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Špecifikácie systému Ventoxx 

 

Počet režimov jedenásť 

Počet rýchlostí vzad 3 

Objem ventilácie, m³ / h 17-50 

Účinnosť rekuperácie,% 74-86 

Hladina hluku, dB (A) 17-43 

Napätie 230 VAC alebo 12 VDC 

Pracovné napätie, VDC 12 

Príkon, W 1,6-2,6 

Frekvencia otáčania, 
min-1 

825/2205 

Typ výmenníka tepla špičkový akumulátor tepla (Nemecko) 

Priemer otvoru, mm nie menej ako 160 

Prevádzková teplota, ° C -20 až +50 

Rozmery 
Rúra je dlhá 500 mm. Priemer - 150 mm. Vnútorný kryt: priemer - 230 mm. Vonkajší 
gril: priemer - 180 mm. 

Metóda umiestnenia vodorovné umiestnenie do vonkajšej steny 

Služby 
Filter nevyžaduje výmenu. Akumulátor tepla a filter sa musia každé 3 mesiace 
skontrolovať na čistenie. 

Filtrovať G2 

Trieda energetickej 
účinnosti 

A 

Komponenty rekuperátora Ventoxx Champion 

 



 

Systém Ventoxx Champion je stacionárne všeobecné 
výmenné vetranie. Preto jeho celkový výkon a účinnosť závisí 
od správneho umiestnenia a inštalácie v interiéri. Ak chcete 
získať bezplatný výpočet systému, kontaktujte výrobcu alebo 
jeho oficiálneho zástupcu.

 

 

Všeobecné úvahy pri výbere miesta pre montáž zariadenia 

• Montážna výška: Jednotky Ventoxx by mali byť 
spravidla umiestnené blízko stropu, pokiaľ je to možné. Toto umiestnenie zvyšuje 
výkon systému. 

• Vzdialenosť medzi zariadeniami by nemala byť menšia ako 2 m. 
• Vzdialenosť od dverí: Ak chcete maximalizovať účinok systému v miestnosti, 

umiestnite zariadenie čo najďalej od dverí. 
• Otvorenie vnútorného krytu: Skontrolujte, či zvolené miesto pre inštaláciu umožňuje 

bezproblémové odstránenie vnútorného krytu. Dodržujte minimálnu vzdialenosť 150 
mm od krytu po strop. 

• Inštalácia nad posteľami : odporúčame vám zdržať sa inštalácie spotrebičov priamo 
nad posteľou, pretože počas spánku je cítiť mierny prúd čerstvého vzduchu 

• Pri výstavbe novej budovy odporúčame ponechať potrebné otvory v ráme 
domu. Ponechanie otvorov, napríklad v murive, s rozmermi 170 mm. х 170 mm., 
následné jadrové vŕtanie je možné vylúčiť. 

Nástroje potrebné na inštaláciu 

• meter 
• úžitkový nôž 
• príklepová vŕtačka s diamantovým vrtákom (v prípade vŕtania otvorov) 
• polyuretánová pena 
• skrutkovač "-" plochý 3 mm. 
• odizolovanie vodičov (na inštaláciu káblov) 
• noste ochranné okuliare 
• noste pracovné rukavice 
• používať ochranu sluchu 
• noste ochranu hlavy 
• šaty špeciálne. Obuv 

    

 



 

Príprava na inštaláciu zariadenia. 

Inštalácia v novej budove - montážne otvory.Pri výstavbe 
novej budovy odporúčame ponechať potrebné otvory v 
ráme domu. Ponechanie otvorov napríklad v murive o 
veľkosti 170 mm. х 170 mm., následné jadrové vŕtanie je 
možné vylúčiť. 

 Inštalácia v budove, otvory pre inštaláciu.Aby ste 
minimalizovali nepríjemné a zbytočné práce počas 
inštalácie, odporúčame vám pomocou diamantového 
vŕtania vytvoriť otvor pre Ventoxx Champion. Pomôže to tiež uľahčiť nasledujúce kroky. 
Uistite sa, že korunka dokáže vyvŕtať otvor 160 - 180 mm. Otvor by mal mať sklon aj smerom 
von (2 stupne). 

Pred vytvorením otvoru v stene sa uistite, že: 

• nikto nemôže byť zranený a / alebo predmety môžu byť poškodené v dôsledku 
padajúcich častíc zo steny 

• žiadny prístup k drôtom alebo potrubiam v stene, v ktorej urobíte otvor 
• že otvor neovplyvňuje únosnosť steny 
• že vytvorenie diery nemá vplyv na fyziku budovy, napríklad na penetráciu kontroly 

pary alebo ochranu pred dažďom 
• že sa používajú všetky potrebné ochranné prostriedky. 

 

Pred vytvorením otvoru v stene sa uistite, že:  

Vybaľte prístroj. Uistite sa, že vaša zásielka obsahuje 

nasledujúce položky: 

• 1x akumulátor tepla 
• 1x ventilátor 
• 1x PVC kanál 
• 1x vonkajšia mriežka (alebo kovový kryt) 
• 1x vnútorný obal 
• 1x diaľkové ovládanie 

• 1x poučenie, záruka 

Výmenník tepla je vyrobený z keramiky a môže sa ľahko poškodiť nárazom alebo pádom! 

 

Štandardné potrubie je možné zabudovať do steny s maximálnou hrúbkou 485 mm. Ak 

je vaša budova hrubšia, musíte si objednať potrubie s dĺžkou 1 m.  

 



 

 

 

Inštalácia zariadenia: 

 

Krok 1.  

Po výbere montážnych miest a vytvorení montážneho 

otvoru veďte k nemu napájací kábel 220V. 

Krok 2. 

Zmerajte hrúbku steny a pridajte 15 mm. Výslednú 

dĺžku opatrne odrežte z potrubia rekuperátora. 

 

Krok 3. 

Vložte keramický blok do potrubia asi do polovice. Upevnite potrubie do stredu 

otvoru s 2% sklonom smerom von. V takom prípade by mala rúrka vyčnievať zo 

steny 15 mm. zo strany miestnosti. 

  

 

Noste vhodné pracovné rukavice a ochranné okuliare, aby 

ste chránili oči pred kontamináciou a poškodením PU 

penou! Zaistite, aby bol výrobok, ktorý používate, 

bezpečný.   

 

Pozor! Dbajte na to, aby sa potrubie pri inštalácii a pred vytvrdnutím peny 

nedeformovalo. Výmenník tepla neodstraňujte, kým pena úplne nestuhne.  



 

 

 

Skôr ako začnete, preštudujte si jednoduchú schému zapojenia: 

 

Krok 5. 

Odrežte napájací kábel a nechajte 

ho asi 15 cm. 

Pozor! Pri pripájaní rekuperátora 

musí byť odpojený napájací kábel 

rekuperátora. 

 

Krok 6.   

Pripojte napájací vodič k bloku 

konektorov. 



 

 

Krok 7. 

Vložte patrónu ventilátora do potrubia a zapojte 

ventilátor do zásuvky na vnútornej strane krytu.  

 

 

 

Pozor! 

Keď je pripojená sada Ventoxx Champion Kit 2, 

pomocný rekuperátor je pripojený od hlavnej jednotky pomocou spojovacieho kábla 3 * 

0,75, ako je znázornené na nasledujúcej fotografii: 

 

 

Krok 8. 

Vložte vnútorný kryt do potrubia tak, aby označenie 

bolo dole. 

 

Krok 9. 

Z ulice vložte vonkajší uzáver do potrubia. Opretie 

krytu o stenu je potrebné, aby sa spojenie nakoniec 

utesnilo pomocou elastického tmelu.  

Potom je inštalácia rekuperátora dokončená. Napájanie rekuperátora 220 V. 



 

Potom si prečítajte návod na obsluhu 

Používateľská príručka. 

Rekuperátor je ovládaný diaľkovým ovládačom. V takom prípade sa každá funkcia 

zobrazí pomocou indikácie na vnútornom kryte. Ak je inštalácia a pripojenie správne, 

po napájaní rekuperátora sa rozsvieti červená kontrolka, čo znamená, že rekuperátor 

je vypnutý. 

Vetranie s rekuperáciou tepla. 

Tlačidlá „1“, „2“, „3“ - voľba rýchlosti v režime spätného získavania tepla. V takom prípade 

ventilátor rekuperátora zmení smer pohybu každých 60 sekúnd. 

Svieti jedna, dve alebo tri zelené LED diódy. 

  Tlačidlá od „4“ do „9“ - duplikujú tlačidlo „3“. 

Intenzitu vetrania je možné meniť aj pomocou tlačidiel „hore“ a „dole“. 

Vypnutie rekuperátora: ľubovoľné tlačidlo je červené. 

 

Režim vetrania 

V tomto režime nedochádza k spätnému získavaniu tepla a do miestnosti sa 

bude privádzať vzduch z vonkajšej teploty. Počas chladnej sezóny sa vyhnite 

podchladeniu miestnosti. 

V režime vetrania je možné zvoliť smer vetrania: iba prívod čerstvého vzduchu          alebo iba 

extrakt. Rekuperácia tepla v tomto prípade neprebehne. 

Pri akejkoľvek rýchlosti v režime rekuperácie stlačte tlačidlo „0“. V takom prípade sa okrem 

zelenej LED rozsvieti aj modrá LED. Rekuperátor začne pracovať na výfuku rovnakou 

rýchlosťou ako v režime rekuperácie. Opätovným stlačením tlačidla „0“ bude rekuperátor 

pracovať s prívodným vzduchom a modrá LED začne blikať. 

      Povolením akejkoľvek funkcie sa deaktivuje predchádzajúca 

Pozor! Režim vetrania pri 1, 2 a 3 rýchlostiach pracuje neustále a deaktivuje sa 

iba prepnutím do iného prevádzkového režimu.  

 



 

Režim intenzívneho vetrania. Pre povolenie tohto režimu je potrebné vypnúť rekuperátor a 

stlačiť tlačidlo „0“. V takom prípade sa rozsvieti iba modrá LED. Popis funkcie: Ventilátor 

pracuje pri dvojnásobnom vetraní po dobu 10 minút. Potom sa v režime spätného získavania 

tepla automaticky prepne na druhú rýchlosť. V takom prípade svieti iba modrá LED. 

Rovnakým spôsobom ako v režime vetrania môžete zvoliť smer vetrania: opätovným 

stlačením tlačidla „0“ začne blikať modrá LED a rekuperátor bude pracovať na privádzanom 

vzduchu 

Zakázať a povoliť indikáciu. 

Ľavé tlačidlo vypne displej. Rekuperátor naďalej pracuje vo zvolenom režime, ale LED diódy 

nesvietia. Ak je v tejto polohe zapnutý akýkoľvek iný režim vetrania, indikácia na 1 s. zobrazí 

nastavený režim a znova sa vypne. Stlačením tlačidla „vpravo“ indikáciu opäť zapnete.V 

prípade náhleho vypnutia a zapnutia rekuperátor pokračuje v činnosti v aktuálnom režime v 

okamihu vypnutia. Pre jednoduchú pripomienku režimov nižšie jestručný popis činnosti 

tlačidiel na ovládacom paneli. 

1,2,3 - voľba rýchlosti v režime rekuperácie. 

4 ... 9 - duplicitné tlačidlo 3. 

0 - ovládanie režimu ventilácie. 

Červené tlačidlá - vypnú zariadenie. 

„Hore“ - postupné zvyšovanie rýchlosti (0, 1, 2, 3). 

„Dole“ - postupné znižovanie rýchlosti (3, 2, 1, 0). 

„Vľavo“ - vypnutie indikácie. 

 „Vpravo“ - zapnutie indikácie.  
 

 

Údržba prístroja 

Pozor! Pred servisom prístroja odpojte napájanie.  

 

Údržba prístroja zahŕňa pravidelné čistenie vzduchového filtra a keramickej batérie. Ich 

povinné čistenie sa musí vykonávať dvakrát ročne: pred a po vykurovacej sezóne. Taktiež 

každé 2 - 3 mesiace je potrebné skontrolovať, či nie je potrebné vyčistiť vzduchový filter. 

Čistenie vzduchového filtra.Odstráňte vnútorný kryt a zozadu stlačte dvoma prstami na 

západky, ako je to znázornené na obrázku. Odstráňte vnútornú stranu krytu. 

 

  

 



 

 

Potom, aby ste odstránili vzduchový 

filter, vytlačte dve príchytky, ako je to 

znázornené na obrázku. 

Opláchnite vzduchový filter pod 

tečúcou vodou a zotrite vlhkosť. 

Potom namontujte vzduchový filter a 

namontujte vnútorný kryt v opačnom 

poradí. 

 

 

 

 

Čistenie keramického akumulátora tepla. 

Akumulátor tepla je vyrobený z keramiky a môže sa 

ľahko poškodiť nárazom alebo pádom! 

Po odstránení vnútorného krytu potiahnite za rukoväť 

tepelného akumulátora a vyberte ho z potrubia. 

 Potom ju dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou. 

Nevynechajte ani jednu bunku. 

 Akumulátor tepla vysušte. 

 Potom je pripravený na ďalšie použitie. 



 

 

ZÁRUČNÝ LIST 

Vážený zákazník! 

Ďakujeme za zakúpený produkt od spoločnosti „Ventoxx“, LLC. Pred použitím zariadenia si 

pozorne prečítajte návod na inštaláciu a obsluhu. 

Záručné povinnosti by sa mali chápať ako zaistenie normálnej činnosti zariadenia výrobcom, 

ktoré sa počas záručnej doby používa v súlade s pokynmi. 

Záruka bude neplatná, ak: 

• Zariadenie fungovalo bez filtra; 

• Filter a akumulátor tepla neboli vyčistené; 

• Použili sa neoriginálne diely alebo sa zmenil dizajn / nastavenie bez súhlasu výrobcu. 

 Ak potrebujete pozáručný servis, môžete sa obrátiť na nášho predajcu / zástupcu, 

ktorý zariadenie skontroluje, odstráni problém alebo vám poradí s údržbou zariadenia. 

Záručné povinnosti sú splnené iba so záručným listom! 

USCHOVAJTE SI ZÁRUČNÚ KARTU! 

Kupujúci: 

CELÉ 

MENO. _____________________________________________________________ 

Adresa inštalácie 

zariadenia: ___________________________________________________________ 

Dátum predaja: „___“ ________ 20 ___ str. 

Dátum inštalácie: "___" ________ 20 ___ str. 

Záručná doba: "___" ________ 20 ___ str. 

Dodatočná záruka na tepelný akumulátor 8 rokov. Platné do: „___“ ________ 

20___. 

Organizácia, ktorá vykonala inštaláciu: 

„ ______________________________________________“ 

Záručný list 

vydaný: _________________________________________________________ 

 


