí být specifikovány další regulační
komponenty.
Jednotka může být napojena na nadřazený řídicí systém přes
protokol Modbus a rozhraní RS-485.
Připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou el.
zásuvku 230V/50Hz. Součástí dodávky je el. kabel 1 m.

Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím
systémem. Požadovaná teplota 12-22°C a množství vzduchu se
nastavuje pomocí externího ovladače CD. Jednotku je možné řídit
z více míst pomocí několika ovladačů CD nebo externích spínačů.
Jednotka je vybavena automatickým přepínáním mezi zimním
provozem s rekuperací tepla a letním provozem bez rekuperace
tepla popř. s letním dochlazováním.
Jednotka je určena k nepřetržitému větrání v automatickém
časovém programu. Jednotka má 3 konfigurovatelné vstupy na
které lze napojit spínače, senzory CO2, nebo vhkostní senzory.
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EU3, kapsový
1670

Technické změny vyhrazeny!

VR
Přívod vzduchu

Přívod vzduchu

A

A

C

,5

SFP 2

C

SFP

SF
P

B

D

1,5

F

E

D

η

0
2,

,5
P1
SF

F

η

2,
5

P
SF

E

B

SFP 2,0

Rozměry:
VR 400 DC
410

1149
1040

C

D

A

136

272

168

B

20

130

258

ø160(4x)

178

576

188

205

179

206

VR 700 DC
545

1149

D

161

C

252

576

156

B

A
20

125

286

ø200 (4x)

250

1040

163

250

Označení pro připojovací místa:

Jednotku lze instalovat jako podtropní s připojovacími hrdly vedle
sebe. Jednotka již takto musí být objednána nebo specifikována.
*)

Přívod čerstvého vzduchu
B – výtlak z VZT jednotky
C – sání do VZT jednotky
Odvod znehodnoceného vzduchu
A – výtlak z VZT jednotky
D – sání do VZT jednotky

Příslušenství:

CD
ext.
ovladač

KCE
propojovací
kabel

VBC
vodní
ohřívač

CWK
vodní chladič

TG-K360
teplotní
senzor

TG-A130
teplotní
senzor

SUY
směšovací
uzel

Technické změny vyhrazeny!

TUNE-R
uzavírací
klapka

TF230
servopohon
uz. klapky

PSS20
transformátor
230V/24V

ESH 15-19
modul pro
čerpadlo

19

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

VR 400 DCV/B
VR 700 DCV



75-85 % účinnost rotačního rekuperátoru



Nízkoenergetické EC motory



Elektrický ohřev vzduchu



Možnost dopojení potrubního ohřívače a chladiče



Vestavěný řídicí systém (Plug&play)



Vestavěný ovladač CD



7 speciálních vstupů pro vzdálené ovládání



Pravé (R) i levé (L) provedení velikosti 400



Komunikace Modbus

Ovladač CD
plynulá nastavení otáček/průtoku
5-st. regulace teploty vzduchu
týdenní programovací modul
seznam alarmů

VR
Napětí/frekvence

400 DCV/B

700 DCV

V/50Hz 1~230

1~230

Příkon, motory

W 2x 114

2x 240

Hlavní jistič

A 10

13

Filtr, přívod vzduchu

- EU7, kapsový

EU7, kapsový

Filtr, odvod vzduchu

- EU3, kapsový

Elektr. dohřev
Hmotnost
Připojení

EU3, kapsový

W 1670

1670

kg 57

72,3

mm 4 x 160/1 x 125

Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového
plechu s 40 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z
minerální vlny. Jednotka VR 400/700 DCV je určena pro stěnovou,
podlahovou a případně podstropní montáž. VR 400 DCV/B je
vyráběna v lévém i pravém provedení jednotka VR 700 DCV
pouze v levém provedení.
Jednotka VR 400/700 DCV se skládá z filtrů EU7/EU3 na přívodu
resp. odvodu, elektrického ohřívače, rotačního rekuperátoru z
hliníku a ventilátorů s dopředu zahnutými lopatkami. Ventilátory
jsou poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu
elektrické energie. Kapsový filtr, rotační rekuperátor a ventilátory
jsou jednoduše vyjímatelné pro čištění nebo údržbu.
Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím
systémem. Požadovaná teplota 12-22°C a množství vzduchu se
nastavuje pomocí externího ovladače CD. Jednotku je možné řídit
z více míst pomocí několika ovladačů CD nebo externích spínačů.
Jednotka je vybavena automatickým přepínáním mezi zimním
provozem s rekuperací tepla a letním provozem bez rekuperace
tepla popř. s letním dochlazováním.

4 x 200

které lze napojit spínače, senzory CO2 nebo vhkostní senzory.
Jednotka je schopna ovládat a regulovat vodní ohřívač/chladič i
přímý ohřívač/chladič. Výměníky musí být instalovány v potrubní
trase. Pro správnou funkci musí být specifikovány další regulační
komponenty.
Jednotka VR 400 DCV/B je navíc vybavena připojovacím hrdlem
E pro napojení digestoře F 251-10, kde vzduch z digestoře proudí
obtokem mimo rotační rekuperátor a tím se nepřenáší pach do
přívodu čerstvého vzduchu.
Jednotka může být napojena na nadřazený řídicí systém přes
protokol Modbus a rozhraní RS-485.
Připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou el.
zásuvku 230V/50Hz. Součástí dodávky je el. kabel 1 m.
VR 400 DCV/B - L (levý model)

Jednotka je určena k nepřetržitému větrání v automatickém
časovém programu. Jednotka má 3 konfigurovatelné vstupy na

EF

SS
ET
OT

ETS
ELH

RG

SF

HE
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Technické změny vyhrazeny!

BD
SFL

EFL

VR 700 DCV

VR
Přívod vzduchu

Přívod vzduchu

VR 700 DCV
A
A

C

SFP

2,5

B
E

SFP 2,0

C

SF

P2

D
E

F

SFP 1,

5

,5

B

D
SF

SF

F

P

P

2,
0

1,5

Rozměry:
VR 700 DCV

Approx. 800

800

800

50

VR 400 DCV/B - L (Levý model)

796
406

VR 400 DCV/B - L (Levý model)
B

A

ø200 (4x)
C

A

B

216

199

150

203

118

174

D

181

170

110

517

918

D

74

118

176

202

280

67

C

E

ø160 (4x)

ø125 (1x)

Označení pro připojovací místa:
VR 400 DCV/B - R (Pravý model)
186

174

Přívod čerstvého vzduchu
A – výtlak z VZT jednotky
C – sání do VZT jednotky
Odvod znehodnoceného vzduchu
B – výtlak z VZT jednotky
D – sání do VZT jednotky
E – sání z digestoře

110

A

B
D

67

101

74

C

170

118

216

E
ø160 (4x)

ø125 (1x)

Příslušenství:

CD
ext.
ovladač

KCE
propojovací
kabel

VBC
vodní
ohřívač

CWK
vodní chladič

TG-K360
teplotní
senzor

TG-A130
teplotní
senzor

SUY
směšovací
uzel

Technické změny vyhrazeny!

TUNE-R
uzavírací
klapka

TF230
servopohon
uz. klapky

PSS20
transformátor
230V/24V

ESH 15-19
modul pro
čerpadlo
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Systemair, a.s.
Odborárska 52
SK-831 02 Bratislava

Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 983 910 622

Tel. +421 2 49 205 311
Fax +421 2 49 205 322

central@systemair.cz
www.systemair.cz

info@systemair.sk
www.systemair.sk

Provozovna a centrální sklad
Obchodní zastoupení
Praha, střední a severní Čechy
Hlavní 826
CZ-250 64 Hovorčovice
Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 283 910 622
central@systemair.cz

regionálne zastúpenie
Stredné Slovensko
Jalovská 95
SK-972 31 Ráztočno
Tel. +421 46 5471 951
Fax +421 46 5471 950
frantisek.cvicela@systemair.sk

Regionální sklad
Obchodní zastoupení
východní Čechy
Průmyslová 526
CZ-530 03 Pardubice
Tel. +420 466 612 475-6
Fax +420 466 655 562
martin.rybar@systemair.cz

Obchodní zastoupení
severní Morava
Univerzitní Náměstí 1935
CZ-733 01 Karviná
Tel. +420 725 851 520
Fax +420 596 322 849
marian.musiolek@systemair.cz

Obchodní zastoupení
jižní a západní Čechy
Komenského 1386
CZ-399 01 Milevsko
Tel. +420 725 526 441
Fax +420 283 910 622
pavel.koutnik@systemair.cz

Obchodní zastoupení
jižní Morava
Gajdošova 7
CZ-615 00 Brno
Tel. +420 602 482 036
Fax +420 283 910 622
vit.pokorny@systemair.cz

regionálne zastúpenie
Východné Slovensko
Jána Hollého 107
SK-071 01 Michalovce
Tel. +421 905 255 861
Fax +421 2 49 205 322 (BA)
michal.jacko@systemair.sk
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www.systemair.sk
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