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Riadené vetranie obytných priestorov prináša 

zdravú klímu v miestnosti a ochranu objektu

O tejto brožúrke

Vetracie systémy od fi rmy Viessmann ponúkajú pre novostavby ako aj 

modernizáciu na mieru šité riešenia. V tejto brožúrke sa dozviete všetko a aktuálnej 

ponuke, príslušenstve a servise.

Centrálne vetranie v novostavbe

Decentrálne vetranie starších stavieb a modernizácia

Spoľahlivá technika s dlhou životnosťou 

– na tom skutočne záleží 

Vetracie systémy podľa potrieb: 

zariadenia centrálneho a decentrálneho vetrania 

bytových jednotiek 

Spoľahlivý rozvod vzduchu cez praktický systém kanálov 
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Riadené vetranie obytných priestorov 

prináša zdravú klímu a ochranu objektu

V minulých rokov viedli prísnejšie stavebné 

predpisy k tomu, že najmä pri novostavbách 

domov a bytov dochádza k úsporám energií. 

U starších stavieb dnes dosahuje ročná 

spotreba rodinného domu na vykurovanie 

cca. 200 kWh/m². Porovnateľná novostavba, 

postavená podľa dnešných noriem a staveb-

ných štandardov spotrebuje asi jednu štvrtinu 

z tohto množstva. 

 

Použitím nových stavebných a izolačných 

materiálov sa dosahuje nepriedušná konštruk-

cia, ktorá už nezaručuje dostatočnú minimálnu 

výmenu vzduchu v obytných priestoroch. 



Riadené vetranie obytných priestorov pre 

zachovanie kvality vzduchu v miestnosti 

Pre zachovanie zdravia a pocitu pohody ako aj 

ochranu stavby je dostatočná výmena vzdu-

chu skutočne nevyhnutná. 

 

Riešenie ponúka vetrací systém: 

Tento zabezpečí potrebnú výmenu vzduchu 

a tiež vyreguluje v jednotlivých miestnostiach 

vlhkosť vzduchu. Systém takto zabráni tvorbe 

plesní a postará sa o kontrolovanú výmenu 

použitého vzduchu za vzduch čerstvý 

a prefi ltrovaný, čo zabezpečí pohodovú klímu 

v miestnosti a ochranu objektu. Kontrolovaným 

odsávaním použitého vzduchu z priestorov, ako 

sú kúpeľňa, kuchyňa a WC dochádza tiež 

k priebežnému nahradzovaniu tohto vzduchu za 

vzduch z obývačky, detskej izby či spální. Takto 

sa zabezpečí priebežne dobrá kvalita vzduchu. 

 

V priemernom rodinnom dome dochádza 

k odovzdávaniu až 15 litrov vody (teda vlhkosti) 

do okolitého vzduchu. Je to množstvo, ktoré 

asi za minútu pretečie sprchou. Pri starších 

budovách vlhkosť kondenzuje na chladnejších 

miestach stien, čím môže dôjsť k tvorbe plesní. 

 

V minulosti sme tento problém udržiavali pod 

kontrolou prirodzeným vetraním cez netes-

né dvere a okná. No pri nízkoenergetických 

novostavbách a energeticky rekonštruova-

ných budovách sa už takého netesné miesta 

nevyskytujú. 

 

Na zamedzenie škôd v dôsledku vlhkosti je 

potrebné riadené vetranie. 

 

Legislatíva požaduje minimálnu 

výmenu vzduchu 

Požiadavky noriem dokonca zaväzujú, aby 

stavebník zabezpečil minimálnu dostatočnú 

výmenu vzduchu. Obyvatelia sa cez deň spra-

vidla nachádzajú mimo domov a tak potrebné 

vetranie vlastne ani neprebehne. 

Bytový vetrací systém je neustále v prevádz-

ke a tak zabraňuje negatívnym vplyvom na 

samotných obyvateľov ako aj budovu. 

 

Alergici môžu voľne dýchať 

Alergici vedia skutočne oceniť systémy 

vetrania obytných priestorov: Vybavenie účin-

nými peľovými fi ltrami znižuje záťaž škodlivi-

nami, takže títo ľudia menej trpia alergickým 

reakciami a napriek tomu aj oni môžu voľne 

dýchať čerstvý vzduch. 

Tu dochádza k odovzdávaniu 

vlhkosti: V štvorčlennej domácnosti 

to môže byť až 15 litrov vody denne.

180 C

20:052-3 20 052-3

40 C1-28

2 litre denne 2 až 4 litre denne

2 až 8 litrov denne 1 liter denne
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Novostavba



Centrálne vetranie v novostavbe

Moderné stavebné projekty sú často už 

vybavené vetracími systémami, čo vyžaduje 

na jednej strane dostatočnú izoláciu na dosiah-

nutie čo najefektívnejšej regulácie vlhkosti. 

Na stane druhej sa to považuje za zvýšený 

komfort a zhodnotenie danej nehnuteľnosti. 

 

Vetranie obytných priestorov 

v rodinnom dome 

Zabudovanie vetracieho systému do nového 

rodinného domu, najmä v prípade nízkoener-

getických a pasívnych domov už medzičasom 

platí za dobrý štandard. 

 

V chladných mesiacoch sa takto nestráca tep-

lo náhodným vetraním a priebežnou výmenou 

vzduchu dosiahneme rovnakú a stálu kvalitu 

vzduchu v miestnosti. 

Rekuperáca tepla z odvádzaného vzduchu 

Moderné vetracie systémy sú energeticky mi-

moriadne nenáročné: Výkonný výmenník tepla 

odoberie až 98 percent tepla z odvádzaného 

vzduchu a využije ho na ohrev čerstvého vzdu-

chu prúdiaceho do miestnosti. Toto domácnos-

tiam ušetrí značné výdaje na energie. Ďalším 

prínosom je zníženie emisií CO
2
. 

 

Každá novostavba vybavená vetracím 

systémom disponuje centrálnou jednotkou, 

ktorá cez systém kanálov zásobuje všetky 

miestnosti čerstvým vzduchom. Tieto kanály 

sú väčšinou skryté v podlahe či integrované 

v stenách, pričom viditeľné sú spravidla len 

prieduchy/mriežky. Výmenu vzduchu reguluje 

vetracia jednotka automaticky.

Tepelné čerpadlo Vitocal 242-S s Vitovent 300-F: 

Centrálne vetracie systémy patria u novostavieb 

medzičasom už k štandardu. 
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Modernizácia

Wohnungslüftungs-Gerät im 

sanierten Altbau



Decentrálne vetranie starších stavieb 

a modernizácia 

Energetická modernizácia starších budov 

kvôli rastúcim nákladom neustále postupuje. 

Svojim obyvateľom tieto budovy ponúkajú 

nový komfort: Napríklad nové a energeticky 

účinnejšie okná a dvere, izolované fasády či 

nový vykurovací systém s komfortnou prípra-

vou teplej vody. 

 

Riziká modernizácie 

Takáto modernizácia však znamená aj to, že 

sú tieto staršie budovy potom až tak dokonale 

utesnené, že už nie je zabezpečená dosta-

točná výmena vzduchu. Dôsledkom je potom 

zvýšená vlhkosť vzduchu v miestnostiach, 

ktorá práve v domoch s izolovanými fasá-

dami môžu viesť k tvorbe plesní. Ohrozené 

miesta sú najmä stropy v miestnostiach, ktoré 

priliehajú k obvodovým stenám a na ktorých 

dochádza ku kondenzácii vlhkosti. 

 

Centrálny vetrací systém u starších budov 

väčšinou nepripadá do úvahy, lebo tu chýba 

miesto na inštaláciu potrebných vzduchových 

kanálov. Vhodným riešením je tu decentrálny 

systém s rekuperáciou tepla. 

 

Individuálne vetranie miestností 

Decentrálne vetracie zariadenia možno monto-

vať cielene do jednotlivých miestností. Inštalá-

cia vyžaduje iba stenový prestup resp. jadrový 

vrt cez obvodovú stenu danej miestnosti, ako 

aj elektrický prípoj 230 V. U tohto systému nie 

je nutné inštalovať žiadne vetracie kanály. 

 

V miestnostiach je možné inštalovať viacero 

takýchto zariadení úplne nezávisle od seba. 

Sú ideálne na dosiahnutie požadovanej mini-

málnej výmeny vzduchu v miestnosti a tým 

aj patričnej pohody. Tieto zariadenia dokážu 

rekuperovať až 90 percent tepla zo vzduchu. 

Použitie decentrálnych vetracích 

zariadení v starších budovách
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Na čom skutočne záleží, je spoľahlivá technika 

s dlhou životnosťou

Vetracie systémy od fi rmy Viessmann sa 

vyznačujú inovatívnou technikou, dlhou život-

nosťou, spoľahlivosťou a mimoriadne nízkou 

hlučnosťou. So svojou rôznorodou výbavou 

sú pružne použiteľné na najrôznejšie aplikácie 

v oblasti novostavieb alebo na modernizáciu 

stávajúcich budov. 

 

Prehľad technológie a funkcií: 

Regulácia CO
2
 a vlhkosti 

Vzduch vnímame ako čerstvý vtedy, keď 

je koncentrácia CO
2
 pod 0,1 objemových 

percent a ak je vzduch podľa možnosti bez zá-

pachu. Na zaistenie príjemnej a zdravej klímy 

v miestnosti zabezpečujú systémy Vitovent 

priebežnú výmenu vzduchu, odstraňujú 

zápach a škodliviny – pričom v závislosti od 

aktuálnej vlhkosti vymieňajú niekedy menšie, 

inokedy väčšie množstvá vzduchu (podľa 

vlhkosti vonkajšieho vzduchu či počasia) a tým 

odvádzajú vlhkosť z obytných priestorov preč. 

 

Funkcia obtoku v lete chladí 

V teplom ročnom období sa v závislosti od 

vonkajšej a vnútornej teploty používa čerstvý 

nočný vzduch na chladenie obytných priesto-

rov. Za týmto účelom je vonkajší vzduch vede-

ný pomocou funkcie tzv. obtoku cez protiprú-

dový výmenník tepla. U typov Vitovent 300-W 

a Vitovent 300-F sú obtokové klapky ovládané 

automaticky podľa vonkajšej teploty. 

Protiprúdový výmenník tepla 

na rekuperáciu tepla 

Na princípe protiprúdu dokáže výmenník tepla 

využiť až 98 percent tepla z odvádzaného 

vzduchu na ohrev vzduchu privádzaného. To 

šetrí vykurovaciu energiu a má aj priaznivý 

ekologický dopad. 

 

Vykurovanie pasívneho domu teplým 

vzduchom 

V pasívnom dome možno prevádzkovať 

kombináciu Vitovent 300-F s kompaktným 

tepelným čerpadlom Viessmann ako vzducho-

vé vykurovanie. Na temperovanie je v rámci 

príslušenstva k dispozícii hydraulický vykuro-

vací výmenník s výkonom do 2,5 kW. Okrem 

toho je pri type Vitovent 300-F aj voliteľný 

akumulačný zásobník vykurovacej vody 

s objemom 25 litrov. 

 

Objemový prietok vzduchu pri rovnakej 

výmene vzduchu 

Znečistené fi ltre znamenajú aj zvýšený odpor 

vzduchu. Aby bol vždy zabezpečený prívod 

a odvod vzduchu potrebný pre pocit poho-

dy – centrálne vetracie systémy zabezpečia 

automatické doregulovanie. 

 

Centrálne vetracie systémy sú vybavené 

reguláciou pre konštantný objemový prie-

tok. Týmto je zabezpečené, že aj pri rôznych 

stupňoch znečistenia fi ltrov bude dodávaný 

potrebný objemový prietok vzduchu. 

 

Automatické monitorovanie fi ltrov 

Integrované fi ltre spĺňajú náročné požiadavky. 

Zo vzduchu musia tieto spoľahlivo odfi ltrovať 

prach aj peľ. Vitovent 300-F a Vitovent 200-D 

sú vybavené sériovo integrovaným peľovým 

fi ltrom. Pre ostatné vetracie zariadenia sú 

voliteľne k dispozícii fi ltre triedy F7. 

Tepelný obraz rohu miestnosti – tu 

môže kondenzovať voda 

privádzaný 

vzduch

vonkajší 

vzduch

od
vá

dz
an

ý 

vz
du

ch

po
už

itý
 

vz
du

ch
 

Funkčný princíp integrovanej obtokovej klapky:

Čerstvý vonkajší vzduch (zelená) je vedený okolo 

protiprúdového výmenníka tepla.

Vynikajúca kvalita



Protiprúdový výmenník tepla v jednotke Vitovent 300-W

Spoľahlivé odstránenie 

prachu a peľu 

Priebežne pracujúce decentrálne 

vetracie zariadenie Vitovent 200-D 

Plynulosť prevádzky vyžaduje pravidelnú vý-

menu fi ltrov. Ich aktívne monitorovanie zavčas 

upozorní na nutnosť ich výmeny. 

 

Len jedno zariadenie pre privádzaný 

a opotrebovaný vzduch 

Na zabezpečenie priebežnej prevádzky dispo-

nuje vetracie zariadenie Vitovent 200-D dvomi 

ventilátormi – jedným pre privádzaný vzduch 

a druhým pre odvádzaný vzduch.

Rekuperácia tepla prebieha cez protiprúdový 

výmenník tepla. Vitovent 200-D sa takto stáva 

plnohodnotným vetracím systémom 

s rekuperáciou tepla, ktorý možno použiť na 

vetranie jednotlivých miestností.
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Vetracie systémy 

podľa potrieb



VITOVENT 300-W
Nástenný vetrací systém 

s rekuperáciou tepla. 

Max. objemový prietok 

vzduchu: 300/400 m3/h 

Miera rekuperácie: až 93 %

Strana 14

VITOVENT 300-F
Stacionárny vetrací systém 

s rekuperáciou tepla. 

Max. objemový prietok 

vzduchu: 280 m3/h 

Miera rekuperácie: až 98 % 

V spojení s kompaktnými 

tepelnými čerpadlami 
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VITOVENT 200-D
Riadené vetranie pre 

jednotlivé miestnosti 

s rekuperáciou tepla 

Max. objemový prietok 

vzduchu: 55 m3/h 

Miera rekuperácie: až 90 %
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VITOVENT 200-C
Podstropný vetrací systém 

s rekuperáciou tepla.

Max. objemový prietok

vzduchu: 200 m3/h

Miera rekuperácie: až 95 %
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Centrálne vetracie systémy Decentrálne vetracie systémy
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Vitovent 300-WVetracie systémy

Pre zdravú klímu v miestnostiach ponúka Viessmann vetracie systémy 

Vitovent 300-W

Uzavreté priestory by sa mali pravidelne 

vetrať cez otvorené okná. Vo väčšine prípadov 

však vetráme skôr náhodne: ak totiž vetráme 

priveľa, tak strácame drahú vykurovaciu ener-

giu; pri nedostatočnom vetraní nedochádza 

k potrebnému odbúravaniu vlhkosti a vzduch 

v miestnosti vnímame ako nepríjemný. 

 

Vetracie systémy Vitovent 300-W vymieňajú 

vzduch na dosiahnutie príjemnej a zdravej 

izbovej klímy a odstraňujú zo vzduchu škodlivi-

ny a zápach. 

 

Prevencia plesní a ochrana objektu 

Vlhký vzduch v miestnostiach je jednou z hlav-

ných príčin tvorby plesní. Plesne môžu vážne 

poškodiť zdravie obyvateľov a trvalo poškodiť 

aj samotnú stavbu. Bytový vetrací systém stojí 

určite menej ako odstraňovanie škôd spôsobe-

ných plesňami. 

 

Alergici môžu konečne voľne dýchať 

Vetracie systémy Vitovent 300-W znamenajú 

skutočnú úľavu pre alergikov. Účinný fi ltračný 

systém s voliteľným peľovým fi ltrom odstraňu-

je z privádzaného vzduchu alergény a škodlivi-

ny. Rast a šírenie roztočov sa výrazne obmedzí 

a vytvorí sa tým zdravá klíma v miestnosti. 

Doprajte si kľud a bezpečnosť 

Neustálou výmenou vzduchu cez Vitovent 

300-W už budete okná otvárať tak nanajvýš 

na umývanie. Zvýšite takto bezpečnosť voči 

vlámaniu a nebudete tiež vystavený pouličné-

mu hluku. 

 

Vetranie takmer bez energetických strát 

Vetracie systémy Vitovent 300-W pracujú 

mimoriadne úsporne. Výkonný výmenník tepla 

využije počas chladných mesiacov až 93 per-

cent tepla z odvádzaného vzduchu na ohrev 

čerstvého vzduchu, ktorý prúdi do vnútorných 

priestorov. 

 

Integrovaný elektrický predohrev garantuje 

plynulú a mrazuodolnú prevádzku Vitovent 

300-W aj pri nízkych vonkajších teplotách. 

 

Prirodzené chladenie 

V teplom ročnom období možno kompletne 

obísť výmenník tepla jednotky Vitovent 300-W 

cez integrovanú automatickú obtokovú klapku. 

 

Spínaním podľa vonkajšej teploty sa v noci 

dostáva do miestností chladný a čerstvý 

vonkajší vzduch. 

 

Diaľkové ovládanie 

Diaľkové ovládanie (je súčasťou dodávky) 

umožňuje komfortnú reguláciu vetracieho 

zariadenia z referenčného priestoru. 



Vitovent 300-W

1  obtoková klapka
2  ventilátory na jednosmerný prúd 

s lopatkami zakryvenými dozadu
3  fi lter odvádzaného vzduchu
4  predohrev 
5  protiprúdový výmenník tepla
6  fi lter čerstvého vzduchu

6

5

4

2

1

3

Vetrací systém Vitovent 300-W je možné ovládať 

cez farebný dotykový displej plynových kondenzačných 

kotlov Vitodens 200-W/222-F/242-F do 35 kW.

 Vetrací systém Vitovent 300-W 300 m3/h a 400 m3/h. 

 Tepelná pohoda. 

 Zdravá klíma v miestnosti. 

 Menej zápachu. 

 Vyrovnaná vlhkosť zabraňuje tvorbe plesní a škodám na objekte. 

 Vyššia bezpečnosť proti vlámaniu a hluku v dôsledku zavretých okien. 

 Filtrovanie vonkajšieho vzduchu – dôležité pre alergikov. 

 Úsporné motory na jednosmerný prúd s konštantným objemovým prietokom 

a vyváženou reguláciou udržiavajú konštantný prietok vzduchu a to nezávisle 

od statického tlaku. 

 Veľmi vysoký stupeň spätného získavania tepla znižuje tepelné straty 

v dôsledku vetrania na minimum a znižuje tak náklady na vykurovanie. 

 Komfortná regulácia cez pripojené diaľkové ovládanie.

     Výhody na prvý pohľad
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Vitovent 200-CVetracie systémy

Centrálny podstropný vetrací systém určený pre modernizáciu 

Vitovent 200-C je kompaktný a cenovo atrak-

tívny vetrací systém pre byty a rodinné domy. 

 

Vojde sa do každého dvojitého stropu 

Konštrukčná výška vetracieho systému 

Vitovent 200-C je len 30 centimetrov. Toto 

zariadenie s predprípravou na zapojenie sa dá 

ľahko integrovať do dvojitého stropu. Ideálny 

do chodby. Odtiaľto je následne možná nená-

padná inštalácia kompaktných prívodných 

a odvodových kanálov dimenzovaných špeciál-

ne na tento systém. Pri vertikálnom zavesení 

je rovnako vhodný aj do kúpeľňovej či kuchyn-

skej skrinky. 

 

Ideálny pre každého 

Maximálny vetrací výkon tohto zariadenia 

200 m3/h umožňuje komfortné vetranie obyt-

ných plôch až do 120 m2. 

 

Rekuperácia tepla a letný obtok 

Bytové vetranie Vitovent 200-C využíva až 

95 % tepla obsiahnutého v použitom vzduchu 

a zohrieva tak chladný vonkajší vzduch cez 

výmenník tepla s protiprúdym výmenníkom. 

Takto možno po celý rok ušetriť náklady na 

energiu a vykurovanie. 

 

Sériovo integrované je prepínanie obtoku po-

čas teplejšieho obdobia roka. Čerstvý chladný 

vzduch je potom vedený pomimo výmenníka 

tepla priamo do miestností. 

 

Jednoduchá obsluha 

V samostatnej verzii sa zariadenie obsluhuje 

prepínačom výkonových stupňov. V kombi-

nácii s tepelným čerpadlom Viessmann riadi 

regulácia Vitotronic 200 (WO1C) aj vetraciu 

jednotku s komfortnými časovými progra-

mami. Regulácia je tiež možná cez diaľkové 

ovládanie Vitotrol 300-B alebo -RF alebo cez 

aplikáciu Vitotrol App na smartfóne (potrebné 

príslušenstvo). 

 

Stála a vysoká kvalita vzduchu 

Aj pri narastajúcom znečistení fi ltra je zabez-

pečené dostatočné vetranie. Za týmto účelom 

vetranie priebežne reguluje objemový prietok 

vzduchu a zabezpečuje jeho stále množstvo. 

Nutnosť výmeny fi ltra sa zobrazuje automa-

ticky a prevádzkovateľ zariadenia ho zvládne 

aj sám.
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Vitovent 200-C

1  vonkajší vzduch 
2  radiálny DC-ventilátor odvádzaného 

vzduchu
3  záchytná vaňa kondenzátu a odtok 
4  fi lter vonkajšieho vzduchu
5  odvádzaný vzduch
6  pripojenie pre predhrievací register 

(príslušenstvo) 
7  privádzaný vzduch
8  radiálny DC-ventilátor privádzaného 

vzduchu
9  protiprúdy výmenník tepla
10 obtok
11 fi lter odvádzaného vzduchu (s krytom)
12 odvádzaný vzduch
13 oblasť pripojenia
14 integrované upevňovacie koľajničky

Prepínač výkonových stupňov pre jednoduchú obsluhu

13

14

 Vetrací systém do max. 200 m3/h.

 Úspora nákladov vďaka rekuperácii až 95 %. 

 Vetraná obytná plocha: cca. 60 až 120 m2. 

 Nízka konštrukčná výška len 30 cm. 

 Kompaktné vertracie zariadenie pre stropnú aj nástennú montáž do výklenkov 

či dvojitých stropov. 

 Konštantný objemový prietok a regulácia rovnováhy udržiavajú prietok vzduchu 

nezávisle od statického tlaku, čím je možné rýchle a jednoduché vyregulovanie 

objemových prúdov pomocou diaľkového ovládania. 

 Úsporné DC-motory s konštantným objemovým prietokom a reguláciou 

rovnováhy zabezpečujú rovnomernú a optimálnu výmenu vzduchu – a to aj pri 

rastúcom znečistení fi ltra. 

 Funkcia pasívneho chladenia cez integrovaný letný obtok. 

 Ochrana proti vlhkosti a vysoká kvalita vzduchu v miestnosti.

 Pomáha splniť požiadavky národnej legislatívy pre energetickú účinnosť budov. 

 Nízka prašnosť vďaka fi ltrovanému vzduchu. 

 Voliteľná fi ltrácia peľu – iste ocenia alergici medzi nami. 

 Jednoduché prispôsobenie intenzity vetrania cez štvorpolohový spínač 

výkonových stupňov. 

 Rozšírená a komfortná obsluha pri systémovom použití s tepelným čerpadlom 

Viessmann – napríklad cez aplikáciu Vitotrol. 

     Výhody na prvý pohľad
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Vitovent 300-FSystémová kombinácia 

tepelných čerpadiel

Vetrací systém plus tepelné čerpadlo 

– ako systémová kombinácia ideálne pre novostavbu

Bytový vetrací systém Vitovent 300-F spája 

v kombinácii s tepelným čerpadlom* typu 

vzduch/voda resp. soľanka/voda výhody integ-

r ovaného zariadenia s variabilitou tepelných 

čerpadiel Viessmann. Vykurovacie výkony 

týchto kombinovateľných tepelných čerpadiel 

dosahujú 3,0 až 17,2 kW.  

Všetky funkcie na minimálnom priestore 

Táto systémová kombinácia je mimoriadne 

vhodná pre novostavby, nakoľko tu možno 

všetky funkcie, ako je vetranie, vykurovanie či 

chladenie zrealizovať na minimálnom priesto-

re. Vitovent 300-F je možné inštalovať priamo 

naľavo či napravo od tepelného čerpadla 

a takto tvoria harmonickú jednotku s minimál-

nymi priestorovými nárokmi. 

Vysoký komfort obsluhy 

Vetrací modul Vitovent 300-F je priamo 

spojený s tepelným čerpadlom. Všetky 

nastavenia je možné vykonať cez reguláciu 

Vitotronic 200, spoločné diaľkové ovládanie 

alebo cez aplikáciu Vitotrol. Pritom sa prevádz-

ka tepelného čerpadla a vetrania automaticky 

vzájomne zladia. 

 

Až 98-percentná rekuperácia tepla 

Vitovent 300-F získa až 98 percent tepla 

z odvádzaného vzduchu späť a ohreje ním 

vzduch prúdiaci dovnútra objektu. 

 

Temperovanie vzduchu v pasívnom dome 

Kombinácia Vitovent 300-F a tepelného čer - 

padla sa dá veľmi dobre použiť na tempero-

vanie vzduchu v pasívnom dome. Na toto sa 

integruje dodatočný vykurovací register 

s výkonom do 2,5 kW. Okrem toho je možné 

do jednotky Vitovent 300-F vložiť akumulačný 

zásobník vykurovacej vody s objemom 25 litrov. 

 

Dodatočné využívanie termického 

solárneho systému 

Pri použití tepelných čerpadiel Vitocal 

343-G/242-G alebo Vitocal 242-S je možné 

priame pripojenie solárnych kolektorov na 

prípravu teplej vody. Vďaka integrovanej 

funkcii na solárny ohrev pitnej vody je možno 

ušetriť náklady na energie. Ďalšie úspory je 

možné dosiahnuť vlastnou spotrebou elektriny 

z fotovoltaického zariadenia. 

 

Rýchla montáž a systém plochých kanálov 

Systém plochých umelohmotných kanálov 

nesmierne zjednodušuje inštaláciu v hrubej 

stavbe. Od rozvodných boxov vzduchu s integ-

rovanými tlmičmi hluku dochádza k prepojeniu 

ventilov privádzaného a odvádzaného vzduchu 

cez pružné ploché kanály z umelej hmoty. 

Hladké vnútorné steny plochých kanálov majú 

antibakteriálne účinky a sú antistatické. 

*   Vitovent 300-F je možné kombinovať s nasledovnými 

tepelnými čerpadlami Vitocal 222-S/242-S,  

222-G/242-G, 333/343-G, 300-A (301.B11 a B14), 

200-G, 300-G (301.B06 a B17) a s Vitocaldens 222-F.



Vetracie zariadenie Vitovent 300-F s tepelným čerpadlom 

vzduch/voda Vitocal 343-G.

2

1

3

4

Vitovent 300-F

vetrací systém 

s rekuperáciou tepla

1  ventilátor
2  fi lter odvádzaného vzduchu
3  fi lter privádzaného vzduchu
4  výmenník tepla
5  automatické sledovanie zanesenia fi ltrov
6  akumulačný zásobník (voliteľne 

na temperovanie vzduchu 

v pasívnych domoch)
7  dodatočný vykurovací register 

(voliteľne na temperovanie vzduchu 

v pasívnych domoch)

5

6

7

 Kombinácia s kompaktným tepelným čerpadlom typu 

vzduch/voda alebo soľanka/voda. 

 Zladený integrovaný systém s nízkymi priestorovými nárokmi. 

 Pružné vetranie pre nízkoenergetické a pasívne domy a byty. 

 Až 98% rekuperácia tepla z použitého vzduchu. 

 Komfortné ovládanie cez Vitotronic 200 na tepelnom čeradle. 

 Voliteľný dodatočný register na temperovanie vzduchu v pasívnom dome. 

 S funkciou protimrazovej ochrany prostredníctvom elektrického predohrevu, 

ktorý je súčasťou dodávky. 

 Úsporné motory na jednosmerný prúd s konštantným objemovým prietokom 

a reguláciou vyváženia udržiavajú konštantný prietok vzduchu nezávisle 

od statického tlaku. 

 Účinný peľový fi lter F7 s aktívnym monitorovaním – výhoda pre alergikov. 

 Modulárna konštrukcia umožňuje jednoduchú dopravu na miesto.

     Výhody na prvý pohľad
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Vitovent 200-D

objemový prietok až 55 m3/h

Decentrálne 

vetranie

Decentrálne vetracie zariadenie Vitovent 200-D

– ideálne pre modernizácie ako aj novostavby

Kompaktné vetracie zariadenie Vitovent 200-D 

je dimenzované na kontrolované vetranie a od-

vetrávanie jednotlivých miestností. Dovnútra 

prúdiaci vzduch sa fi ltruje a prostredníctvom 

protiprúdového výmenníka tepla sa tento 

vzduch ohreje teplom získaným zo vzduchu 

z miestnosti. Stupeň rekuperácie tepla 

z použitého vzduchu dosahuje až 90 percent. 

Za jednu hodinu dôjde takto k výmene až 55 m3 

vzduchu. Pri použití viacerých zariadení možno 

realizovať komplexné vetracie koncepcie. 

 

Na inštaláciu vetracieho zariadenia stačí otvor 

v obvodovej stene. Nie je potrebné inštalovať 

dodatočné vetracie kanály, postačí elektrická 

prípojka (230 V). Pre rýchlu a hladkú inštaláciu 

sa tiež možno rozhodnúť medzi hranatou 

a okrúhlou formou. 

 

Vetracie zariadenie Vitovent 200-D je tiež 

veľmi vhodné napríklad na riešenie problémov 

s vlhkosťou v dôsledku modernizácie alebo 

na komfortné udržiavanie príjemnej klímy 

v miestnosti. 

Súčasne sa rekuperáciou energie dosahuje 

úspora energie oproti klasickému vetraniu, 

čo znižuje aj náklady na vykurovanie. Ďalší 

komfort ponúka funkcia privádzaného vzduchu 

v lete: počas nočných hodín je možné výmenu 

vzduchu obísť a do miestnosti privádzať chlad-

ný nočný vzduch. 

 

Jednoduchá obsluha a údržba 

Ovládacia jednotka je už integrovaná do 

krytu na vnútornej stene. Výmena fi ltrov pri-

vádzaného a odvádzaného vzduchu, či čistenie 

a kontrola centrálnych komponentov je možná 

pohodlne z vnútra. 

 

Bezbatériový rádiový ovládací spínač (prís-

lušenstvo) umožňuje komfortné prepínanie 

prevádzkových režimov jedného či viacerých 

zariadení súčasne. Táto piezoelektrická 

technológia nevyžaduje ani káble, ani batérie, 

takže je možné tento spínač inštalovať bez 

stavebných zásahov. 

 

Cez snímač kvality vzduchu, ktorý je 

k dispozícii ako príslušenstvo, prebieha plynulá 

regulácia tichých a úsporných ventilátorov vo 

Vitovent 200-D v závislosti od kvality vzduchu. 

V automatickom režime ventilátory dosahujú 

len také otáčky, aké sú potrebné pre zdravú 

a príjemnú klímu v miestnosti. 

Kruhové stenové puzdro 

s krytom na vonkajšiu stenu

Štvorcové stenové puzdro 

s krytom na vonkajšiu stenu 

1

2

3

4

1  vonkajší vzduch
2  privádzaný vzduch
3  odvádzaný vzduch
4  použitý vzduch

Možnosti zabudovania Vitovent 200-D 



Vitovent 200-D

1  kryt na vonkajšej stene
2  protiprúdový výmenník tepla
3  ventilátor na jednosmerný prúd 

(vonkajší vzduch / privádzaný 

vzduch)
4  fi lter odvádzaného vzduchu
5  teleso z expandovaného 

polypropylénu (EPP)
6  kryt na vnútornej stene
7  ovládacia jednotka 

(na pravej strane)

5 4

2

1

3

6

7

 Priebežná prevádzka zabezpečuje príjemnú klímu v miestnosti. 

 Zníženie tepelných strát pri prívode čerstvého vzduchu vysokou mierou 

rekuperácie odvádzaného vzduchu prispieva k zníženiu nákladov na vykurovanie. 

 Tiché a úsporné ventilátory. 

 Vyvážené vlhkostné pomery zabraňujú škodám na stavbe. 

 Jednoduchá inštalácia vo vonkajšej stene bez vzduchových kanálov 

– vhodné pre modernizácie ako aj novostavby. 

 Sada pre hrubú stavbu uľahčuje neskoršiu inštaláciu vetracieho zariadenia. 

 Ideálne pre alergikov, keďže dochádza k fi ltrovaniu vonkajšieho vzduchu cez 

sériovo dodávaný peľový fi lter. 

 Funkcia prívodu vzduchu zabezpečuje aj v lete príjemný chlad (typ HRM). 

 Ovládacia jednotka umožňuje jednoduchú reguláciu. 

 Uzavreté okná znamenajú zvýšenú odolnosť proti vlámaniu a menej hluku.

     Výhody na prvý pohľad
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Systém rozvodu vzduchuSystémová technika



Spoľahlivý rozvod vzduchu pre vetracie systémy Vitovent na rozvod 

privádzaného a odvádzaného vzduchu v budove

Systém rozvodu vzduchu predstavuje univer-

zálne riešenie pre všetky centrálne vetracie 

systémy Vitovent. Tento systém sa skladá len 

z 19 hlavných multifunkčných komponentov, 

ktoré je možné vzájomne pružne kombinovať. 

 

Jednoduché plánovanie a inštalácia 

Systém len 5 cm vysokých plochých kanálov 

sa napr. inštaluje priamo na strop hrubej stav-

by. Všetky časti možno spájať bez použitia ná-

radia, nakoľko tieto bezpečne a trvalo zaklesnú 

po potrebnej polohy. Na inštaláciu do stropnej 

výstuže a dvojitých stropov sú vhodné kanály 

s kruhovým prierezom. Prechod od plochého 

ku kruhovému kanálu a späť značne uľahčuje 

vhodný adaptér. 

Inštalácia na strope ja takto možná rýchlo aj 

po ukončení fázy hrubej stavby. Kanál s kru-

hovým prierezom by sa mal naplánovať ešte 

pred dokončením hrubej stavby. V každom 

prípade je možné pružný rozvodný systém 

inštalovať priebežne v betóne. 

 

Môžete si vybrať – biela farba či nerez 

V prípade nenápadných krytov vzduchových 

výduchov má užívateľ možnosť voľby medzi 

neutrálnou bielou farbou a nerezom. 

 

Hladké plochy zabraňujú tvorbe usadenín 

Hladké vnútorné povrchy zabraňujú znečis-

teniu systému kanálov, ako aj vstupných, či 

výstupných ventilov. Rozvod vzduchu je hygie-

nicky nezávadný. V prípade potreby je možné 

systém jednoducho vyčistiť cez integrované 

revízne otvory. 

Prestup cez vonkajšiu stenu

Prestup cez strechu 

pre odvádzaný vzduch

     Výhody na prvý pohľad

Na požiadanie ponúka Viessmann aj rosiahle 

projekčné práce pre systémy Vitovent:

 Výpočet potrebného množstva vzduchu 

 Výpočet škrtiacich klapiek na predbež-

né nastavenie jednotlivých objemových 

prietokov 

 Plán pokládky plochých kanálov 

 Podrobný návod na inštaláciu 

 Uvedenie do prevádzky 

 Vyregulovanie

 Čistý a fi ltrovaný vzduch v miestnosti 

 Esteticky vyhotovené výduchy vzduchu – 

biele alebo nerezové 

 Hygienický rozvod vzduchu 

 V prípade potreby je možné systém 

kanálov vyčistiť 

 Nízka strata tlaku v plochých kanáloch 

šetrí energiu 

 Kompaktné rozmery použitých kompo-

nentov šetria miesto v obytnom priestore 

(výška stropu či konštrukcia steny) 

     Ucelený servis Viessmann
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Systém rozvodu vzduchuSystémová technika

1

6

7

8

9

10

11

12

13

5

4

2

3

Systém rozvodu vzduchu

1  rúra so spájacím nátrubkom 
2  prípoka rozdeľovača vzduchu
3  dvojitý rozdeľovač vzduchu
4  plochý kanál
5  koleno 90° na širokej strane
6  osemnásobný rozdeľovač vzduchu – 

koncová rovina
7  kanál s kruhovým prierezom
8  prípojný kus – kanál s kruhovým prierezom

9  podlahový/stenový výduch
10 krycia mriežka stenového výduchu 
11 prechodka presmerovania
12 koleno 90° na úzkej strane
13 revízny otvor 
14 jednostranne uzavretý presmerovací prvok
15 priepust vzduchu cez stenu/strop
16 clona privádzaného/odvádzaného vzduchu

14

15

16



Koncepcia rozvodu

Centrálny rozvod v pivnici či v podkroví

 Nízka náchylnosť k poruchám v dôsledku 

menšieho počtu rozhraní

 Nízka miera straty tlaku

 Rozvádzače je možné inštalovať na stene 

alebo strope v miestnosti inštalácie

Typická inštalácia

– Kanál s kruhovým prierezom, zabetónovanie

– Plochý kanál vo vrstve izolácie pod mazaninou

Decentrálny rozvod v rovine pokládky, 

na stene či strope

 Je možné nenápadné vedenie kanálov 

v miestnosti inštalácie vetrania

 Nízke priestorové nároky v miestnosti 

inštalácie

 Cenovo atraktívny

Typická inštalácia

–   Plochý kanál vo vrstve izolácie

–   Kanál s kruhovým prierezom, zabetónovanie

Kombinovaná centrála a decentrálny 

rozvod

 Priestorovo nenáročná stúpačka

 Nízke priestorové nároky v miestnosti 

inštalácie vetrania

 Pružné vedenie kanálu v rovine rozvodu

 Všetky rozvádzače sa dajú pripevniť pružne 

na podlahe, na stene či strope
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Technické údaje

Typ H32S

B300

H32S

B400

Objemový prietok vzduchu m3/h 300 400

Obytná plocha do cca. m2 230 370

Rozmery

dĺžka x výška x šírka mm 540 x 843 x 677

Hmotnosť kg 39 kg

Energetická trieda

podľa nariadenia EU č. 1254/2014

–  ručné ovládanie

–  časové ovládanie

–  centrálne ovládanie podľa potreby

–

A

A

–

A

A

Druh výmenníka tepla

–  krížový protiprúd

–  entalpický krížový protiprúd

■ ■

Typ fi ltra (vstupný/odv. vzduch)

–  rozsah dodávky

–  príslušenstvo

G4/G4

F7/G4

G4/G4

F7/G4

Rekuperácia tepla (EN 308:1997) % do 90 do 93

Odtok kondenzátu

–   potrebné

(suchý sifón, pozri príslušenstvo či súčasť stavby)

–  voliteľne

■ ■

Systémová obsluha cez Vitodens 300-W/333-F/343-F ■ ■

Obslužná časť jednotky Vitovent ■ ■

Prepínač stupňov – –

Komponent certifi kovaný Passivhaus Institut % ■ ■

Oblasti použitia

–  novostavba

–  rodinný dom/malá bytovka

■

■

Vitovent 300-W

Vetrací systém s rekuperáciou tepla, reguláciou vyváženia, reguláciou konštantného objemového 

prietoku, letným obtokom (100 %) a integrovaným elektrickým predhrievacím registrom (ovládanie 

podľa potreby do max. 1 kW)



Vitovent 200-C

Vetrací systém s rekuperáciou tepla, reguláciou vyváženia, reguláciou konštantného objemového prie-

toku, digitálnym plynulým nastavovaním objemového prietoku, automatickým letným obtokom (100 %), 

indikáciou výmeny fi ltra, výstupom pre externé zobrazenie potreby výmeny fi ltra a chybových hlásení

Typ H11S

A200

Objemový prietok vzduchu do cca. m3/h 200

Obytná plocha do cca. m2 120

Rozmery

dĺžka x výška x šírka mm 1000 x 350 x 600

Hmotnosť kg 18 kg

Energetická trieda

podľa nariadenia EU č. 1254/2014

–  ručné ovládanie

–  časové ovládanie

–  centrálne ovládanie podľa potreby

A

A

A

Druh výmenníka tepla

–  krížový protiprúd

–  entalpický krížový protiprúd

■

Typ fi ltra (priv./odv. vzduch)

–  rozsah dodávky

–  príslušenstvo

G4/G4

F7/G4

Rekuperácia tepla (EN 308:1997) % do 95

Odtok kondenzátu

–   potrebné

(suchý sifón, pozri príslušenstvo či súčasť stavby)

–  voliteľne

■

Systémové ovládanie s jednotkou Vitocal ■

Obslužná časť jednotky Vitovent –

Prepínač stupňov ■

Komponent certifi kovaný Passivhaus Institut % ■

Oblasti použitia

–  novostavba

–  modernizácia

–  bytový dom

■

■

■
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Technické údaje

Vitovent 300-F

Vetrací systém s rekuperáciou tepla

Typ H32S

A280

Objemový prietok vzduchu m3/h 280

Obytná plocha do cca. m2 215

Rozmery

dĺžka x výška x šírka mm 680 x 1486 x 400

Hmotnosť kg 80 kg

Energetická trieda

podľa nariadenia EU č. 1254/2014

–  ručné ovládanie

–  časové ovládanie

–  centrálne ovládanie podľa potreby

–

A

A

Druh výmenníka tepla

–  krížový protiprúd

–  entalpický krížový protiprúd

■

–

Typ fi ltra (priv./odv. vzduch)

–  rozsah dodávky

–  príslušenstvo

F7/G4

–

Rekuperácia tepla % do 98

Odtok kondenzátu

–   potrebné (suchý sifón, pozri príslušenstvo 

či súčasť stavby)

–  voliteľne

■

–

Systémové ovládanie s jednotkou Vitocal ■

Obslužná časť jednotky Vitovent –

Prepínač stupňov –

Komponent certifi kovaný Passivhaus Institut % ■

Oblasti použitia

–  novostavba

–  rodinný dom/malá bytovka

■

■



Vitovent 200-D

Decentrálne vetranie

Typ HR B55 HRM B55 HRV B55

Objemový pietok vzduchu do cca. m3/h 55 55 45

Individuálne miestnosti do cca. m2 25 25 25

Rozmery

dĺžka x výška x šírka mm 340 x 340 x 70

Hmotnosť kg 4 kg 4 kg 4,3 kg

Energetická trieda

podľa nariadenia EU č. 811/2013

–  ručné ovládanie

–  časové ovládanie

–  centrálne ovládanie podľa potreby

B

–

–

B

–

–

B

–

–

Triedy fi ltrov podľa EN 779

–  fi lter privádzaného vzduchu

–  fi lter odvádzaného vzduchu

F7

G4

F7

G4

F7

G4

Rekuperácie tepla % do 90 do 90 do 90

Integrovaný el. ohrievač (260 W) – – ■

Oblasti použitia

–  novostavba

–  modernizácia

–  bytový dom

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Podnikanie



Viessmann – climate of innovation

 Informácie o podnikaní

  Rok založenia: 1917

  Počet zamestnancov: 11 600

  Obrat skupiny: 2,2 miliárd Euro

  Podiel exportu: 56 %

  22 výrobných závodov v 11 krajinách

  Predajné organizácie v 74 krajinách

  120 predajných pobočiek vo svete

Skupina Viessmann

Viessmann je jedným z medzinárodných výrob-

cov inteligentných, komfortných a efektívnych

vykurovacích, klimatizačných a chladiacich

systémov a decentrálnej výroby elektriny.

Ako rodinný podnik v tretej generácií dodáva

už desaťročia obzvlášť efektívne vykurovacie

systémy s nízkymi emisiami.

Silná značka vzbudzuje dôveru 

Značka Viessmann a jej posolstvo je ce-

losvetovo charakteristický znak. „climate of 

innovation“ je prísľub v troch aspektoch: Je to 

viera v kultúru inovácií. Je to prísľub vysokého 

produktového využtia a zároveň záväzok 

k ochrane klímy.

Trvalo obchodovať 

Prevzatie zodpovednosti znamená pre

Viessmann vieru k udržatelnému podnikaniu.

To znamená: Ekológia, ekonómia a sociálne

aspekty zosúladené tak, aby boli uspokojené

požiadavky bez toho, aby sa ohrozila nasledujú-

ca generácia.

K hlavnej obchodnej činnosti patrí ochrana klí-

my a životného prostredia, efektívnosť zdrojov

v celom podnikaní.

Najlepší príklad z praxe 

So svojím projektom strategickej trvalej udrža-

teľnosti „Efektivita plus“ spoločnosť Viessmann 

ukázala vo svojom výrobnom závode v Allen-

dorfe/Eder, že energetické a klimatické ciele 

pre rok 2050 môžu byť splnené s technológia-

mi dostupnými na trhu už dnes. Výsledky už 

hovoria za seba:

  Zvýšenie podielu obnoviteľnej energie o 60 % 

  Zníženie emisií CO
2
 o 80 %

Dlhodobý cieľ je zabezpečiť samostatné 

pokrytie energetickej potreby v podniku. 

Kompletná ponuka skupiny 

Viessmann pre všetky zdroje energie 

a aplikačné oblasti

 Plynové a olejové kotly

 Kogeneračné zariadenia

 Tepelné čerpadlá

 Zariadenia na spaľovanie dreva

 Zariadenia na bioplyn

 Zariadenia na úpravu bioplynu

 Solárna termika

 Fotovoltika

 Príslušenstvo

 Chladiaca technika

Energy Effi ciency Award 2010

2009/2011/2013:

Nemecká cena za trvalú 

udržateľnosť pre produkciu/značku/

efektivitu zdrojov
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