
Vetracie zariadenia
AirPack Home

30% vyššia
úspora energií

40% lepšia úroveň
filtrácie vzduchu

2× nižšia
hlučnosť

AirPack spolupracuje  
s tepelným  
čerpadlom

AirPack ako súčasť 
inteligentného

domu

AirPack môže 
využívať aj 

energiu zo zeme
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AirPack Home
s technológiou CF*

podstropné - flat
Nedostatok miesta je častou 
prekážkou montáže vetracieho 
systému. Podstropný AirPack 
Home bol vytvorený práve pre 
takéto situácie. Má vynikajúcu 
akustiku a výšku len 320 mm. 

vertikálne
Vysoká účinnosť, kompaktný 

dizajn, nízka spotreba 
energie a tichá prevádzka sú 

najdôležitejšími požiadavkami, 
ktoré musí systém rezidenčného 

vetrania spĺňať. S týmito 
atribútmi bola navrhnutá 

vertikálna verzia AirPack Home. 

horizontálne
Úzke, nevyužité podkrovné 
priestory sú často najlepším 
miestom pre umiestnenie 
vetracieho zariadenia. Vďaka 
štíhlemu dizajnu a 50 mm 
tepelnej izolácii sa AirPack Home 
perfektne hodí aj do týchto 
podmienok.

* Úplná funkčnosť CF systému je dostupná po nainštalovaní CF modulu.
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Air++ a AirMobile
dva jednoduché spôsoby kontroly 
kvality ovzdušia doma

Dotykový ovládač je taký 
jednoduchý, že ho môžete 
používať bez študovania 
návodu na obsluhu.

Ovládajte vetranie zo 
svojho smartfónu alebo 
prenosného počítača. 
Pripojte sa a používajte.
Žiadna konfigurácia, žiadne 
obmedzenia. AirMobile 
100% nahrádza všetky 
používateľské ovládače.

100%nahrádza všetky
používateľské ovládače
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CF Automatický 
systém riadenia 
prietoku vzduchu 

Vedeli ste, že 
bez vyváženého 
vetrania je 
účinnosť 
rekuperátora 
dokonca až         
o 30% nižšia?

Každý rekuperátor dosahuje vysokú účinnosť 
rekuperácie tepla iba vtedy, keď sú prietoky 
vzduchu v rovnováhe. Iba potom môže byť 
takmer celá energia odvádzaného vzduchu 
opätovne použitá na ohrev čerstvého vzduchu, 
ktorý je v zime privádzaný do budovy.
 

Riadiace systémy väčšiny vetracích zariadení nemerajú 
skutočné prietoky vzduchu a užívateľ nastavujúci intenzitu 
vetrania na ovládacom paneli v skutočnosti nastavuje 
len otáčky ventilátorov. Z dôvodu zmien atmosférických 
podmienok, znečistenia filtrov a kondenzácie vlhkosti 
vo výmenníku tepla sa preto neustále menia prietoky 
privádzaného a odvádzaného vzduchu. Nevyvážené vetranie 
je často aj nad hodnotou 30%, čím sa úmerne zvyšujú tepelné 
straty a náklady na vykurovanie.

AirPack Home s modulom CF* funguje inak 
ako väčšina vetracích zariadení. Systém CF 
priebežne meria prietoky vzduchu a reguluje 
rýchlosť otáčok ventilátorov tak, aby bolo 
vetranie vždy vyvážené.

Týmto spôsobom sa udržujú náklady na 
vykurovanie vetraného vzduchu na najnižšej 
možnej úrovni bez ohľadu na momentálne 
poveternostné podmienky a znečistenie filtrov. 
Účinnosť rekuperácie tepla vetracích zariadení 
AirPack Home so systémom CF je v reálnych 
podmienkach dokonca až o 30% 
vyššia v porovnaní s bežnými vetracími 
zariadeniami.

*Úplná funkčnosť CF systému je dostupná po nainštalovaní CF modulu.

Vetranie
neustále vyvážené 



Merania sa uskutočnili v Krakove v dňoch 13.02.2017-
17.02.2017. Vetracie zariadenie AirPack Home 300h 
bežalo v reálnych podmienkach počas dvoch dní s 
vypnutým systémom CF a ďalšie dva dni so zapnutým 
systémom CF. V obidvoch prípadoch bolo zariadenie 
prevádzkované v týždennom režime s výrobnými 
nastaveniami. Vlhkosť vzduchu v budove bola 50%. 
Vďaka nízkym vonkajším teplotám kondenzuje vlhkosť 

6

0

-6

zapnutý systém CF
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Čas [denná hodina] 

Teplota v miestnosti

Teplota privádzaného vzduchu

Privádzaný, nasávaný vzduch

Teplota vonkajšieho vzduchu

Odvádzaný, vyfukovaný vzduch

vypnutý systém CF
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zo spätného vzduchu v rekuperátore.
Voda plniaca kanáliky rekuperátora obmedzuje tok 
vyfukovaného vzduchu.
Pre lepšiu ilustráciu účinku nevyváženosti vetrania      
na tepelné straty budovy sa účinnosť stanovila 
na základe závislosti
účinnosť = (Tn-Tz)/(Tp-Tz)1.

Prevádzka systému CF 
v reálnych podmienkach

Pri prevádzke bez systému CF pracujú 
ventilátory konštantnou rýchlosťou bez 
toho, aby reagovali na zmeny prietoku 
vzduchu. Čím je množstvo odvádzaného 
teplého vzduchu menšie, tým je získaná 
energia, ktorú odovzdáva rekuperátor na 
nasávaný vonkajší čerstvý vzduch nižšia. 
Teplota privádzaného vzduchu tak 
klesá na 12°C a priemerná účinnosť 
rekuperácie je len 65%.

Systém CF vyhodnocuje menší prietok 
vzduchu a zvyšuje rýchlosť odvodného 
ventilátora. Prietoky vzduchu sú tu vždy  
v rovnováhe. Teplota privádzaného 
vzduchu sa udržiava na 18°C a priemerná 
účinnosť rekuperácie je 90%.

1          Tn – teplota privádzaného vzduchu do miestností,  
Tp – teplota vzduchu v miestnostiach,  
Tz – vonkajšia teplota vzduchu.
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Zariadenia AirPack Home vetrajú
dvojnásobne tichšie.

Konštrukcia AirPack Home je vyrobená z penovej 
vodeodolnej hmoty hrúbej 50 mm s uzatvorenou 
bunkovou štruktúrou. Je dokonalou tepelnou 
a súčasne akustickou izoláciou. Nezakrytovaný priamy 
povrch peny absorbuje časť akustickej vlny, zabraňuje 
jej efektívnemu odrazu a znižuje hluk emitovaný 
do vetracieho systému.

odvod vzduchu
z miestností

prívod vzduchu
do miestností

odvod vzduchu
z miestností

prívod vzduchu
do miestností

Pri vetraní je najviac nepríjemným hluk 
emitovaný do potrubia prívodu vzduchu, 
pretože vzduch smeruje do spálne 
a obývacej izby. U bežných vetracích 
zariadení  je ventilátor privádzaného 
vzduchu umiestnený tesne pred 
potrubím prívodu vzduchu. Preto sa 
akustická vlna vytvorená v rotore 
ventilátora odrazí od pevného povrchu 
a prenáša väčšinu svojej energie 
do potrubia prívodu vzduchu.

Vetracie zariadenia AirPack Home boli 
navrhnuté inovatívnym prístupom InFlow, 
kde je medzi ventilátorom a potrubím 
prívodu vzduchu umiestnený výmenník 
tepla. Vďaka tomu musí akustická 
vlna prechádzať tisíckami kanálikov 
výmenníka tepla predtým, ako vstupuje 
do prívodného potrubia, čím stratí 
podstatnú časť svojej energie.

V dôsledku využitia technológií InFlow a 
Thermoacoustic je hladina akustického výkonu1 u 
zariadení AirPack Home o 7 až 13 dB nižšia v porovnaní 
s bežnými vetracími zariadeniami. V logaritmickej 
stupnici intenzity hluku 10 dB znamená 10 krát nižšiu 
akustickú silu, 3 krát nižší akustický tlak a 2 krát nižšiu 
hlučnosť2.

1  Hladina akustického výkonu – logaritmická miera akustického výkonu v porovnaní s referenčnou hodnotou en.wikipedia.org/wiki/Sound_power#Sound_power_level
2  Hlučnosť –  psychoakustická škála sluchového vnímania ucha človeka en.wikipedia.org/wiki/Loudness

Bežné vetracie
zariadenia

68dB

58dB

AirPack
Home

Hladina akustického výkonu emitovaná 
do prívodného potrubia pri najvyšších 
otáčkach.
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40%
bez zvýšenia  
nákladov na filtráciu

Kvalita vzduchu
Správne fungujúci vetrací systém privedie do rodinného domu 
s obytnou plochou 150 m2 za jeden rok viac ako 820000 m3                                         

čerstvého vzduchu, čo predstavuje objem približne 220 
olympijských bazénov. V mestskom prostredí sa v každom 1 m3 
vzduchu nachádza približne 1 milión častíc prachu, ktoré sa
do domu dostanú spolu so vzduchom.  
Prach má negatívny vplyv na zdravie, zhoršuje hygienu 
vetracieho systému a prispieva k znečisteniu stien a predmetov 
v miestnostiach. Prach usadený vo výmenníku tepla zhoršuje 
účinnosť rekuperácie tepla a zvyšuje odpor prúdeniu vzduchu. 
Preto jednou z najdôležitejších funkcií vetracieho zariadenia je 
účinná filtrácia vzduchu.

Náklady na filtráciu*
Náklady na výmenu filtrov a energia použitá na pretláčanie vzduchu 
cez vzduchové filtre predstavujú 35 - 50% prevádzkových nákladov
na vetranie.

Aby sme znížili náklady na filtráciu a zabezpečili dobrú kvalitu 
vzduchu, vyvinuli sme dvojstupňové filtre CleanPad Pure, ktoré vďaka 
veľkému aktívnemu povrchu umožňujú dlhšiu životnosť o viac ako 
50% v porovnaní s filtrami G4 a 5 krát dlhšiu životnosť v porovnaní 
s plochými filtrami vo forme netkaného materiálu G4. U AirPack Home 
je štandardom systém automatickej kontroly znečistenia filtrov, vďaka 
ktorému môžete filtre meniť presne vtedy, keď bude ich kapacita 
akumulácie prachu plne využitá.

Ploché filtre
triedy G4

Filtre CleanPad  
triedy G4

Filtre CleanPad  
Pure triedy M5

Energia spotrebovaná ventilátormi kWh/rok 41 19 36

Náklady na energiu spotrebovanú ventilátormi
na pretlačenie vzduchu cez filter €/rok 2,20 1,03 1,95

Doba používania filtra týždne 11 38 59

Cena za sadu filtrov € 10,00 35,92 50,16

Náklady na výmenu filtrov ročne €/rok 47,27 49,15 44,21

Účinnosť zachytávania častíc 
prachu veľkosti 3-10 μm % 50 50 85

Celkové náklady na filtráciu €/rok 49,49 50,18 46,16

lepšia úroveň
filtrácie vzduchu

*Na príklade vetracieho zariadenia AirPack 500h. 



Technické údaje
Zariadenie AirPack Home 300h 400h 500h 650h 850h 300v 400v 500v 600v 800v 200f 

Objemový prietok
vzduchu

pri 100 Pa

[m3/h]

305 420 495 655 870 305 400 490 590 800 200

pri 150 Pa 285 400 480 630 840 285 380 470 565 780 185

pri 200 Pa 260 375 460 610 800 260 360 450 540 750 172

Maximálna účinnosť spätného 
získavania tepla [%] 95

Priemerná ročná účinnosť rekuperácie 
tepla (reálne odovzdávanie tepla 
počas roka pri prevádzke v týždennom 
režime s výrobným nastavením)

[%] 91 90 88 90 87 91 90 88 91 88 91

Hladina akustického výkonu
do okolia zariadenia pri 
maximálnom výkone*    

[dB(A)] 52 54 55 54 58 52 54 55 55 59 52

Hladina akustického výkonu
do prívodného potrubia pri 
maximálnom výkone**  

[dB(A)] 56 58 59 59 63 56 58 59 59 63 58

Energetická trieda***
(pre mierne klimatické pásmo) A A B A B A A B A B A

Regulácia prietoku vzduchu

I. S CF modulom - automatická (bez nutnosti obsluhy) regulácia a rovnovážne 
objemové prietoky vzduchu (opcia).

II. Bez modulu CF - štandardná, úplne plynulá regulácia otáčok ventilátorov + 
zaregulovanie systému za pomoci zariadenia Calibrator CF.

Rekuperátor 100% protiprúdový plastový Recair.

Ventilátory Radiálne s EC motormi na jednosmerný prúd (ebmpapst).

Bypass 100% uzatvorenie, izolovaný, s programovateľnými funkciami podľa 
vonkajšej alebo vnútornej (interiérovej) teploty.

Systém protimrazovej ochrany Systém FPX – plynulo regulovateľný predohrev zabezpečujúci, aby teplota 
nasávaného vzduchu pred rekuperátorom bola nad 0°C.

Filtre CleanPad Pure – dvojstupňové filtre triedy M5 so 60% vyššou kapacitou pre prach.

Napájanie 230 V (AC), 50 Hz

Maximálny odber prúdu
zariadením [A] 5.9 7.5 9.8 11.5 15.6 5.9 7.5 9.8 11.5 15.6 4.2

Priemer pripojovacích hrdiel
(podľa normy EN 1505:2001) [mm] 200 160

Napojenie odvodu kondenzátu [mm] 32

Hmotnosť [kg] 65 78 82 65 82 86 40

Prevádzkové podmienky
Prijateľné podmienky: 0°C až +45°C, odporúčané podmienky: +5°C až +45°C, relatívna 

vlhkosť vzduchu na úrovni, ktorá nespôsobí kondenzáciu na povrchu zariadenia 
a ostatných dieloch príslušenstva k zariadeniu.

*V súlade s EN-ISO 3741-2011
**V súlade s EN-ISO 5136-2009

***V súlade so smernicou 2009/125/EC a nariadením Európskej komisie č.1254/2014

Váš obchodný partner: 

revtec.cz | revtec@revtec.cz |  obch. +420 724 719 646 | tech. +420 728 322 772 

horizontálne vertikálne podstropné - flat


