
UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

Větrací jednotka s rekuperací tepla

VENTS VUT 100 P mini
VENTS VUE 100 P mini 
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Úvod

Obsah dodávky

Tento uživatelský manuál obsahuje informace pro ovládání jednotky, technická data, servisní 
informace a požadavky na instalaci vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla VENTS VUT 100 P 
mini / VENTS VUE 100 P mini

Použití

Jednotkou popsanou v této uživatelské příručce je vzduchotechnická jednotka s využitím tepla 
(VENTS VUT 100 P mini) nebo s využitím energie (VENTS VUE 100 P mini) a je jednou z energeticky 
úsporných součástí používaných v budovách. Jednotka je kompletní a není navržena pro nezávislý 
provoz. Jednotka je navržena tak, aby zajišťovala trvale řízenou výměnu vzduchu v domech, 
kancelářích, hotelech, kavárnách, konferenčních sálech a dalších mechanicky větraných prostorách, 
jakož i využití tepelné energie odváděného vzduchu k ohřevu přiváděného čištého 
vzduchu.
Jednotka je určena pro montáž na strop.
Jednotka je dimenzována pro nepřetržitý provoz vždy připojená k elektrické síti.

Provozní médium nesmí obsahovat žádné hořlavé nebo výbušné směsi, chemikálie, hrubý prach, 
částice sazí a olejů, lepivé látky nebo vláknité materiály ani jiné škodlivé látky.

Jednotka není určena k použití dětmi, tělesně nebo mentálně postiženými 
osobami, osobami se smyslovou poruchou, osobami bez odpovídající zkušenosti 
a / nebo odbornými znalostmi, pokud nejsou řádně poučeny o používání zařízení nebo 
dozorovány osobou odpovědnou za jejich používání a bezpečnost.

Jednotku může obsluhovat kvalifikovaná osoba po pečlivém poučení o jejím 
používání a provozu.

Jednotka musí být namontována na místech nepřístupných pro děti. 

VENTS VUT (VUE) 100 P 
      Uživatelský manuál 

Přepravní obal 
      Ovladač P3-1-300. 

-  1 kus;
-  1 kus;
-  1 kus;
-  1 kus
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Klíč k určení typu jednotky 

Kapacita větrání [m3h] 

Typ krytu

Kompaktní kryt.

Typ modifikace
P – Podstropní.

Typ jednotky
VUT – větrání s využitím tepla.
VUT – větrání s využitím energie.

VUT  100 P mini

Základní technická data 

Jednotka je určena pro vnitřní použití s okolní teplotou v rozmezí od + 1 ° C do +40 ° C a relativní 
vlhkostí do 80%.

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP) z pevných předmětů a kapalin:
          IP 44 pro motory (ochrana před objekty většími než 1,0 mm a stříkající vodě);

IP 22 pro sestavenou jednotku připojenou k vzduchovým kanálům (ochrana 
před předměty většími než 12,5 mm a voda nakloněná o +/- 15 °).

Klíč pro označení série jednotek, základní celkové a připojovací rozměry, vnější pohled, 
technické údaje jsou uvedeny na obr. 1 a v tabulkách 1 a 2.
          Konstrukce jednotky se pravidelně vylepšuje, takže některé modely se mohou mírně lišit od 
modelů popsaných v této příručce.

VUT 100 P mini VUE 100 P mini

Váha [kg] 13 10

Materiál výměníku tepla Aluminium Papír

Tabulka 1 
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Obr. 1 
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Základní rozměry

G 1/2”

* - pouze pro VUT 100 P

Model VUT(VUE) 100 P mini

Stupeň výkonu min. střed. max.

Napájení, 50 Hz [V]  1~230

Spotřeba [W] 30 38 56

Proud [A] 0,18 0,23 0,34

Vzduchová výměna [m3/h] 57 78 106

Otáčky motorů [min -1] 1300 1950 2500

Hluk ve vzdálenosti 3 m [dBa] 24 32 41

Provozní teploty [°C]  -25 up to +50

Materiál skříně Aluzink

Materiál izolace Polyetylenová pěna

Tloušťka tepelné izolace [mm] 15

Filtry
odtah G4

přívod G4

Průměr hrdel pro připojení na VZT rozvody. [mm] 4 х 125

Účinnost využití tepla [%] 68

Účinnost využití vlhkosti [%] 65

Typ výměníku tepla Křížový

Tabulka 2
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Je zakázáno!
• používat jednotku za stanoveným teplotním rozsahem nebo v agresivním 

a výbušném prostředí.
• připojovat k jednotce s ventilačním systémem sušičku prádla ani podobné 

vybavení.
• používat jednotku v prostředí směsi vzduchu a prachu.

Varování!
Montáž, servis a opravy jsou povoleny až po odpojení jednotky od elektrické sítě.

Bezpečnostní požadavky

Při provozu a montáži jednotky respektujte požadavky této provozní příručky a obecné požadavky 
všech platných místních a národních stavebních a elektrických předpisů a norem.

Před použitím uzemněte jednotku!
Před připojením jednotky k elektrické síti se ujistěte, že je uvnitř skříně bez viditelných poškození nebo 
jiných cizích předmětů, které by mohly poškodit lopatky oběžného kola.

Připojení jednotky k elektrické síti pouze řádně kvalifikovanými elektrikáři!!

Tipologie jednotky a provozní logika

Konstrukce a provozní logika jednotky je znázorněna na obr. 2.

1 3 6 7 2

5 4

Přívodní vzduch

Odtahovaný vzduch     Sání exteriér

Vyfukovaný 
vzduch

Obr. 2
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Montáž a nastavení

Při montáži jednotky zajistěte dostatek prostoru pro její servis a údržbu. Zavěste jednotku 
          na strop pomocí závitové tyče připevněné uvnitř závitové hmoždinky, obr. 3. 

1. Přívodní ventilátor
2. Odtahový ventilátor
3. Křížový tepelný výměník je vyrobený z hliníku pro model VENTS VUT 100 P mini nebo z papíru 

pro model VENTS VUE 100 P mini.
4. Přívodní filtr G4
5. Odtahový filtr G4
6. Termostatický spínač
7. Odtoková trubka kondenzátu (pouze pro jednotku VUT 100 P mini).

Obr. 3

Minimální přístupová vzdálenost pro jednotku

400

10

Obr. 4

Podložka 
Matice 

Absorpční gumová  
podložka 

Matice a kontra matice

m
in

 1
0

                   Příklad ukotvení:
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Zkontrolujte správnou instalaci sifonu s ohledem na nízký tlak v systému vytvářeném 
napájecím ventilátorem (obr.5). V tomto případě je maximální vyvinutý tlak 115 Pa a rozměr A je asi 
100 mm a rozměr B je asi 80 mm. 

Obr. 5

Pro snadnější montáž umístěte před a za jednotku přímé potrubí cca 1 m. Na vstupu a výstupu 
vzduchovodu do exteriéru musí být osazeny mřížky se šířkou ok do 12,5 mm nebo jiným ochranným 
zařízením, které zabrání volnému přístupu k ventilátorům jednotky.

Odvod kondenzátu

Jednotka je vybavena odtokovou trubkou pro odvod kondenzátu (pouze pro jednotku VENTS 
VUT 100 P mini). Připojení jednotky k odpadnímu potrubí je znázorněno na obr. 5.

Připojte odtokové potrubí kondenzátu (1), sifonu (3) a odtokového potrubí.
Trubky by měly být skloněny dolů o min. 3 stupně.

Před zahájením provozu jednotky naplňte systém vodou a zkontrolujte, zda je sifon vždy 
naplněn vodou. Ujistěte se, že odtok vody funguje. Špatné připojení ke kanalizačnímu systému může 
vést k nežádoucímu vniknutí vody do místnosti.

Jednotka s odtokem kondenzátu je navržena pro provoz při okolní teplotě nad 0°C. Pokud 
je jednotka provozována v prostředí pod 0°C, musí být tepelně izolovaná a musí být vybavena 
vytápěním.

2 4 13

А

В

min 3°
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Připojení jednotky na napájení

Před jakýmkoli zásahem do jednotky vypněte napájení. Jednotka musí být 
připojena k elektrické síti řádně kvalifikovanými elektrikáři. Jmenovité hodnoty 
elektrických parametrů jsou uvedeny na typovém štítku. Jakékoli úpravy interních 
připojení nejsou povoleny a ruší platnost záruky.

Jednotka je dimenzována pro připojení k jednofázové napájecí síti 230 V / 50 Hz. 
 Pro připojení jednotky použijte izolované, odolné a žáruvzdorné vodiče, kabely ne menší než 0,75 
mm2. Jednotka je připojena k elektrické síti přes svorkovnici podle schématu zapojení 
a označení svorek na obr. 6. Schéma zapojení je také zobrazeno uvnitř svorkovnice. Svorky na 
schématu zapojení jsou označeny podle skutečného označení na jednotce.

Vodiče vložte do svorkovnice pomocí vzduchotěsné šroubované kabelové průchodky 
umístěné na boční stěně jednotky, aby byla zachována třída krytí.

Připojte jednotku k napájení přes externí jištění v rozvaděči ELE min.6A char.B. 

Fig. 6

QF – jistič B6A
(není součástí dodávky);

S1 – přepínač rychlostí;
X1 – svorkovnice v jednotce.

~ 230 V,
    50 Hz
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Provoz jednotky

Provozní logika jednotky je následující:
Tepelná energie obsažená v proudu odváděného vzduchu je přenášena v mini-tepelném 

výměníku VENTS VUT 100 P do proudu studeného nasávaného vzduchu z vnějšku, aby jej zahřála před 
dodáním do místnosti.

Energie vlhkosti obsažená v odpadním vzduchu je přenášena v mini-tepelném výměníku 
VENTS VUE 100 P do proudu studeného nasávaného vzduchu z vnějšku, aby jej zahřály před dodáním 
do místnosti.

Papírový tepelný výměník mini jednotky VENTS VUE 100 P funguje jako vyrovnávač vlhkosti 
v případě příliš nízké venkovní vlhkosti nebo jako sušička vzduchu v případě vysoké venkovní vlhkosti 
vzduchu. Vzhledem k vysokým hygroskopickým vlastnostem materiálů tepelného výměníku jednotka 
nevyžaduje odvod kondenzátu.

Díky využití energie a tepla výměníkem tepla se minimalizují ztráty tepelné energie a šetří 
náklady
na vytápění v chladném období.
Průtok vzduchu v jednotce je regulován dvourychlostním spínačem P3-1-300, dále jen spínačem. 
Pohled na spínač podle obr. 7.

Termostatický spínač 6 (obr. 2) v pouzdru jednotky zajišťuje ochranu rekuperátoru 
před mrazem během chladného období. Termostatický spínač vypíná přívodní ventilátor, 
pokud je nutné ohřívat výměník tepla tepelnou energií odpadního vzduchu.

Termostatický spínač je regulován ručně otáčením ovládacího knoflíku pro nastavení 
požadované termostatické žádané hodnoty spínače. Hodnota přepínání prahu se nastavuje 
individuálně v závislosti na provozních podmínkách jednotky. Doporučená žádaná teplota termostatu 
je +3 ° C (tovární nastavení). Otáčením ovládacího knoflíku přepínače nastavte prahovou hodnotu 
požadované hodnoty.

Obr. 7

OFF

1 2

3
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Servis a údržba

Údržba jednotky je vyžadována 3-4krát ročně. Kromě obecného čištění jsou nutné následující operace:

1. Údržba filtru (3–4krát ročně).
Znečištěné filtry zvyšují odpor vzduchu v systému a snižují průtok vzduchu do objektu.

Filtry čistěte tak často, jak je třeba, ale nejméně 3-4krát ročně.
Vyčistěte filtr pomocí vysavače nebo propláchněte vodou. Ohledně nových filtrů se obraťte na 
místního dodavatele.
2. Výměník tepla (jednou ročně).
Na bloku tepelného výměníku se může nahromadit prach,  přestože filtry pravidelně 
vyměňujete podle výše uvedeného postupu. Pro zachování vysoké účinnosti výměny energie / tepla 
vytáhněte a vyčistěte výměník tepla. Papírový tepelný výměník mini jednotky VENTS VUE 100 P 
vyčistěte pomocí vysavače. Čištění vodou, abrazivními čisticími prostředky, rozpouštědly nebo ostrými 
předměty není povoleno. Vyčistěte hliníkový výměník tepla VENTS VUT 100 P mini a to jemným 
čisticím roztokem nebo vysavačem. 
3. Kontrola ventilátoru (jednou ročně).
Přestože pravidelně udržujete filtry a tepelný výměník v souladu s výše uvedenými postupy, 
může se uvnitř ventilátorů nahromadit prach a mastnota a snížit výkon ventilátoru. Vyčistěte 
ventilátory měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte vodu ani abrazivní čisticí 
prostředky, ostré předměty ani rozpouštědla, abyste zabránili poškození oběžného kola.
4. Odvod kondenzátu (pouze pro jednotku VENTS VUT 100 P mini) (jednou ročně). 
 Výstup odvodu kondenzátu se může ucpat extrahovanými částicemi. Vyčistěte odpadní potrubí.
 Ujistěte se, že odtokové potrubí má dostatečný sklon a zkontrolujte, zda je sifon naplněn vodou.
5. Kontrola průtoku přiváděného vzduchu (dvakrát ročně).
Listy a další předměty mohou ucpávat sací mřížku a snižovat průtok vzduchu. Zkontrolujte 
vstupní mřížku dvakrát ročně a podle potřeby ji vyčistěte.
6. Kontrola vzduchovodu (jednou za 5 let).
I když pravidelně čistíte a vyměňujete filtry, uvnitř vzduchových kanálů se hromadí určité množství 
prachu. To snižuje výkon ventilačního systému. Pravidelně čistěte a kontrolujte vzduchové potrubí. 
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Řešení problémů

Problém Možné příčiny Řešení

Ventilátory neběží
Napájení je vypnuto.

Zkontrolujte zda je napájení připojeno,
zda je jednotka správně připojena. 
Obnovte napájení.

Studený přívodní 
vzduch

Odtahový filtr je ucpaný. Vyčistěte nebo vyměňte odtahový filtr.

Tepelný výměník je zamrzlý.
Zkontrolujte, zda není  výměník tepla zamrzlý. 
V případě potřeby jednotku vypněte 
a vyčkejte dokud se nerozmrazí led. Zkontrolujte 
termostat v jednotce a jeho nastavení.

Nízký průtok vzduchu

Nastavená nízká rychlost větrání.
 Zkontrolujte polohu tlačítka     
 ovladače rychlosti.

Filtry, ventilátory nebo rekuperační 
výměník jsou zaneseny.

Vyčistěte nebo vyměňte filtry. 
Vyčistěte filtry a rekuperátor.

Ventilační systém je ucpaný 
nebo poškozený.

Zkontrolujte distribuční prvky, 
venkovní mřížky, potrubní vedení. 
Dle potřeby vyčistěte popř. 
nahraďte.

Hluk,vibrace
Oběžná kola ventilátorů jsou ucpaná. Vyčistěte oběžná kola ventilátorů.
Uchycení ventilátorů je uvolněné. Zkontrolujte uchycení ventilátorů.

Únik vody (pouze
pro Vents VUT
100 P mini).

Odvod kondenzátu je ucpaný, 
poškozený
nebo chybně nainstalovaný .

Vyčistěte odpadní potrubí. Zkontrolujte 
napojení potrubí, jeho sklon, sifon
a také teplotní podmínky v místě instalace.

Možné poruchy a jejich odstraňování

Skladování a transport

 

Tabulka 3

Jednotku skladujte v originálním balení od výrobce ve větraném prostoru s teplotním rozsahem od + 10 ° C 
do + 40 ° C a relativní vlhkostí nižší než 80% (při 20 ° C).
Pro manipulaci používejte příslušné zvedací zařízení, abyste zabránili možnému poškození jednotky.

Dodržujte všechny přepravní požadavky vhodné pro konkrétní typ nákladu.

K přepravě zboží použijte jakýkoli typ vozidla za předpokladu, že je chráněn před mechanickým 
a povětrnostním poškozením. 
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Záruka je platná pouze s touto vyplněnou příručkou.

Záruka 

Výrobce tímto zaručuje normální provoz jednotky do 2 let od data prodeje za předpokladu dodržení 
pravidel přepravy, skladování, montáže a provozu. V případě, že nebude potvrzeno datum prodeje, 
se záruční doba počítá od data výroby.

V případě jakýchkoli poruch při provozu jednotky během záruční doby výrobce uznává veškeré 
nároky zákazníka, pokud je poskytnut technický certifikát s popisem poruchy.

Jakékoli neoprávněné úpravy elektrického připojení nejsou povoleny a ruší bezplatný záruční servis.

Záruční i pozáruční servis vám poskytne výrobce nebo místní prodejce. Pro záruční servis předložte 
tuto uživatelskou příručku s razítkem prodávajícího, vyplněným instalačním protokolem a záručním listem. 
Záruční a pozáruční opravy se provádějí ve výrobním závodě. 
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Razítko Datum instalace  ___________________________

Prodejce

Název, adresa 

____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Sale date ____________________________

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla VENTS VUT(VUE) 100 P mini
Odpovídá technickým parametrům dle výrobce a je schopna provozu.

Certifikát 

Certifikát o připojení

Záruční list 

Tímto se potvrzuje, že vzduchotechnická jednotka VENTS VUT (VUE) 100 P mini byla připojena 
k elektrické síti podle požadavků uvedených v této uživatelské příručce a to elektrotechnikem:

Název 
společnosti:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Technik:_____________________________________________________________________________

Datum:_______________________Podpis:_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Evora CZ, s.r.o. 
Kobylnická 894/8
664 51 Šlapanice

Telefon: +420 722 150 190
E-mail: info@evora.cz




