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FLUO
větrejte chytře a pohodlně

V interiéru trávíme i 20 hodin denně - kde jinde než doma si tedy 
užívat čisté a zdravé prostředí bez škodlivých látek?

Z důvodu kvalitního zateplování a vysoké vzduchotěsnosti staveb je 
zajištění dostatečného větrání značně složité. Na řadu proto přichází 
větrání řízené, které veškerou práci odvede jednoduše za vás. Díky 
rekuperaci tepla navíc ušetří peníze. 

Větrání je trvalé, automatické a úsporné.

ROZHODNĚTE SE PRO ZDRAVÝ DOMOV
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10x PROČ 
ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

1. Mějte doma neustále perfektně vyvětráno – zcela  
automaticky 24 h denně, v každém ročním období.

3. Probouzejte se ráno bez zbytečné únavy z nadměrné 
koncentrace CO2, aniž byste museli větrat okny.

4. Vyřešte problémy s nadměrnou či nedostatečnou  
vlhkostí v domě.

5. Odvětrejte jednoduše těkavé látky (VOC), pachy  
a radon z interiéru.

6. Trpíte na alergie? Užívejte si domov bez prachu  
a pylu a omezte tak své problémy díky filtraci.

2. Stavíte nízkoenergetický nebo pasivní dům?  
Investovat do rekuperace se vám rozhodně vyplatí.

7. Chraňte stavební konstrukce a usnadněte  
si úklid.

8. Na větrání nemyslete – systém řízeného větrání  
vše zařídí pohodlně za vás.

9. Využijte dotace z programu Nová zelená úsporám  
– pomůžeme vám se zařízením projektu.

10.
Navyšte díky rekuperaci hodnotu svého domu.   
O instalaci systému přemýšlejte včas, při stavbě  
– pozdější instalace je již mnohem složitější.
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PROČ ZVOLIT FLUO 300/400  
moderní větrací jednotky s rekuperací tepla

Víte, že... rekuperační jednotka zabere zhruba stejně místa 
jako pračka, sušička nebo jiný běžný spotřebič v domácnosti?

ÚČINNÁ PROTIMRAZOVÁ OCHRANA  
pro provoz v zimním období

PŘIPOJITELNÁ ČIDLA a další  
interiérové nástěnné prvky

AUTOMATICKÝ BY-PASS  
pro částečné vychlazování  
domu při letních nocích

EFEKTIVNÍ FILTRACE  
pro zachycení nečistot

OVLÁDÁNÍ PŘES MOBILNÍ TELEFON
prostřednictvím centrální regulace iWWT

INTEGROVANÝ PROTIPROUDÝ VÝMĚNÍK  
pro zpětný zisk tepla do interiéru

KOMPLETNÍ SYSTÉM NA MÍRU 
od návrhu až po realizaci
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CO JE ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ s rekuperací tepla
• systém řízeného větrání dokáže zcela samostatně přivádět do interiéru filtrovaný čerstvý 

vzduch a ven z objektu naopak odvádět vzduch znehodnocený 

• v domě je tak trvale udržováno čisté a zdravé mikroklima bez škodlivých látek, s nízkou  
koncentrací CO

2
 a optimální vlhkostí

• díky rekuperaci tepla (tj. zpětnému zisku) je navíc do objektu navracena většina tepla, které bychom  
při běžném větrání okny nenávratně ztratili

KDY ŘEŠIT  
řízené větrání

PROČ REKUPERACI  
v-systém elektro

• pokud se chystáte pořídit si nový domek  
nebo byt, stavět či rekonstruovat

• když chcete žít komfortně v NED, pasivním 
domě či dřevostavbě

• jestliže nechcete zbytečně odvádět teplo  
z domu a vyhazovat tak peníze oknem

• pokud máte problém s nadměrnou  
či nedostatečnou vlhkostí v interiéru

• když žijete v prostředí s vysokou koncentrací 
CO

2
, prachu, pylu či jiných škodlivin (rušné 

komunikace i okraj louky či lesa)

• máte-li problém s nekvalitně provedenou 
protiradonovou izolací

• když žijete v rušné a hlučné oblasti (městské 
aglomerace, dopravní uzly, provozy)

• řešíte-li problém s alergiemi nebo vám jen 
není lhostejné vaše zdraví a pohoda

• navrhneme efektivní systém řízeného větrání  
zcela zdarma

• vybereme tu nejvhodnější rekuperační  
jednotku a komponenty pro rozvody vzduchu

• dodáme všechny nezbytné prvky do místa  
instalace (jednotku, rozvody, zakončovací prvky)

• zajistíme komplexní instalaci

• systém uvedeme do provozu a na místě  
zaregulujeme

• poskytneme vám bezplatné poradenství  
a pomoc při řešení problémů

• připravíme řešení na klíč

?

Kontaktujte nás
tel: +420 317 725 749
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 VÝHODY REKUPERACE
užívejte si 24 h denně čerstvý vzduch

V interiéru vzniká mnoho škodlivých látek, které je nutné odvětrávat. 
Zároveň při běžném větrání okny proniká do domu spousta škodlivin  
a hluku zvenčí, které škodí našemu zdraví.  

VÍTE, PROČ JE VYVĚTRANÝ DŮM  
TAK DŮLEŽITÝ?

NÍZKÁ ÚROVEŇ CO
2
  

pro kvalitní spánek  
a lepší koncentraci

ODVĚTRÁNÍ  
PŘÍPADNÉHO RADONU 
pronikajícího z podloží  

do interiéru

Díky řízenému větrání je možné většinu  
škodlivých látek v interiéru eliminovat.

ODVĚTRÁNÍ A ODFILTROVÁNÍ 
POLÉTAVÉHO PRACHU  

mimo dům pro snadnější a méně 
častý úklid

ODVĚTRÁNÍ TĚKAVÝCH 
ORGANICKÝCH LÁTEK  

ze stavebních konstrukcí  
či nábytku mimo interiér

ČISTŠÍ A KLIDNĚJŠÍ DOMOV  
v rušných oblastech díky  

větrání bez otevřených oken
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OPTIMÁLNÍ ÚROVEŇ VLHKOSTI  
pro snížení výskytu plísní

DOMOV BEZ KOUŘE  
a nebezpečných spalin  

z okolního ovzduší

VĚTŠÍ BEZPEČNOST  
a nižší zátěž hlukem 
zvenčí díky možnosti 

zavřených oken

LEPŠÍ ŽIVOT ALERGIKŮ DÍKY 
ODFILTROVÁNÍ PYLU,  
prachu, spór a jiných  
alergenních částic  

mimo dům

ODVĚTRÁNÍ PRACHU  
ČI VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 
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Řízené větrání dokáže na vše myslet za vás a udržovat nízkou koncentraci  
oxidu uhličitého v interiéru zcela automaticky.

Stává se vám, že jste po pár hodinách v interiéru unavení, nekoncentrovaní či dokonce ospalí? Nepříjemné pocity, 
podrážděnost, únava, bolest hlavy a v neposlední řadě nekvalitní spánek mohou mít jednoduchou příčinu  
– nadměrnou koncentraci oxidu uhličitého v interiéru. Lidské smysly jej nedokáží včas detekovat a na správné 
větrání tak často zapomínáme.

NÍZKÁ ÚROVEŇ oxidu uhličitého 

Víte, že... aby byl vzduch v interiéru stále čerstvý a zdravý, museli 
byste intenzivně větrat každé ráno zhruba 5 – 30 min. a poté každé  
2 hodiny, a to i v noci? Bez řízeného větrání téměř nemožný úkol.

„Zapomeňte na únavu a nekvalitní spánek z nadměrné  
koncentrace CO2 v interiéru.“

TABULKA KONCENTRACE CO2 VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ V PPM 
(parts per milion = počet objemových jednotek CO

2
 v milionu objemových jednotek vzduchu)

nad 40 000 ppm životu nebezpečný stav i při krátkodobém působení

nad 10 000 ppm prokázané zdravotní problémy

nad 5000 ppm nedoporučuje se delší pobyt 

nad 2500 ppm otupělost, únava, možné zdravotní problémy

nad 1500 ppm snížení koncentrace, únava

1500 ppm maximální bezpečná koncentrace CO
2
 v interiéru 

nad 1000 ppm stížnosti na pachy, mírná únava

1000 ppm maximální doporučená úroveň CO
2
 ve vnitřních prostorách

do 1000 ppm vyhovující kvalita vnitřního prostředí

do 800 ppm vysoká kvalita vnitřního prostředí

350 - 500 ppm čistý a zdravý vzduch (koncentrace CO
2
 ve venkovním prostředí)
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PŘÍPAD – LOŽNICE

Tušíte, jak rychle se „vydýchá“ vzduch během spánku v běžné ložnici?

Změřili jsme koncentraci CO
2
 v ložnici o velikosti 15 m2, výškou stropu 2,6 m a dvěma spícími  

dospělými osobami. Jaký je výsledek?

1.

400
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800

1000

1200

1400

22:00 0:00 2:00 4:00 6:00

CO2

[ppm]

čas
[hh:mm]

CO2

hranice 
únavy z CO2

Zhruba 2 hodiny je v místnosti ještě přípustná 
koncentrace CO

2
 – stoupá však velmi strmě,  

přestože je okno během noci v poloze ventilace.

Hranice únavy je překročena již zhruba  
po 2 hodinách spánku.

Kolem 2. hodiny ranní se koncentrace CO
2
 blíží  

k její maximální bezpečné úrovni – výsledkem  
je nekvalitní spánek a únava hned po probuzení..
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Obě měření jsme provedli v dětském pokoji o velikosti 17 m2, výškou stropu 2,6 m a dvěma spícími dětmi ve věku  
12 a 14 let. Během obou nocí jsme před spaním krátce a intenzivně vyvětrali oknem. V průběhu nocí se v místnosti 
větralo již jen otevřenými dveřmi kvůli mrazivým venkovním teplotám.

PŘÍPAD – DĚTSKÝ POKOJ2.

Při použití rekuperace je koncentrace CO
2
  

po celou noc na vyhovující úrovni  
(750 – 900 ppm).  Vzduch vnímáme jako  
čerstvý a zdravý, cítíme se komfortně a odpočatě.

Hranice únavy z nadměrné koncentrace CO
2
  

je bez zapnutého větrání překročena  
již po 4 hodinách.

Bez řízeného větrání koncentrace CO
2
 prudce 

roste – až  nad maximální bezpečnou hranici 
1500 ppm. Takový stav již může negativně 
působit na zdraví dětí, zejména při dlouhodobém 
působení.

úroveň CO
2
 bez řízeného větrání

úroveň CO
2
 s řízeným větráním

hranice únavy z CO
2

Tušíte, jak kvalitní vzduch dýchají během noci vaše děti?
Podívejte se na výsledky měření úrovně CO2 v dětském pokoji  
– bez použití a s použitím řízeného větrání.
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“Od V-systém elektro jsme si půjčili měřák  

na CO
2
 a musím se přiznat, že jsme byli hodně 

překvapeni, jak rychle stoupá jeho koncentrace 

nad bezpečnou úroveň. Pokud jsou okna přes noc 

zavřená, je téměř jisté, že vhodná úroveň oxidu  

uhličitého bude rychle překročena. Od té doby,  

co máme řízené větrání, spíme mnohem lépe  

a probouzíme se odpočatí.“
 

Lukáš, Benešov
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• může vyprodukovat 4členná rodina během 24 hodin 
strávených v interiéru

• postačí k tomu dýchání, spánek a zcela běžné činnosti  
v domácnosti, jako je vaření či sprchování

AŽ 10 LITRŮ VODY

OPTIMÁLNÍ vlhkost
„Udržujte si v interiéru optimální úroveň vlhkosti – ocení to vaše  
zdraví i váš dům.“

Tvoří se vám plísně na zdech? Akumuluje se vlhkost ve stavebních konstrukcích domu? Nebo máte naopak problémy 
s tzv. suchým vzduchem, který vás dráždí při dýchání? Pak se relativní vlhkost ve vašem interiéru nepohybuje  
v optimálních mezích, tedy mezi 40–60 %, a je třeba tuto situaci řešit.

Řízené větrání pomůže odvětrat nadměrnou vlhkost ven z interiéru a udržovat  
tak zdravé prostředí bez plísní, ideální pro alergiky. Významně napomáhá  
i při odvětrávání vlhkosti z novostaveb.

Víte, že i při zcela běžných činnostech vzniká vodní pára, kterou je nutné z domu odvádět?

ZDROJE VLHKOSTI V DOMĚ

cca 50–300 g/h/os. až 1200 g/h/os.cca 40 g/h/os.
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„Udržujte si v interiéru optimální úroveň vlhkosti – ocení to vaše  
zdraví i váš dům.“

„V dnešní době není takový problém dům vytopit, 

jako spíše vyvětrat. Jako řemeslník vím, že problémy 

s odvětráním vlhkosti v novostavbách jsou zcela 

běžné. Plísně dovedou hodně potrápit a není snadné 

se jich zbavit. Každému, kdo plánuje stavět, bych 

proto větrání opravdu doporučil.“  

Luboš, Praha
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KLIDNÝ DOMOV bez škodlivin a hluku 

ŠKODLIVINY A HLUK PRONIKAJÍCÍ ZVENČÍ 

ŠKODLIVINY VZNIKAJÍCÍ V INTERIÉRU 

„Přemýšleli jste někdy o tom, kolik škodlivých látek vzniká v interiéru  
nebo se do něj dostává z venkovního prostředí při běžném větrání okny?“ 

Žijeme-li uprostřed rušných aglomerací, poblíž dopravních uzlů či průmyslových zón, proniká do našich domovů 
spousta poléhavého prachu a nebezpečných látek. Našemu zdraví škodí i těkavé látky – tzv. VOC (např. formaldehydy), 
které jsou vylučovány z nového nábytku, koberců či chemie využívané v domácnosti. Jistá negativa však přináší  
i bydlení uprostřed přírody – zejména alergiky dokáže potrápit pyl a alergenní částice.

Škodlivé látky, vznikající v interiéru či pronikající dovnitř zvenčí, dokáže 
systém řízeného větrání účinně odvětrávat. O čistotu vzduchu se postará 
efektivní filtrace. Okna mohou zůstat zavřená a vy přesto budete moci dýchat 
čerstvý a zdravý vzduch.

Průmyslové zóny  
a provozy, řemeslnické 

či stavební práce

Nebezpečné těkavé  
látky a výpary  

z nábytku, stavebních 
konstrukcí

Doprava, smog, rušné 
dopravní uzly, dálnice, 

nádraží

Chemie využívaná  
na úklid, opravy, nátěry

Hluk v oblastech  
s vysokou koncentrací 

osob, rušné ulice

Zemědělské práce

Topení v krbu,  
garáž v domě

Vytápění v sousedních 
domech, cigaretový kouř

Pyl a alergenní částice

Hmyz, štěkot psů

Domácí mazlíčci,
aromatické rostliny 

Radon pronikající  
z podloží

1.

2.
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„Přemýšleli jste někdy o tom, kolik škodlivých látek vzniká v interiéru  
nebo se do něj dostává z venkovního prostředí při běžném větrání okny?“ 

“Obě naše děti jsou alergici, což nás zvláště během 

pylové sezóny hodně omezuje. Díky větrání  

s filtrací můžeme bez obav zavřít okna a alespoň 

doma dětem ulevit od potíží.“ 

Monika, Praha
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REGULACE? ...Žádný problém
Skvělé na celém systému je, že již při instalaci je zaregulován technikem na předem 
vypočítané optimální průtoky. Poté jej můžete snadno ovládat přes mobilní telefon  
s naší chytrou centrální regulaci iWWT. A to dokonce společně s podlahovým vytápěním 
či vyhříváním venkovních ploch nebo okapů.

FUNKCE SYSTÉMU
jak systém pracuje

Systém řízeného větrání trvale zásobuje interiér čerstvým, filtrovaným vzduchem 
zvenčí a zároveň z objektu odvádí vzduch znehodnocený (z kuchyně, koupelny, 
toalety apod.). Zároveň však nedochází k únikům tepla, které je díky integrovanému 
tepelnému výměníku získáváno z odpadního vzduchu a navraceno zpět  
do místností.

V objektu je tak zcela automaticky udržován čerstvý  
a zdravý vzduch při zachování tepelného komfortu.

NA JAKÉM PRINCIPU FUNGUJE ŘÍZENÉ 
VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

18



Sání venkovního
vzduchu 180 m3/h

Výtlak odpadního
vzduchu 180 m3/h

+ 30 m /h3

+ 30 m /h3

+ 50 m /h3

+ 35 m /h3

+ 35 m /h3

- 60 m /h3- 15 m /h3

- 30 m /h3

- 60 m /h3

- 15 m /h3

INTEGROVANÝ 
PROTIPROUDÝ VÝMĚNÍK  
získává s velmi vysokou 
účinností (až 93 %) teplo  
z odpadního vzduchu a skrze 
čerstvý vzduch jej navrací 
zpět do místností.

V místnostech jsou rozvody 
zakončeny stěnovými nebo 
stropními boxy, určenými  
pro osazení VYÚSTKY (VENTILY). 
Na fasádě je potrubí zakončeno 
FASÁDNÍ MŘÍŽKOU. 

Směrem z a do jednotky jsou 
přes rozváděcí boxy hvězdicovitě 
vedeny do jednotlivých místností 
ROZVODY. Zároveň je jednotka 
připojena pomocí tepelně-
izolačního potrubí do exteriéru.

Základem celého systému  
je automatická centrální 
VĚTRACÍ JEDNOTKA  
S TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM. 
Instaluje se na stěnu, ve svislé 
poloze, obvykle v technické 
místnosti.
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EFEKTIVNÍ TEPELNÝ VÝMĚNÍK
větrejte bez tepelných ztrát

JAK FUNGUJE VÝMĚNÍK

• výměník zajišťuje zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu 
• při průchodu znehodnoceného vzduchu ven z objektu není teplo vytvořené v objektu odvedeno ven, ale přes tenké  

plastové membrány je zachyceno a předáno čerstvému přívodnímu vzduchu, který proudí do objektu
• oba proudy vzduchu se nijak nemísí – jsou bezpečně odděleny

Věděli jste, že je možné účinně větrat, aniž byste ztráceli drahocenné teplo? Systém řízeného větrání 
V-systém elektro je vybaven tepelným výměníkem s velmi vysokou účinností, díky kterému udržíte  
až 93 % tepla, které byste při běžném větrání okny nenávratně ztratili.

předehřívač

filtr

ventilátor

odvod kondenzátu

ventilátor

filtr

rekuperátor

Víte, že... u kvalitně zateplených domů může systém řízeného  
větrání s rekuperací tepla uspořit až 40 % potřeby tepla na vytápění  
v porovnání s větráním okny?

Výměník v podstatě nenechá odejít teplo, které jste si už jednou doma 
vytvořili. Vrátí jej jednoduše zpět.
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• výměník zajišťuje zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu 
• při průchodu znehodnoceného vzduchu ven z objektu není teplo vytvořené v objektu odvedeno ven, ale přes tenké  

plastové membrány je zachyceno a předáno čerstvému přívodnímu vzduchu, který proudí do objektu
• oba proudy vzduchu se nijak nemísí – jsou bezpečně odděleny

Aby mohla jednotka spolehlivě pracovat i v zimním období, je vybavena tzv. předehřevem vzduchu.  
Elektrický ohřívač, který chrání výměník před zamrzáním, je plně autonomní – systém tak může efektivně  
pracovat po celý rok.

Větrací jednotka je vybavena tzv. by-pass klapkou, díky níž lze odklonit tok jednoho proudu vzduchu mimo 
výměník. Tímto způsobem pak lze částečně vychlazovat objekt např. při letních nocích, kdy je venkovní vzduch 
chladnější než vzduch uvnitř objektu. 

PROTIMRAZOVÁ OCHRANA – Větrejte efektivně i v zimě 

AUTOMATICKÝ BY-PASS – Ochlaďte si v létě váš dům 

1.

2.
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ÚČINNÁ FILTRACE pro zdravý vzduch bez škodlivin 

Díky efektivní filtraci, která je součástí větracího systému, je vzduch proudící do objektu zbaven veškerých 
nežádoucích látek, jako je prach, pyl, cigaretový kouř, ale i výfukové plyny, smog či škodlivé bakterie. Odfiltrovat  
tak můžete nejen látky škodící lidskému organismu, ale i nepříjemné pachy.  Vybírat můžete z několika typů filtrů  
a v případě vysoké zátěže můžete systém vybavit navíc tzv. předfiltrem pro ještě účinnější filtraci.

„Odfiltrujte veškeré nečistoty a užívejte si trvale čistý a zdravý vzduch.“

Filtry jsou součástí  
větrací jednotky.

Filtry měňte cca 
 1 – 2x ročně – dle 

konkrétních podmínek 
a potřeby. Frekvence výměny závisí  

na konkrétních podmínkách – 
objekt u rušné silnice bude jistě 
vyžadovat častější výměnu než  
ve vysokohorském prostředí.

Filtry pravidelně kontrolujte 
– jednoduše je vysuňte 
z jednotky a vizuálně 

zkontrolujte jejich stav.

Na výměnu filtrů může upozornit 
i sama jednotka – stačí  

si nastavit pravidelný interval 
pro upozornění.

Pravidelná kontrola filtrů a výměna v případě jejich zanesení nečistotami 
se rozhodně vyplatí. Jedině tak může být zachována vysoká účinnost  
filtrace a správná funkčnost celého systému.

V případě zanesení filtrů  
nečistotami osaďte  

jednotku filtry novými.
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filtry

F9

F9

F7

F7

M5

M5

G4

G4

G3

G3

výfukové plyny

tabákový dým

saze

bakterie

smog                                        mlha

olejová mlha

hrubý prach

jemný prach

vlny

azbest spory

domovní prach

pyl

lidské 
chlupy

insekticidní
aerosoly

Díky filtraci přívodního vzduchu pomocí filtru M5 
lze odstranit více než 98 % částic polétavého prachu 
větších než 10 µm. S jemnějším filtrem třídy F7 pak  
odstraníte více než 98 % částic větších než 2,5 µm.

MOŽNOSTI FILTRACE 

• systém je v základu vybaven přívodním,  
odtahovým a by-pass filtrem o třídě M5

• v případě vysoké zátěže lze zvolit jemnější filtr  
(např. třída F7)

• systém lze navíc dovybavit tzv. předfiltrem

• pro odfiltrování pachů lze zvolit speciální  
uhlíkové filtry

„Zbavte se polétavého prachu díky účinné filtraci
a omezte tak riziko vzniku infekčních onemocnění a astmatu.“
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Větrací systém je ihned po montáži zaregulován na optimální 
průtoky, které již není nutné nijak měnit. V případě potřeby však lze 
intenzitu větrání regulovat skrze webové rozhraní nebo interiérové 
prvky. Chcete-li z jednoho místa ovládat kromě větrání také vytápění, 
využijte naši chytrou centrální regulaci iWWT.

VĚTREJTE PŘESNĚ  
DLE VAŠICH POTŘEB

REGULACE SYSTÉMU
ovládejte větrání jednoduše a odkudkoliv
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6.
Propojte iWWT až se 4 čidly pro monitorování aktuální 
koncentrace CO2, vlhkosti či těkavých organických  
látek v interiéru.

7. Připojte interiérový ovladač pro společné ovládání  
větrání i podlahového vytápění.

8.
Instalujte do interiéru libovolný počet tlačítek  
pro nárazové větrání s možností až 3 nezávislých 
nastavení.

9. Mějte pod kontrolou výměnu filtrů – iWWT pohlídá  
vše za vás.

10. Nebojte se instalace iWWT – zařízení stačí připojit  
do domácí počítačové sítě.

10x PROČ 
CHYTRÁ CENTRÁLNÍ REGULACE 

1. Ovládejte celý dům z jednoho místa – větrání,  
vytápění i vyhřívání venkovních ploch či okapů.

2.
Regulujte větrání prostřednictvím  
mobilního telefonu, tabletu, PC či jakéhokoliv jiného 
zařízení s připojením k internetu.

3. Mějte větrání pod kontrolou odkudkoliv  
– z domova i z druhého konce světa.

4. Ovládejte na dálku větrací plán, boost režim, by-pass 
nebo sledujte spotřebu elektrické energie.

5.
Nechte jednotku pracovat ve zcela autonomním 
režimu díky připojitelným čidlům kvality vzduchu  
a mějte tak vždy vyvětráno dle aktuální potřeby.
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VÝHODY INSTALACE 
• řídicí jednotka iWWT se instaluje  

v domovním rozvaděči 
• dvouvodičová sběrnice s libovolným větvením 

mezi řídicí jednotkou a interiérovými nástěnnými 
prvky minimalizuje nároky na počet vodičů  
a dochází tak k úspoře kabeláže

OVLÁDEJTE S  CELÝ DŮM  
i z druhého konce světa

využívejte funkci  
BY-PASS v letním období

připojte si AŽ 4 ČIDLA 
CO

2
, relativní vlhkosti 

či VOC (samostatně 
či kombinovaně)

připojte TLAČÍTKA 
NÁRAZOVÉHO VĚTRÁNÍ

aktivujte REŽIM 
NÁRAZOVÉHO VĚTRÁNÍ 
(boost režim)

využívejte funkci 
PŘEDEHŘEV v zimním 
období

nastavte si vlastní 
INTERVAL PRO 
VÝMĚNU FILTRŮ

v případě potřeby 
využijte RUČNÍ REŽIM

sledujte SPOTŘEBU 
ELEKTRICKÉ ENERGIE  
za posledních 36 měsíců

nastavte si TÝDENNÍ 
VĚTRACÍ PLÁN  
(až 6 událostí za den)
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MODERNÍ INTERIÉROVÉ PRVKY  
pro ještě pohodlnější regulaci
Připojte si k větracímu systému interiérové nástěnné prvky, které vám pomohou ještě lépe regulovat celý systém. 
Jejich design můžete přizpůsobit ostatním nástěnným prvkům ve své domácnosti.

INTERIÉROVÁ ČIDLA
Díky aktuálním informacím o stavu vzduchu v interiéru může 
systém automaticky a okamžitě upravit intenzitu větrání. Pomocí 
čidel můžete sledovat aktuální úroveň oxidu uhličitého, relativní 
vlhkosti či těkavých organických látek.

TLAČÍTKA PRO BOOST REŽIM
Pro krátkodobé intenzivní větrání (ideálně v kuchyni, koupelnách  
a na toaletách) lze využít tzv. tlačítka nárazového větrání. V případě 
potřeby tlačítko stisknete a systém po omezenou dobu výrazně zvýší 
intenzitu větrání.

Víte, kam je umístit?
čidlo CO2

čidlo vlhkosti

čidlo VOC

tlačítko Boost režim

interiérový ovladač

ložnice, dětské a obývací pokoje

koupelny, kuchyně, prádelny

garáž, dílna

WC, koupelny, kuchyně

obývací pokoj, kuchyň, dětské pokoje,  
ložnice, koupelna

INTERIÉROVÝ OVLADAČ 
pro regulaci intenzity větrání a teploty
V případě, že využíváte regulaci iWWT jak pro větrání, tak pro vytápění, 
můžete si do místností umístit interiérový ovladač s LCD displejem  
v designu, jaký preferujete. Teplotu v místnosti i intenzitu větrání pak 
můžete ovládat nejen přes mobilní telefon, ale také přímo v daném 
pokoji.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
vše, co jste chtěli vědět o rekuperaci

Ano, samozřejmě, tyto systémy 
se nevylučují. Doporučujeme 
však tzv. cirkulační digestoř, 
nikoliv odtahovou. 

Větrací systém je osazen 
filtry, které zabraňují vniknutí 
drobného zvířectva či hmyzu 
(v závislosti na jemnosti filtru). 
Obecně vzato však trubky 
větracího systému nejsou pro 
hmyz atraktivní, protože hmyz 
nevyhledává místa, kde proudí 
vzduch.

Mohu mít v domě větrací systém  
a současně digestoř?

Mohou se mi do domu skrze 
vyústky a trubky dostat pavouci  
či jiný hmyz?

Ano, entalpický výměník 
můžeme na vaše přání doplnit. 
Entalpický výměník zajišťuje 
nejen zpětný zisk tepla,  
ale i vlhkosti.

Co je to entalpický výměník  
a mohu ho u vás také objednat?

Instalace probíhá obvykle ve 
dvou etapách. Nejprve jsou 
instalovány rozvody včetně 
rozdělovacích a koncových 
boxů (cca 1 – 2 dny, ve fázi 
hrubé stavby). 

Na závěr je na stěnu zavěšena 
jednotka, kterou naši odborníci 
zapojí a uvedou do provozu. 
Systém je zároveň zaregulován 
na optimální návrhové průtoky 
(cca 1 den, po vymalování 
místnosti).

Jak probíhá instalace systému  
a jak dlouho trvá?

Ano, okna budete moci běžně 
otevírat a větrat jimi stejně jako 
dosud. Ztratíte však teplo, které  
je v domě díky funkčnímu systému 
rekuperace tepla udržováno.  
S větracím systémem je váš dům 
vyvětraný automaticky a větrání 
okny je zcela zbytečné.

Budu moci mít otevřená okna?

V dřevostavbách s nízkými 
tepelnými ztrátami vznikají 
často problémy s vlhkostí, 
kterou je třeba poctivě 
odvětrávat, aby nedocházelo  
k poškození konstrukcí.

Slyšel jsem, že do dřevostavby 
není větrací systém nutný,  
protože dřevo větrá samo  
o sobě. Je to pravda?

Pokud dodržujete správná doporučená 
opatření - pravidelně a včas vyměňujete 
filtry a udržujete systém trvale v provo-
zu, je údržba minimální a jednoduchá. 
Navrhujeme větrací systém tak, aby 
veškeré rozvody a boxy byly dobře 
přístupné a snadno čistitelné. Omyvatel-
né jsou vyústky i výměník. V případě 
potřeby můžete využít naše služby  
a čištění si jednoduše objednat.

Je potřeba rekuperaci čistit?
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Soused nám kouří pod okny.  
Můžu i přesto větrat řízeně?

Kdo mi větrání namontuje?

V místnosti by větrání ve standardním 
režimu nemělo být slyšitelné. 
Jednotka pak dosahuje podobné 
hlučnosti jako např. lednička či jiné 
moderní spotřebiče v domácnosti, 
doporučuje se proto její umístění  
do technické místnosti.

Jistě, jen je třeba na to myslet už při 
stavbě domu. Důležité je vybrat krb 
nebo kamna tak, aby se jednalo  
o uzavřené topeniště (krbová vložka/
kamna) se samostatným externím 
přívodem vzduchu pro spalování. 
Vždy doporučujeme konzultaci  
s našimi odborníky.

Nadměrnou vlhkost, hlavně v difuzně 
uzavřených konstrukcích, řeší větrání 
dokonale. Problémy s přesoušením 
vzduchu však také mohou nastat. 
Objevují se hlavně v zimě,  
kdy je venku vlivem mrazu vzduch  
s nízkým obsahem vodních par,  
a to bez ohledu na to, jakým 
způsobem větráte. Vzduch lze však 
velmi snadno zvlhčit. Fungujete-li 
v domácnosti běžným způsobem 
(vaříte, sprchujete se, pěstujete 
květiny apod.), úroveň relativní vlhkosti 
by se měla pohybovat v příjemných 
mezích.

Náklady na provoz jsou dány 
náklady na výměnu filtrů  
(v řádu několika set až tisíc 
korun) a dále vlastní spotřebou 
jednotky (FLUO 300 – cca  
1900 Kč bez DPH/rok). 
Energetická náročnost jednotek 
se pohybuje v kategorii A.

Díky obtoku výměníku lze v létě 
objekt částečně vychlazovat, nikoliv 
však v takové míře jako klimatizace. 
Systémy větrání spojené s chlazením 
jsou často komplikované, 
doporučujeme tedy oba systémy 
oddělit.

Systém řízeného větrání lze doporučit 
do všech staveb - problémy s 
vlhkostí, plísněmi a vydýchaným 
vzduchem jsou všude.  Rozvody 
jsou koncipovány jako podstropní 
i podlahové, při rekonstrukci je na 
vybranou, kam se dají trubky uložit. 

Naše jednotky jsou vyráběny  
v České republice.

Je větrání v místnosti slyšet?

Můžu topit v krbu a větrat 
zároveň?

Jak je to s vlhkostí?

Jak je to s náklady na provoz 
systému?

Umí váš systém vychladit objekt?

Hodí se systém pro rekonstrukce?

Kde jsou jednotky FLUO vyráběny?

Ano, všechny větrací jednotky 
V-systém splňují nařízení EU 
1253/2014, tzv. Ekodesign 
větracích jednotek.

Splňují vaše produkty 
veškeré požadavky na  
energickou náročnost, které 
definuje tzv. Ekodesign? 
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Ano. Máte-li problém s obtěžujícími 
pachy, doporučujeme použít uhlíkové 
filtry.

S doporučením šikovné montážní 
firmy vám rádi pomůžeme.



• jsme stabilní česká společnost s více než 20 lety zkušeností

• máme za sebou stovky instalací v RD – podlahové vytápění, vyhřívání venkovních ploch, 
okapů, potrubí a větrání včetně regulace

• vyrábíme vysoce kvalitní produkty a pracujeme na jejich vývoji

• máme k dispozici 8 technicko-obchodních poradců po celé ČR a SR, kteří jsou připraveni 
vám kdykoliv pomoci

• navštívit vás může také některý z našich 5 zkušených techniků

• ozveme se vám do 48 hodin s orientačním technickým a cenovým návrhem

• navštívíme vás přímo v místě, kde nás potřebujete – např. na stavbě

• vždy připravíme řešení přesně na míru vašim potřebám

• od nás získáte kompletní řešení na klíč – od propracovaného návrhu kompletního systému  
a poradenství, přes dodání až na stavbu, instalaci, až po zaregulování a prvotní nastavení

• pomůžeme vám se zařízením projektu pro dotaci Nová zelená úsporám

V-SYSTÉM ELEKTRO
navrhneme to nejlepší řešení pro váš dům
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• půdorys objektu s rozpisem  
a výměrami místností

• řezy objektem

• lokalitu stavby

• kontaktní údaje (telefon)

• technik@v-system.cz

• +420 317 725 749

PŘEJETE SI ZPRACOVAT  
KVALITNÍ A RYCHLÝ NÁVRH? 
Naši odborníci vám systém nejen navrhnou, 
ale také zajistí instalaci a zaregulování  
systému přesně dle technického návrhu.

• s uvedením přibližné 
ceníkové ceny materiálu  
a montáže

• pro upřesnění projektu  
se s vámi v co nejkratším 
čase spojíme

• obsahem je základní 
popis a podrobné schéma 
navrženého technického 
řešení

• ceníková cena za materiál 
a dodávku na vámi určené 
místo

• doporučená cena montáže

OBRAŤTE SE NA NAŠI  
TECHNICKOU PODPORU

ZAŠLETE NÁM PODKLADY

DO 48 HODIN ZÍSKÁTE  
ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ  
A CENOVÝ NÁVRH

NÁSLEDNĚ OBDRŽÍTE  
PODROBNÉ TECHNICKÉ  
A CENOVÉ ŘEŠENÍ
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BRATISLAVA

PRAHA

Malacky

Žilina
Košice

Banská Bystrica

Ostrava

Brno

Šumperk
Hradec Králové

Jindřichův 
Hradec

Karlovy Vary

Plzeň

Jihlava

Benešov

Tábor

V-systém elektro s.r.o. – ČR
Rubešova 626
256 01 Benešov
tel.: +420 317 725 749
e-mail: info@v-system.cz
www.v-system.cz

V-systém elektro, s.r.o. – SR
Duklianskych hrdinov 47/651
901 01 Malacky
tel.: +421 34 7724082
e-mail: info@v-system.sk
www.v-system.sk

 info@v-system.cz              

DOMLUVTE SI SCHŮZKU:

SEVEROZÁPAD:  +420 733 313 182 – Petr

PRAHA:    +420 602 629 205 – Zdeňka

JIH:     +420 727 930 079 – Tomáš

VÝCHOD:    +420 725 465 085 – Zdeněk 

MORAVA SEVER:   +420 727 985 458 – Jiří

MORAVA JIH:   +420 727 985 459 – Hana

OBJEDNÁVKY A TECHNICKÁ PODPORA: 

  +420 317 725 749


