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1. Všeobecné a bezpečnostní informace
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro kvalitní produkt značky inVENTer®!
Tato kapitola vás v krátkosti seznámí se základními všeobecnými a bezpečnostními pokyny, jejichž
dodržení zajistí bezproblémový provoz vašeho větracího systému.

1.1 Všeobecné informace
Bezpečnost a koncept varovných symbolů
Bezpečnostní pokyny pro obsluhu větracího systému jsou umístěny po celém návodu a jsou na stranách
označeny výstražným trojúhelníkem. Symbol před textem s pokyny určuje stupeň možného nebezpečí.
Při výskytu více stupňů nebezpečí se řiďte vždy pokynem pro nejvyšší stupeň nebezpečí.
Bezpečnostní a varovné symboly obsahují následující informace.
VAROVNÝ SYMBOL: Druh a zdroj nebezpečí. Možné důsledky nebezpečí! Bezprostřední
nebezpečí úrazu lehkého / středního stupně.
V případě, že uvidíte tato označení, dodržujte prosím přesně popsaný postup, zabráníte tím úrazu nebo
škodám na přístroji.

VAROVÁNÍ: znamená: bezprostřední nebo možné riziko těžkého úrazu nebo smrti.
POZOR: znamená: bezprostřední nebo možné riziko nebezpečí lehčího / středního úrazu.
POZOR: znamená: bezprostřední nebo možné riziko nebezpečí lehčího středního úrazu
elektrickým proudem. Před prováděním práce označené tímto symbolem odpojte elektrické
napájení.
Př

OPATRNĚ: znamená: okamžité nebo pozdější poškození přístroje v důsledku nesprávného
postupu.
Okamžité nebo pozdější poškození přístroje v důsledku nedodržení správného spádu:
věnujte pozornost umístění stavební průchodky, musí být směrována s mírným spádem
směrem ven, kvůli správnému odvodu eventuálního kondenzátu.
Poškození přístroje nebo okolí přístroje, například vznik vodních řas v okolí venkovních
krytů. Při montáži vždy použijte veškeré těsnící pásky!

V případě, že uvidíte tato označení, dodržujte prosím přesně popsaný postup, zabráníte tím úrazu nebo
škodám na přístroji.
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Další symboly v dokumentu
Vedle bezpečnostních a varovných trojúhelníků se v návodu vyskytují následující symboly:
Červený rámeček okolo grafiky znamená, že se jedná o interiér (vnitřek objektu).
Modrý rámeček okolo grafiky znamená, že se jedná o exteriér (venek objektu).

1.2 Bezpečnostní informace
Tato dokumentace je nedílnou součástí větracího systému a musí být kdykoliv k dispozici. Při předání
systému / zařízení třetí osobně, musí být se zařízením předána i tato dokumentace. Před započetím
instalace, obsluhy nebo údržby větracího systému si pečlivě přečtěte bezpečnostní i všeobecné pokyny
uvedené v jednotlivých kapitolách tohoto návodu, těmto pokynům musíte naprosto porozumět. Dále
dodržujte veškeré platné pracovní předpisy. Nedodržení nebo neporozumění bezpečnostním pokynům
může vést ke škodám na zdraví osob nebo na majetku.

Pokyny ke správnému používání
Větrací systém poskytuje pravidelnou výměnu vzduchu v bytech a obytných prostorech. Tento větrací
systém je ovládaný pomocí regulátorů inVENTer®.

Všeobecné pokyny
•
•

•
•

Při instalaci zařízení dodržujte veškeré platné normy, předpisy a pokyny, zejména stavební, požární,
bezpečnostní a pracovní předpisy.
Přístroj použijte pouze k účelům, které jsou popsány v této dokumentaci. Přístroj provozujte
pouze v kombinaci s komponenty, které doporučuje výrobce firma inVENTer GmbH a které jsou
taktéž uvedeny v této dokumentaci. Změny a přestavby přístroje / systému nejsou dovoleny.
Větrací systém byl vyvinut výhradně pro používání při okolních teplotách od – 20 °C do + 50°C.
Úspěšný provoz zařízení / systému zaručuje správná přeprava, skladování, instalace, obsluha a
včasná, pečlivá údržba systému.

Umístění a instalace
• POZOR: instalaci větracího systému by měla provádět pouze kvalifikovaná osoba mající
příslušná opatření.
• před započetím instalačních prací by měl projektant určit počet a typ větracích jednotek,
které budou použity, také jejich umístění a provozní režim, v kterém budou pracovat (větrání
se zpětným ziskem tepla, trvalé větrání, odvětrávání) dále typ a umístění regulátoru. Přesné
umístění jednotlivých větracích jednotek a jejich ovládacích prvků musí být ještě
prohovořeno konečným zákazníkem a odpovědnou osobou za plánování přímo v místě
stavby. Pro optimální funkčnost systému doporučujeme umístit větrací jednotky do horní
poloviny zdí.
• VAROVÁNÍ: v případě, že je systém instalován do prostoru s krbem nebo krbovými kamny
bez vlastního přívodu vzduchu je zapotřebí použít přetlakového čidla. V každém případě
musí být zaručena dostatečná výměna vzduchu jak pro větrací přístroje, tak pro krb či
krabová kamna. Poraďte se se svým projektantem nebo kominíkem.
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• OPATRNĚ: větrací systém není určený k vysoušení stavby. Větrací systém uveďte do
provozu až po úplném dokončení stavebních prací. V průběhu stavby vzduchotěsně uzavřete
větrací systém (nejlépe pomocí polystyrénových záslepek).
• OPATRNĚ: větrací systém neumisťujte v blízkosti radiátorů, prostorových termostatů nebo
v bezprostřední blízkosti obrazů či nábytku citlivého na změny klimatu.
• OPATRNĚ: dodržujte předepsané minimální vzdálenosti od ostatních zdí a frontální
vzdálenost od ostatních stavebních prvků či bytového zařízení (více také na
str 15),
abyste se vyvarovali ventilačnímu zkratu a měli jste bezproblémový přístup k jednotlilvým
komponentům větracího systému.
• OPATRNĚ: stavební průchodka musí být umístěna v budově tak, že bude z venkovní strany
difuzně otevřená a z vnitřní strany difuzně uzavřená a neprodyšně, vodotěsně zajištěna.
Vhodný materiál si musí zákazník zajistit sám. Stavební průchodka musí být spojena zpět
s budovou přímo na stavební průchodce, věnujte pozornost dodržení struktury zdiva, aby
nedošlo k porušení stavebního kompozitu budovy. V případě potřeby se poraďte se svým
projektantem.
• OPATRNĚ: stavební průchodku instalujte vždy s mírným spádem 1 – 2° směrem ven
z budovy, zabráníte tak případnému vniku kondenzátu do vnitřních prostorů objektu.
• OPATRNĚ: neumisťujte větrací přístroj do míst, kde by jej mohl zasáhnout proud stříkající
vody.
• OPATRNĚ: venkovní kryt musí být opatřen po celém obvodě těsnící páskou (použijte
všechny těsnící pásky). Před instalací venkovního krytu doporučujeme nanést na plochy,
které mohou být ohroženy vznikem vodních řas biocidní repelentní vodu na omítky (poraďte
se se svým projektantem).
• OPATRNĚ: do zdí se zateplením použijte hmoždinky určené do zateplení, aby bylo zajištěno
bezpečné uchycení venkovního zakončení větracího přístroje. Tyto hmoždinky nejsou
součástí dodávky a lze je zakoupit dodatečně.
• OPATRNĚ: pro vyplnění mezer mezi venkovním ukončením větracího přístroje (venkovní
kryt Nova, venkovní kryt Smart, venkovní kryt Ohio, venkovní mřížka) a zdí použijte trvale
elastického tmelu pro venkovní použití.
• OPATRNĚ: povrch tohoto přístroje je vyrobený z plastu citlivého na poškrábání.
Nedotýkejte se vnitřního krytu mastnýma nebo špinavýma rukama. Vyhněte se kontaktu
povrchu vnitřního krytu se špičatými nebo ostrými předměty například prstýnky.

Kabeláž a zapojení reverzního ventilátoru

•

• POZOR: elektrické zapojení systému musí provádět pouze kvalifikovaná osoba mající
oprávnění zapojovat elektrické spotřebiče.
• OPATRNĚ: větrací systém inVENTer® pracuje s ochranným nízkým napětím 6 -16 V DC.
Proto se větrací přístroj nesmí připojit přímo do elektrického rozvodu s 230 V, ale musí být
vždy připojen pomocí regulátoru.
• OPATRNĚ: kabely veďte vždy v podomítkové chráničce pro kabely.
• v případě použití více větracích přístrojů a více regulátoru, věnujte pozornost
zesynchronizování všech větracích přístrojů (viz návod na instalaci a obsluhu příslušných
regulátorů). Veškeré regulátory by měly být napojeny na jeden jistič umístěný v rozvodové
skříni objektu.

Pokud je vaše zařízení poškozené obraťte se na vašeho obchodního zástupce nebo na náš servis.
Při nesprávném používání přístroje a nedodržení uvedených pokynů nelze uplatnit reklamace.
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Nevhodné použití
Jakékoliv jiné použití, které není jmenováno v kapitole všeobecné pokyny je považováno za nesprávné.
Tento přístroj / systém není vhodný pro:
•
•
•
•
•
•

prostory silně znečištěné oleji, mazivy a mastnotou
prostory s výskytem agresivních nebo žíravých plynů
prostory s extrémním výskytem prachu
prostory s teplotami pod -20°C nebo nad 50°C
k vysoušení budov
místa kde není přístup k ventilátorům větracích jednotek

Kvalifikace osoby provádějící montáž
Systém může být nainstalován a uveden do provozu a servisován pouze při dodržení pokynů v tomto
návodu a pokynů v návodu k ovládacím zařízením.

Umístění a instalace
Instalaci, elektrické zapojení a uvedení do provozu může provádět pouze kvalifikovaná osoba mající
potřebná osvědčení. Kvalifikovaná osoba ve smyslu bezpečnostních pokynů v návodu je osoba, která má
potřebné oprávnění tento přístroj / systém namontovat a uvést do provozu, musí mít standardní
bezpečnostní školení a oprávnění provádět elektroinstalace.

Shoda
Větrací přístroj odpovídá technickobezpečnostním požadavkům a normám pro elektrické spotřebiče
v domácnosti. Tento přístroj je s souladu se stávajícími směrnicemi Evropské unie:
•
•
•
•

2014/30/EC: Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2009/125/EC: Směrnice o ekodesignu
2014/35/EC: Směrnice pro nízké napětí
2011/65/EC: RoHS
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2. Systémový přehled
Větrací přístroj se zpětným ziskem tepla iV-Smart+ je koncipovaný k větrání obývacích pokojů a ložnic,
rodinných domů či bytů, hotelů, penzionů stejně jako pracovních prostorů a kanceláří. Je vhodný, jak pro
novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících objektů. Všeobecně se instaluje do obvodových zdí.
Větrací přístroj iV-Smart+ se skládá ze stavební průchodky, ve které je umístěn zásuvný modul tepelného
výměníku, dále z vnitřního a venkovního krytu. Zásuvný modul tepelného výměníku se skládá
z keramického tepelného výměníku a inVENTronu®. inVENTron® je jednotka umožňující optimalizované
proudění vzduchu a tím efektivní využití celé plochy keramického výměníku, která se skládá z reverzního
ventilátoru a dvou usměrňovačů.
Standardní délka stavební průchodky je 495 mm. Délka stavební průchodky lze alternativně prodloužit
dle šířky obvodové zdi na 745 mm. Stavební průchodka se přizpůsobuje šířce zdi při instalaci zaříznutím
na potřebnou délku.
Větrací přístroj ® iV-Smart+ lze ovládat 1) následujícími regulátory:
sMove s4

sMove s8

MZ-Home

Komponenty
vnitřní kryt včetně prachového filtru třídy G4
zásuvný modul tepelného výměníku
(keramický výměník a inVENTron®)
stavební průchodka

venkovní ukončení
pylový / jemný pylový / aktivní uhlíkový filtr
(volitelně)
akustické a protivětrné příslušenství (volitelně)

Provedení
• varianta Standard: větrací přístroj iV-Smart+ s venkovním ukončením v podobě venkovního krytu
umístěného na fasádě typu Nova nebo Smart (v bílé / šedé / Nord / nebo volitelné barvě dle
vzorníku RAL).

• varianta Corner: větrací přístroj iV-Smart+ s plochou redukcí umožňující integraci do zateplení
objektu a venkovním ukončením v podobě větrací mřížky (v bílé / šedé / Nord / nebo volitelné barvě
dle vzorníku RAL).
Větrací přístroje varianty Corner jsou zvláště vhodné pro budovy, u kterých probíhá dodatečné
zateplení nebo pro budovy, kde z nějakého důvodu nejdou nebo nemohou být umístěny venkovní
kryty (například u historicky chráněných objektů). Díky ploché redukci je větrací systém iV-Smart+
Corner zcela integrovaný od obvodové zdi a je proto opticky zcela nenápadný.

• varianta Ohio: větrací přístroj iV-Smart+ s venkovním ukončením v podobě speciálních venkovních
krytů Ohio (v šedé barvě).
Větrací přístroje varianty Ohio poskytují speciální řešení pro novostavby i stávající budovy s velmi
úzkými zdmi, například pro budovy, u kterých není z konstrukčních podmínek možnost zateplení.

1)

návod na instalaci a obsluhu regulátoru není součástí této dokumentace a je popsán v návodech pro regulátory.
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2.1 Funkce
Větrací systém iV-Smart+ se osazuje v obývacích pokojích a ložnicích a zajišťuje stálé provětrávání těchto
prostorů. Díky integrovanému tepelnému výměníku z keramiky je zaručena optimální výměna vzduchu
za zpětného zisku tepla.
Větrací systém pracuje na principu zpětného zisku tepla pomocí
reverzního ventilátoru. Integrovaný keramický výměník je
nahříván teplým odpadním vzduchem, který proudí ven
z objektu (cyklus odtahu). Po 70 sekundách obrátí reverzní
ventilátor Xenion® chod svých otáček. Po této změně je
venkovní vzduch nasáván do vnitřních prostorů a ohříván
nashromážděným teplem z keramického výměníku (cyklus
nasávání).
Aby tento princip správně fungoval a aby byla zajištěna rovnotlakost uvnitř interiéru, musí množství
odváděného vzduchu odpovídat množství přiváděného vzduchu, k čemuž je zapotřebí minimálně dvou
větracích přístrojů iV-Smart+ . Tyto jednotky pracují synchronně tak, že jedna pracuje v režimu odtah –
nasávání a druhá v režimu nasávání – odtah.
Větrací přístroj iV-Smart+ se vyznačuje mimořádnou tlakovou stabilitou a udržuje téměř konstantní
průtok vzduchu a to i v případě kolísání tlaku způsobeného povětrnostními podmínkami (maximální
odchylka činí 30 %). Tato stabilita je způsobena aktivní regulací otáček motoru reverzního ventilátoru
Xenion®, který tak splňuje podmínky třídy S3 dle EN 13141-8 (maximální odchylka proudění vzduchu 30
% při ± 20 Pa).
Aby byla zajištěna plná funkčnost větracího přístroje v průběhu celého roku, je do reverzního ventilátoru
Xenion® integrován teplotní senzor. Tímto senzorem je měřena teplota proudícího vzduchu. V případě
poklesnutí teploty pod + 5 °C se automaticky přepne reverzní ventilátor na dobu čtyř cyklu do
provozního režimu odtah. Díky tomuto přenastavení provozního režimu dojde k opětovnému nahřátí
keramického výměníku a tím k zamezení nežádoucího vniku studeného vzduchu do interiéru. Během
této fáze je provozní režim, který je nastavený pomocí regulátoru, blokovaný. Po ukončení této fáze
přepne regulátor větrací přístroj zpět do původně nastaveného provozního režimu.
Standardně je ve vnitřních krytech umístěný nenápadný, pratelný, prachový filtr třídy G4. Tento filtr
zachytí hrubé částice prachu a alergenů (například hrubý květinový pyl) ze vzduchu, ještě před tím, než
bude přiveden do vnitřních prostorů. Prachový filtr lze používat nezávisle na sezóně. Pro speciální
sezónní požadavky jsou k dispozici k dokoupení další typy filtrů, a to pylový filtr, jemný pylový filtr nebo
aktivní uhlíkový filtr.
Způsob větrání tohoto decentrálního systému spočívá ve volném pohybu vzduchu mezi jednotlivými
páry větracích jednotek. Z tohoto důvodu nesmějí být vnitřní dveře vzduchotěsně zavřeny. Aby
docházelo ke správnému proudění vzduchu, musí být pod dveřmi zachována štěrbina cca 10 mm, nebo
musí být dveře povoleny v pantech o 5 mm, popřípadě je nutné dveře osadit větrací mřížkou (či učinit
jiné opatření, aby bylo zaručeno křížové větrání).
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2.2 Ovládací prvky
Regulátor sMove
Regulátory z řady sMove jsou elektrická zařízení, určená k ovládání
větracích přístrojů iV-Smart+.
Vyznačují se nadčasovým a plochým designem, snadnou instalací a
jednoduchou koncepcí ovládání pomocí dotyku.
Regulátor sMove je dostupný ve dvou různých typech s4 nebo s8.
s4 umožňuje ovládání až čtyř kusů větracích jednotek iV-Smart+. s8
umožňuje ovládání až osmi kusů větrací jednotek iV-Smart+.
Oba typy regulátoru jsou k dispozici ve variantách Flat nebo
Standard: varianta Standard umožňuje trvalé vypnutí větracích
jednotek, u varianty Flat lze nastavit větrací systém do režimu
pauza, bez možnosti dlouhodobého vypnutí.
Zapojené větrací přístroje mohou pracovat v následujících provozních režimech:
zpětný zisk tepla
funkce pauza (pouze u varianty Flat)
trvalé větrání
vypnuto (pouze u varianty Standard)

Regulátor MZ-Home
Regulátor MZ-Home je elektrické zařízení určené k ovládání až 16
kusů větracích jednotek inVENTer iV-Smart+.
Vyznačuje se svojí Clust-Air®- Technologií (multizónové ovládání),
snadnou instalací, jednoduchou koncepcí ovládání pomocí dotyku a
velkou rozmanitostí funkcí.
Regulátor MZ-Home se skládá z ovládacího prvku a minimálně
jednoho (volitelně až čtyř) kusu Clust-Air®-Modulů. Každý ClustAir®-Modul umožňuje ovládání maximálně čtyř kusů větracích
přístrojů iV-Smart+, které tvoří dohromady jednu zónu ve
větraném prostoru.
Díky regulátoru MZ-Home je umožněno individuální větrání až ve čtyřech různých zónách uvnitř jednoho
větraného obytného prostoru. Pro každou zónu lze nastavit provozní režim a průtok vzduchu buďto
pomocí týdenního timeru nebo manuálně.
Zapojené větrací přístroje mohou pracovat v následujících provozních režimech:
zpětný zisk tepla
odvod vlhkosti
trvalé větrání
vypnuto / funkce pauza
Regulátory sMove a MZ-Home mohou být doplněny o dodatečné senzory. Externí rozhraní umožňuje
připojení bezpotencionálním spínacím kontaktem nebo integraci do stávajícího inteligentního ovládání
domu pomocí analogového vstupu.
Detailní informaci k regulátorům sMove nebo MZ-Home naleznete v jejich samostatné návodu.
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3. Technická data
3.1 Všeobecná specifikace
Vlastnost
Provozní teplota [°C]
Přívod vzduchu
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla
[m3/h]
Průtok vzduchu v režimu trvalé větrání
[m3/h]
Hlučnost [dB (A)]
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku [dB]
Stupeň zpětného zisku tepla [ŋ‘w]
Vstupní napětí [V DC]
Spotřeba energie [W]
Spotřeba elektrické energie v závislosti na
výkonu ventilátoru [W/(m3/h)]
Třída ochrany (EN 61140)
Ochrana (EN 60529)
Filtrační třída standardního filtru
(EN779:2012)
Citlivost průtoku vzduchu při ± 20 Pa (EN
13141-8)
Elektrická ochrana (dle VDE 0100)
Ochrana proti mrazu
Váha [g]

Hodnota
-20 °C až + 50
bez agresivních plynů, prachu a olejů
8,5 – 29
17 – 58
16 - 36
Standard: 38 - 49
Corner: 39 -47
Ohio: 34
0,87
6 – 16
1–3
0,15
III
IP20
G4
S3
mimo ochranné zóny 0 - 2
automatická díky reverznímu ventilátoru (do -20 °C)
maximálně: 5 390 (s venkovním krytem Smart)
maximálně: 5 330 (s venkovním krytem Nova)
maximálně: 6 150 (s venkovním ukončením Corner)
maximálně: 5 670 (s venkovním krytem Ohio)

Shoda
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3.2 Specifikace dle směrnice Er-P, nařízení 1254 / 2014
iV-Smart+, local demand control:
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iV-Smart+, manual control:
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3.3 Energetický štítek iV-Smart+ dle směrnice Er-P, nařízení 1254 / 2014
Na energetickém štítku se nacházejí následující údaje z produktového listu:
•
•
•

třída energetické účinnosti (SEC-třída)
hladina akustického hluku Lwa
maximální průtok vzduchu (nasávání)
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4. Příprava instalace / instalační pozice
•

Umístění větracích přístrojů musí být provedeno na základě návrhu na umístění větracích jednotek.
Správné umístění větracích přístrojů a ovládacích prvků je zapotřebí zkontrolovat přímo na místě
instalace a případné změny ihned upravit. Obraťte se na odpovědného projektanta! Pro optimální
funkci větracího přístroje doporučujeme instalaci větracích jednotek do horní části zdí (cca od výšky
1,80 od podlahy).

•

Větrací přístroj neumisťujte v blízkosti radiátorů, prostorových termostatů nebo v bezprostřední
blízkosti obrazů či nábytku citlivého na změny klimatu.

•

Větrací přístroj neumisťujte do míst, kde by jej mohl zasáhnout proud stříkající vody.

•

Dodržujte předepsané minimální vzdálenosti otvorů ve zdi určených pro větrací přístroje:
1. Minimální vzdálenost mezi dvěma větracími přístroji, aby nedošlo k „ventilačnímu zkratu“.

2. Minimální vzdálenost mezi větracími přístroji a stavebním prvkem (např. šířka zateplení / rolety)
na venkovní straně zdi:
a. pro venkovní kryty typu Nova 450 mm od středu stavebního otvoru / středové osy.
b. pro venkovní kryty typu Smart, Ohio 250 mm od středu stavebního otvoru / středové osy.
c. pro venkovní ukončení Corner (spádovat k dolnímu okraji) 155 od středu stavebního otvoru /
stavební osy.
3. Minimální vzdálenost mezi větracím přístrojem a stavebním prvkem na vnitřní straně zdi je pro
všechny varianty 250 mm od středu stavebního otvoru / středové osy.
4. Minimální frontální odstup od ostatních stavebních prvků je 300 mm kvůli možnosti údržby
větracího přístroje.
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5. Instalace větracího přístroje iV-Smart+
5.1 Konstrukce

Obrázek 1: konstrukce větracího přístroje iV-Smart+
Komponenty
Venkovní ukončení:
Venkovní kryt
1 spodní díl venkovního krytu Nova-R
2 horní díl venkovního krytu Nova
3 spodní díl venkovního krytu Smart
4 upevňující šrouby pro horní kryt (4x)
5 horní díl venkovního krytu Smart
6 těsnící páska

Zásuvný modul tepelného výměníku
(keramický výměník a inVENTron®)
9 keramický výměník s izolační pěnou
10 šňůrka keramického výměníku
11 usměrňovač Standard (široký)
12 reverzní ventilátor Xenion®
13 usměrňovač Slim (úzký)
14 úchytka usměrňovače
15 zásuvný konektor

Stavební průchodka
7 stavební průchodka R-D160
8 prohlubeň pro vývod kabelu k ventilátoru
(z vnitřní strany)

Vnitřní kryt
16 spodní díl vnitřního krytu
17 prachový filtr2)
18 horní díl vnitřního krytu
19 distanční sloupky (4x)

1)

výběr ze dvou typů vnitřních krytů Smart (ve zvětšeném obrázku vlevo) nebo Nova (ve zvětšeném obrázku vpravo)

2)

volitelně jsou k dispozici pylové filtry, jemné pylové filtry a aktivní uhlíkové filtry
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5.2 Rozměry
Označení
Šířka zdi s omítkou
Otvor pro stavební průchodku
Stavební průchodka R-D160x495 (745)
Venkovní kryt Smart
Venkovní kryt Nova
Vnitřní kryt Flair V-233x233
1)

se zateplením a omítkou/ fasádou

Hloubka /
délka (mm)
> 270
šířka zdi1)
495 (745)
43
23 - 88
612)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Ø (mm)

222
279
233

285
313
233

180
160
-

2) otevřený

Průřez

Obrázek 2: průřez větracím přístrojem iV-Smart+ (boční pohled)
1 spodní díl vnitřního krytu
2 horní díl vnitřního krytu
3 stavební průchodka R-D160
4 venkovní ukončení
5 dorazová páska

6 keramický výměník
7 usměrňovač Standard
8 reverzní ventilátor Xenion®
9 usměrňovač Slim

A interiér / vnitřní omítka
B zdivo

C zateplení
D fasáda
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Venkovní ukončení – venkovní kryt

Horní díl vnitřního krytu Nova

Spodní díl vnitřního krytu Nova-R

Obrázek 3: rozměry venkovního krytu Nova
1 spodní díl venkovního krytu
2 otvory pro upevnění ke zdi
Ø 8 mm minimální hloubka 50 mm (4x)

Horní díl vnitřního krytu Smart

3 horní díl venkovního krytu
4 ochranná mřížka
5 okapová hrana

Spodní díl vnitřního krytu Smart

Obrázek 4: rozměry venkovního krytu Smart
1 spodní díl venkovního krytu
2 otvory pro upevnění ke zdi
Ø 8 mm minimální hloubka 50 mm (4x)
3 horní okapová hrana

4 dolní okapová hrana
5 šrouby pro upevnění horního dílu krytu (4x)
6 horní díl venkovního krytu
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Pozice otvoru ve zdi

S venkovním krytem Smart

S venkovním krytem Nova

Obrázek 5: rozměry umístění otvoru iV-Smart+ (pohled z interiéru)
1 stavební otvor u novostaveb (volitelně Simplex)
2 stavební otvor u stávajících budov
3 kontura venkovního krytu
1)

Minimální vzdálenost k dalšímu stavebnímu prvku na vnitřní zdi

2)

Minimální vzdálenost k dalšímu stavebnímu prvku na vnější zdi

4 ostění
5 rám okna / dveří
6 horní hrana rámu okna / dveří
3) zohledněte zateplení eventuálně umístění rolet

Vnitřní kryt

Obrázek 6: rozměry vnitřního krytu Flair V-233x233
1 horní díl vnitřního krytu
2 akustická výplň do vnitřního krytu (volitelná)
3 přepážka vnitřního krytu IB V-233x233
4 spodní díl vnitřního krytu

5 distanční sloupky (4x)
6 otvory pro upevnění ke zdi
Ø 6 mm, minimální hloubka 40 mm (4x)
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5.3 Umístění a instalace
Dodatečné nástroje / materiály

20

Kontrola obsahu dodávky

Vytvoření otvoru / drážky ve zdi

21

Instalace stavební průchodky (obj. číslo 1506-0068 / 1506-0069)

22

Instalace venkovního krytu
A: Venkovní kryt Smart (obj. číslo 1508-0062 / 1508-0063 / 1508-0069)

23

B: Venkovní kryt Nova (obj. číslo 1508-0080 / 1508-0081 / 1508-0082)

24

Instalace zásuvného modulu tepelného výměníku a zapojení reverzního ventilátoru
A: Instalace keramického výměníku a inVENTronu® (obj. číslo 1507-0017)

25

B: Zapojení kabelů do konektoru ventilátoru

26

Instalace vnitřního krytu Flair (obj. číslo 1505-0036 / 1505-0037)
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6. Instalace větracího přístroje iV-Smart+ Corner
6.1 Konstrukce

Obrázek 1: konstrukce větracího přístroje iV-Smart+ Corner
Komponenty
Venkovní ukončení:
Venkovní mřížka a plochá redukce
1 venkovní mřížka
2 lamely
3 otvor pro upevnění (2x)
4 odvod kondenzátu
5 okapová hrana
6 posuvná objímka ploché redukce
7 prvky pro upevnění venkovní mřížky
8 plochá redukce Corner
9 otvor pro stavební průchodku
10 těsnící páska
11 neoporová vložka

Zásuvný modul tepelného výměníku
(keramický výměník a inVENTron®)
14 keramický výměník s izolační pěnou
15 šňůrka keramického výměníku
16 usměrňovač Standard (široký)
17 reverzní ventilátor Xenion®
18 usměrňovač Slim (úzký)
19 úchytka usměrňovače
20 zásuvný konektor
Vnitřní kryt
21 spodní díl vnitřního krytu
22 prachový filtr 1)
23 horní díl vnitřního krytu
24 distanční sloupky (4x)

Stavební průchodka
12 stavební průchodka R-D160
13 prohlubeň pro vývod kabelu k ventilátoru (z vnitřní strany)
1)

volitelně jsou k dispozici pylové filtry, jemné pylové filtry a aktivní uhlíkové filtry
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6.2 Rozměry
Označení
Šířka zdi s omítkou a fasádou
Zateplení
Otvor pro stavební průchodku
Stavební průchodka R-D160x495 (745)
Plochá redukce Corner 90x220x400 (D160)
Plochá redukce Corner 90x220x500 (D160)
Venkovní mřížka
Vnitřní kryt Flair V-233x233
2)

se zateplením a omítkou/ fasádou

Hloubka /
délka (mm)
> 250
> 120
šířka zdi1)
495 (745)
400
500
10
612)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Ø (mm)

95
95
104
233

224
224
281,5
233

180
160
-

2) otevřený

Průřez

Obrázek 2: průřez větracím přístrojem iV-Smart+ Corner (pohled z hora)
A interiér / vnitřní omítka
B zdivo
C okenní rám
D okenní křídlo

E špaleta okna s omítkou
F fasáda
G zateplení 1)

1 venkovní mřížka
2 posuvná objímka ploché redukce
3 plochá redukce Corner 2) 3)
4 držák do zdi
1)

5 dorazová páska
9 stavební průchodka
6 těsnící páska
10 spodní díl vnitřního krytu
7 keramický výměník
11 horní díl vnitřního krytu
8 inVENTron® reverzní ventilátor Xenion® uložený ve zdvojeném
usměrňovači
Zateplení nad plochou redukcí musí mít minimálně 10 mm

2) Plochou redukci Corner 400 použijte, když (y+z) min. 265 mm / max. 285 mm
3) Plochou redukci Corner 500 použijte, když (y+z) min. 365 mm / max. 385 mm
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Pozice otvoru ve zdi

Plochá redukce Corner 400 mm

Plochá redukce Corner 500 mm

Obrázek 9: rozměry umístění otvoru pro plochou redukci (pohled z interiéru)
1 stavební otvor (volitelně Simplex)
2 kontura ploché redukce Corner
3 horní hrana rámu okna / dveří 1)
1)
2)

4 rám okna / dveří
5 ostění

zohledněte zateplení eventuálně umístění rolet na fasádě
str 29

Vnitřní kryt

Obrázek 10: rozměry vnitřního krytu Flair V-233x233
1 horní díl vnitřního krytu
2 akustická výplň do vnitřního krytu (volitelná)
3 přepážka vnitřního krytu IB V-233x233
4 spodní díl vnitřního krytu

5 distanční sloupky (4x)
6 otvory pro upevnění ke zdi
Ø 6 mm, minimální hloubka 40 mm (4x)
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Venkovní ukončení – venkovní mřížka

Obrázek 11: rozměry venkovní mřížky
1 horní okapová hrana
2 lamely
3 dolní okapová hrana

4 otvory pro uchycení (2x)
5 odvod kondenzátu

Obrázek 12: rozměry ploché redukce Corner 90x220x400 [500] (D-160)
1 prvky pro upevnění venkovní mřížky
2 otvor pro stavební průchodku
3 akustická izolace

4 výplň z tvrzené pěny
5 držák pro uchycení na zeď (2x)
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6.3 Umístění a instalace
Dodatečné nástroje / materiály

32

Kontrola obsahu dodávky

Vytvoření otvoru / drážky ve zdi

33

Instalace stavební průchodky (obj. číslo 1506-0068 / 1506-0069)

34

Instalace ploché redukce (obj. číslo 1506-0066 / 1506-0067)

35

Instalace venkovní mřížky (obj. číslo 1508-0018 / 1508-0030 / 1508-0065)

36

Instalace zásuvného modulu tepelného výměníku a zapojení reverzního ventilátoru
A: Instalace keramického výměníku a inVENTronu® (obj. číslo 1507-0017)

37

B: Zapojení kabelů do konektoru ventilátoru

38

Instalace vnitřního krytu Flair (obj. číslo 1505-0036 / 1505-0037)
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7. Instalace větracího přístroje iV-Smart+ Ohio
7.1 Konstrukce

Obrázek 13: konstrukce větracího přístroje iV-Smart+ Ohio
Komponenty
Venkovní ukončení:
Venkovní kryt Ohio
1 kovová objímka
2 otvory pro připevnění venkovní mřížky (4x)
3 lamely venkovní mřížky
4 venkovní mřížka
5 těsnící páska
6 neoporová vložka
7 místo pro upevnění krytu na venkovní zeď
8 otvor pro stavební průchodku
Stavební průchodka
9 stavební průchodka R-D160
10 prohlubeň pro vývod kabelu k ventilátoru
(z vnitřní strany)

Zásuvný modul tepelného výměníku
(keramický výměník a inVENTron®)
11 keramický výměník s izolační pěnou
12 šňůrka keramického výměníku
13 usměrňovač Standard (široký)
14 reverzní ventilátor Xenion®
15 usměrňovač Slim (úzký)
16 úchytka usměrňovače
17 zásuvný konektor
Vnitřní kryt
18 spodní díl vnitřního krytu
19 prachový filtr2)
20 horní díl vnitřního krytu
21 distanční sloupky (4x)

1) volitelně jsou k dispozici pylové filtry, jemné pylové filtry a aktivní uhlíkové filtry

40

7.2 Rozměry
Označení
Šířka zdi s omítkou
Otvor pro stavební průchodku
Stavební průchodka R-D160x495
Venkovní kryt Ohio
Vnitřní kryt Flair V-233x233
2)

se zateplením a omítkou/ fasádou

Hloubka /
délka (mm)
> 180
šířka zdi1)
495
110
612)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Ø (mm)

230
233

247
233

180
160
-

2) otevřený

Průřez

Obrázek 14: průřez větracím přístrojem iV-Smart+ Ohio (boční pohled)
1 spodní díl vnitřního krytu
2 horní díl vnitřního krytu
3 stavební průchodka R-D160
A fasáda
B zdivo
C interiér / vnitřní omítka

4 inVENTron® reverzní ventilátor Xenion®
uložený ve zdvojeném usměrňovači
5 keramický výměník
6 kovová objímka venkovního krytu Ohio
7 venkovní mřížka
8 dorazová páska
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Pozice otvoru ve zdi

Obrázek 15: rozměry umístění otvoru iV-Smart+ Ohio (pohled z interiéru)
1 stavební otvor u novostaveb
(volitelně Simplex / instalační blok)
2 stavební otvor u stávajících budov
1)

Minimální vzdálenost k dalšímu stavebnímu prvku na vnitřní zdi

3 kontura venkovního krytu
4 ostění
5 rám okna / dveří
6 horní hrana rámu okna / dveří
2) zohledněte zateplení eventuálně umístění rolet

Vnitřní kryt

Obrázek 16: rozměry vnitřního krytu Flair V-233x233
1 horní díl vnitřního krytu
2 akustická výplň do vnitřního krytu (volitelná)
3 přepážka vnitřního krytu IB V-233x233
4 spodní díl vnitřního krytu

5 distanční sloupky (4x)
6 otvory pro upevnění ke zdi
Ø 6 mm, minimální hloubka 40 mm (4x)
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Venkovní ukončení – venkovní kryt Ohio

Obrázek 17: rozměry venkovního krytu Ohio
1 otvory pro upevnění venkovní mřížky
2 neoporová vložka
3 otvory pro uchycení na zeď (4x)
4 kovová objímka venkovního krytu Ohio

5 venkovní mřížka
6 lamely
7 šrouby pro uchycení venkovní mřížky (4x)
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7.3 Umístění a instalace
Dodatečné nástroje / materiály
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Kontrola obsahu dodávky

Vytvoření otvoru / drážky ve zdi
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Instalace stavební průchodky (obj. číslo 1506-0068)
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Instalace venkovního krytu Ohio (obj. číslo 1508-0072)
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Instalace zásuvného modulu tepelného výměníku a zapojení reverzního ventilátoru
A: Instalace keramického výměníku a inVENTronu® (obj. číslo 1507-0017)
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B: Zapojení kabelů do konektoru ventilátoru
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Instalace vnitřního krytu Flair (obj. číslo 1505-0036 / 1505-0037)
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8. Odstranění závad a likvidace
Odstranění závad
Závada

Příčina
žádné elektrické napětí

Postup odstranění závady
překontrolujte pojistky
proveďte kontrolu správného připojení,
připojení k pólům,
zkontrolujte, zda jsou veškeré konektory
chyba při elektroinstalaci
dobře umístěny na svém místě
Ventilátor neběží
zkontrolujte, zda jsou jednotlivé žíly
kabelu správně upevněny v konektoru
poškozený ventilátor
vyměňte poškozený ventilátor
závada na regulátoru / trafu
vyměňte regulátor / trafo
Ventilátor nelze vypnout závada regulátoru
vyměňte regulátor
vnitřní kryt je zavřený
otevřete vnitřní kryt
prachový filtr je znečištěný
vyčistěte prachový filtr
použitím pylových a uhlíkových filtrů se
pylový filtr / jemný pylový filtr
snižuje průtok vzduchu
/ aktivní uhlíkový filtr je
filtry používejte pouze v jejich sezóně
znečištěný
silně znečištěné filtry vyměňte
zapojte ventilátory tak, aby jeden
větrací jednotky nepracují
pracoval v módu odtahu a zároveň druhý
párovým provozem
v módu nasávání
Nízký průtok vzduchu
keramický výměník je
vyčistěte keramický výměník
znečištěn
lopatky ventilátoru jsou
pomocí kartáčku vyčistěte lopatky
znečištěné
ventilátoru na přístupných místech
vyjměte cizí těleso z ventilátoru a
cizí těleso ve ventilátoru
vyčistěte celý větrací systém
otáčky ventilátoru jsou příliš
nastavte vyšší otáčky ventilátoru
nízké
vyjměte cizí těleso z ventilátoru a
cizí těleso ve ventilátoru
vyčistěte celý větrací systém
lopatky ventilátoru jsou
pomocí kartáčku vyčistěte lopatky
znečištěné
ventilátoru na přístupných místech
zasuňte keramický výměník co nejblíže
Vysoká hladina hluku
keramický výměník není
k venkovní zdi
správně umístěn ve stavební
zadní strana keramického výměníku musí
průchodce
lícovat s fasádou objektu
příliš vysoké otáčky
nastavte nižší otáčky ventilátoru
ventilátoru
zkontrolujte zapojení konektoru
chyba elektroinstalace
konektor musí být pevně usazen ve
svorkovnici
Proudí studený vzduch
regulátor je nastavený na
přepněte regulátor do režimu zpětného
trvalé větrání
zisku tepla
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Demontáž
Demontáž větracího přístroje proveďte v opačném pořadí, než v kterém byla provedena instalace. Po
demontáži zlikvidujte staré použité přístroje. Při likvidaci dodržujte níže uvedená doporučení.

Likvidace
Odpad zlikvidujte dle platných předpisů pro likvidaci odpadu pro danou zemi.
Produkty popsané v tomto návodu na obsluhu obsahují hodnotné materiály, které lze
dále recyklovat. Separace odpadních materiálů na jednotlivé druhy usnadňuje recyklaci
recyklovatelného materiálu. Šetrně oddělte jednotlivé recyklovatelné materiály z vašeho
starého systému a odevzdejte je na příslušná sběrná místa, regulátor odevzdejte na
sběrném místě pro elektroodpad. Stejně naložte i s obalovým materiálem jednotlivých
komponentů.
V následující tabulce naleznete přehled třídění odpadu jednotlivých komponentů.
Komponent
Venkovní kryt Nova

Materiál
nerez v práškovém
nástřiku + ASA

Venkovní kryt Smart

nerez v práškovém
nástřiku
nerez v práškovém
nástřiku/ Neopor/
eloxovaný hliník
PP

Venkovní kryt Ohio

Plochá redukce
Venkovní mřížka
Reverzní ventilátor
Usměrňovač

nerez v práškovém
nástřiku
PBTP / PA
PC

Stavební průchodka

PPs

Vnitřní kryt Flair 233x233

PS - SZ / POM

Keramický výměník
Prachový filtr
Pylový filtr
Jemný pylový filtr
Aktivní uhlíkový filtr

keramika
TPU / PES
PP
PES
polyesterové vlákno
s aktivním uhlíkem

Způsob likvidace
sběrné místo pro staré železo /
sběrné místo pro recyklovatelný
odpad
sběrné místo pro staré železo
sběrné místo pro staré železo /
sběrné místo pro recyklovatelný
odpad
sběrné místo pro recyklovatelný
odpad
sběrné místo pro staré železo
sběrné místo pro elektroodpad
sběrné místo pro recyklovatelný
odpad
sběrné místo pro recyklovatelný
odpad
sběrné místo pro recyklovatelný
odpad
komunální odpad
komunální odpad
komunální odpad
komunální odpad
komunální odpad
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9. Záruka a záruční podmínky
Záruka
Předpokládaná záruka s vztahuje především na nedostatky při uvedení přístroje do provozu a na veškeré
závady, které existovali již na začátku spuštění přístroje. Dodržujte veškerá ustanovení a zamýšlené
použití, abyste si zachovali nárok na záruku.
Mimo oblasti Německa se vztahují na provoz větracího systému předpisy platící v konkrétní zemi.
Obracejte se proto na vašeho dodavatele nebo dovozce.

Záruční podmínky
Výrobce firma inVENTer GmbH poskytuje 5-ti letou záruční dobu na veškeré elektrické komponenty a
stavební průchodku a 30-ti letou záruční dobu na keramický výměník. To zahrnuje i předčasné
opotřebení výrobku. Tyto podmínky neomezují zákonná ustanovení týkající se záruky.
Veškeré informace k záručním podmínkám naleznete na www.inventer.eu/warranty

10. Servis
Reklamace
Po převzetí zásilky ihned překontrolujte stav zboží, zda nedošlo při transportu k jeho poškození.
Po převzetí zásilky nebude poškození při dopravě považováno jako důvod k reklamaci. Chybějící díly
reklamujte nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží. Zboží skladujte v suchu a uzavřeném obalu.

Záruka a záruční podmínky
V případě otázek k záruce nebo záručním podmínkám, kontaktujte vašeho dodavatele či obchodního
zástupce.
Zpět výrobci zasílejte vždy pouze celý přístroj. Prodloužená záruka je dodatečnou nabídkou výrobce a
nijak neovlivňuje právo dané země.

Příslušenství a náhradní díly
V případě další objednávek, kontaktujte vašeho dodavatele či obchodního zástupce, nebo přímo naše
zákaznické centrum.

Zákaznický technický servis
Pro technickou pomoc kontaktujte vašeho dodavatele, nebo naše servisní centrum:
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Příloha 1: Osazení svorek konektoru na reverzním ventilátoru

Počáteční směr otáček lopatek reverzního ventilátoru

Počáteční směr otáček – odtah
šroubky na jednotlivých
částech konektoru jsou ve stejné
pozici

Počáteční směr otáček – nasávání
šroubky na jednotlivých částech
konektoru jsou navzájem v opačné pouici
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Příloha 2: Protokol k připojení

Větrací
jednotka

Připojení

Název místnosti a pozice

Větrací zóna
(CAM)

Počáteční směr
ventilátoru
Nasávání
Odtah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Větrací
jednotka

Připojení

Název místnosti a pozice

Větrací zóna
(CAM)

Počáteční směr
ventilátoru
Nasávání
Odtah

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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