
Dýchajte zhlboka, prosím!

Nástenný vetrák AEROVITAL® je prvý 
decentralizovaný vetrák s peľovým filtrom, 
ktorého účinnosť bola klinicky preukázaná.



OVLÁDANIE 
Ovládanie je jednoduché, pomocou 
tlačidiel priamo na zariadení, alebo 
pomocou infračerveného dialkového 
ovládača, ktorý je súčasťou dodávky 
Intenzita vetrania sa nastavuje v 10 
úrovniach, funkciu zariadenia je možné 
prispôsobiť individuálnym potrebám 
jednoduchým naprogramovaním.
LCD displej informuje o izbovej teplote 
a vlhkosti vzduchu, zvolenom 
programe, intenzite vetrania a potrebe 
výmeny filtra. 

PROGRAMY 
Jednoduchým stlačením príslušného 
tlačidla je možné zvoliť jeden z troch 
rozličných programov 
   - PEĽOVÁ OCHRANA 
   - RIADENIE KLÍMY MIESTNOSTI
   - ODVLHČOVANIE.

POTREBA VETRANIA 
Pre zdravie l'udí i ochranu konštrukcie 
budovy je pravidelná výmena vzduchu 
nevyhnutná. Vetranie otvoreným oknom 
však má veľa nevýhod: zvyšuje riziko 
vlámania, spôsobuje nežiaducu stratu 
tepla, zaťažuje vnútorné prostredie hlukom 
zvonku a umožnuje vniknutie hmyzu, 
prachu a alergénov do miestností. 
Prenikajúci pel a jemný prach zaťažujú 
dýchacie cesty a poškodujú zdravie nielen 
alergikom a narúšajú tak osobnú pohodu 
Nedostatočné vetranie spôsobuje okrem 
iného aj zvýšenie vlhkosti vzduchu s 
možným následným vznikom plesní, čo 
môže viesť až k poškodeniu stavby.

FUNKCIA 
Problematiku vetrania komplexne rieši 
vetrák AEROVITAL®. Cez vetracie potrubie 
s dvomi navzájom nezávislými kanálmi 
odsáva použitý (príp. vlhký vzduch z 
miestnosti a nasáva čerstvý vzduch 
zvonku. Vzduch pritom prechádza cez 
filtračnú jednotku, ktorá filtruje viac ako 
97% pelov z čerstvého vzduchu 
privádzaného do miestnosti.

AEROVITAL® 
Je prvý decentralizovaný vetrák s peľovým 
filtrom, ktorého účinnosť bola aj klinicky 
preukázaná. Aby bolo vetranie energeticky 
úsporné, ohrieva sa vzduch nasávaný do 
miestnosti v tepelnom výmenníku teplým 
vzduchom odsávaným z miestnosti. 
Učinnosť tepelného výmenníka bola 
stanovená tak, aby nedochádzalo k tvorbe 
kondenzátu, ktorý by následne bolo 
potrebné odvádzať. 
Zariadenie vytvára nielen zdravú atmosféru 
bývania, ale v chladných zimných 
mesiacoch zabezpečuje nezanedbateľnú 
úsporu nákladov na vykurovanie. 
Prevádzka zariadenia je bezproblémová, 
údržba zahrňa výmenu filtra, na čo 
zariadenie samé upozorní na svojom 
displeji.
Pri vetraní nástenným vetrákom 
AEROVITAL® nie je interiér zaťažovaný 
hlukom zvonku, vonkajší hluk je zariadením 
tlmený. Nízka vlastná hlučnost prístroja 
umožňuje jeho použitie aj v obytných 
priestoroch a spálňach.

Nástenný vetrák  AEROVITAL® :
čerstvý vzduch bez škodlivých alergénov

a prachu. 

VLASTNOSTI

účinnosť klinicky preukázaná

znižuje vlhkosť vzduchu v miestnosti, 
odsáva použitý a vlhký vzduch von

nasáva čerstvý vzduch, filtruje ho 
a predhrieva v tepelnom výmenníku

zabezpečuje úsporu nákladov na 
vykurovanie vďaka tepelnému 
výmenníku

infračervený diaľkový ovládač a 
displej s indikátorom potreby výmeny
filtra

vetrá bez hluku, hmyzu, prachu 
a alergénov zvonku

tlmí vonkajší hluk

nízka vlastná hlučnosť

manuálna aj automatická
prevádzka
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PROGRAM:
PEĽOVÁ OCHRANA

PROGRAM:
ODVLHČOVANIE

PROGRAM:
RIADENIE KLÍMY

MIESTNOSTI

Režim vetrania v programe "peľová 
ochrana" zabezpečuje výmenu 
vzduchu medzi vonkajším a 
vnútorným prostredím. 
Začiatok, koniec, ako aj intenzita 
vetrania sa nastavujú manuálne.

Program "riadenie klímy" je určený 
na vyrovnávanie vlhkosti a/alebo 
teploty v miestnosti s parametrami 
vonkajšieho vzduchu. 
Požadovanú teplotu v miestnosti je 
možné nastaviť v rozmedzí 10-50°C, 
vlhkosť v rozmedzí 30-90% a 
zároveň je možné nastavit intenzitu 
základného vetrania (stupeň 1-10). 
Riadenie vetrania prebieha nezávisle 
od parametrov vonkajšieho vzduchu. 
Riadenie je možné nastaviť v 
závislosti na jednom z parametrov 
alebo súčasne na oboch. Procesor 
nepretržite overuje relatívnu vlhkosť 
vzduchu a teplotu v miestnosti a v 
prípade, že je jeden (alebo obidva) z 
parametrov prekročený automaticky 
zvýši intenzitu vetrania. V teplých a 
vlhkých dňoch sa doporúča vetranie 
riadiť manuálne.

Tento program je určený na 
automatické riadenie vetrania na 
základe relatívnej vlhkosti vzduchu v 
miestnosti. 
Úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu je 
možné nastaviť v intervale 30-90% a 
zároveň je možné nastaviť intenzitu 
základného vetrania (stupeň 1-10). 
Ak je vlhkosť v miestnosti vyššia ako 
nastavená hodnota a súčasne 
vonkajší vzduch vykazuje nižšiu 
vlhkosť, zvýši sa automaticky 
intenzita výmeny vzduchu. Ak je 
vlhkosť vonkajšieho vzduchu vyššia 
ako vlhkosť vzduchu v miestnosti 
(napr. pri daždi), tak sa intenzita 
vetrania nezvýši, aby sa nezvýšila 
vlhkosť vzduchu v miestnosti. Ak 
klesne aktuálna vlhkosť vzduchu v 
miestnosti pod nastavenú hodnotu, 
alebo je nameraná vyššia vlhkosť 
vyššia vlhkosť vonkajšieho vzduchu 
ako vzduchu v miestnosti, prepne 
zariadenie automaticky na intenzitu 
základného vetrania.

AEROVITAL JE ZARIADENIE SPLNAJÚCE POŽIADAVKY 
AJ TÝCH NANÁROČNEJŠÍCH KLIENTOV. 

PRINÁŠA JEDINEČNÉ RIEŠENIE VETRANIA SO 
SYSTÉMOM. ZDRAVÉ BEZPEČNÉ A ENERGETICKY 
ÚSPORNÉ. OVLÁDANIE JE KOMFORTNÉ AJ VĎAKA 
DIAĽKOVÉMU OVLÁDAČU A LCD DISPLEJU, KTORÝ 
INFORMUJE O STAVE ZARIADENIA A O POTREBE 
VÝMENY FILTRA. 

MONTÁŽ JE JEDNODUCHÁ, VETRÁK JE MOŽNÉ 
KEDYKOĽVEK FLEXIBILNE INTEGROVAŤ DO PLÁNOV 
BUDOVY. JE VHODNÝ NIELEN DO NOVOSTAVIEB, ALE 
PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ DO UŽ EXISTUJÚCICH 
STAVIEB.

KLINICKY TESTOVANÝ
ÚČINNOSŤ PREUKÁZANÁ KLINICKÝM TESTOM
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