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Vezérlők

 
Az aura-t™ SMART (Wi-Fi) vezérlő 
lehetővé teszi a különböző 
szellőztetési sebességekkel való 
egyértelmű üzemeltetést.   

A Titon auraSMART® alkalmazásán 
keresztül Wi-Fi-kapcsolatot biztosít 
(lásd a hátsó oldalon), továbbá 
elérhető az Android és iOS rendszerű 
mobileszközökön.  

auramode®

Alacsony feszültségű LCD-kijelző 
felhasználóbarát kezelőfelülettel.  

Több nyelven elérhető, 7 napi és 8 
programozható ventilátorsebesség-
beállítással.

Hol használható?
Az MVHR energiahatékony megoldás a szabályozott 
szellőztetőrendszerek lakó- és kereskedelmi 
ingatlanokban történő kiépítésére, amely több 
funkciót kínál a hagyományos szellőzőrendszeri 
termékeknél, például automatikus vezérlést és 
nyári sebességnövelést. A termékeket kifejezetten 
úgy terveztük, hogy megfeleljenek a modern 
építési szabályozásoknak és energiahatékonysági 
célkitűzéseknek. A rendszer képes felfogni azt a 
hőt, amely a szellőztetés révén egyébként elveszne, 
és felhasználásával csökkenteni különösképp a 
légmentesebben lezárt épületek fűtésigényét. 

Hogyan működik?
A központilag elhelyezett, folyamatosan működő 
mechanikus befúvó és elszívó egység csövek révén 
szívja el a levegőt az olyan párát termelő területekről, 
azaz „nedves helyiségekből”, mint például a konyha 

vagy fürdőszoba, eltávolítva a szagokat és a túlzott 
páratartalmat. A kimenő levegő hőcserélőn halad 
keresztül, amely átadja az elszívott levegő hőjének 
nagy részét a bejövő levegőnek. Ennek befúvását a 
második ventilátor biztosítja, és a rendszer ezután 
csövek révén osztja el a lakóhelyiségek között.

Az egység általában nem feltűnő módon helyezkedik 
el egy kiszolgáló szekrényben vagy a tetőtérben, és 
csövek segítségével szállítja a levegőt a helyiségekbe. 
Az elszívás erőssége általában megemelkedik a nagy 
mennyiségű pára keletkezése, például főzés során. 

Egységeinket a megfelelő európai jogszabályozásnak 
(EN 13141-7) megfelelően teszteltük. Minden egység 
a legújabb, alacsony energiaigényű EC-DC motorokkal 
van ellátva. Egyes modellek alapfelszereltségként 
elérhetők a folyamatos légáramlást biztosító EC-DC 
motorokkal.

Hővisszanyeréses szellőztetés (MVHR)

aura-t™ SMART (WiFi)

*A belga piacon a HRV3 AR Q Plus (TP412AR) terméket használja a folyamatos légáramlás biztosításához.   
XP52422 – Auramode (folyamatos légáramlás) és TP737 – aura-t™ SMART (Wi-Fi) (BAR m³/h) vezérlővel is elérhető.

Entalpiás hőcella
Az ellenáramú entalpiás hőcserélő 
szelektív polimermembrán réteggel 
rendelkezik, így alacsonyabb 
levegőszivárgás érhető el, és a távozó 
levegőből nedvesség nyerhető vissza.

Beépített antimikrobiális megoldás 
(Microban® – integrált higiéniai védelem).

A Titon aura-t™ terméke mostantól 
felszerelhető egy HRV egységen 
belülre, egyszerű üzembe helyezést és 
vezérlést téve lehetővé.  

Ez egy opcionális kiegészítő, amely a 
megrendelés/specifikáció megadása 
alkalmával igényelhető.

aura-t™ SMART (Wi-Fi) kiépítve (opcionális)

Beállítások

Bemutatjuk az új auraSMART® alkalmazást 
A Titon elérhetővé tette új auraSMART® alkalmazását, amely hatékonyabb felhasználó általi vezérlést 
tesz lehetővé az MVHR HRV sorozat egységei esetében.  Az új, könnyen és egyértelműen használható 
auraSMART® alkalmazás a felszerelést végző szakemberek és lakástulajdonosok számára egyaránt ideális.

Az új, Android és iOS rendszerű mobileszközökön elérhető auraSMART® alkalmazás nagyobb 
rugalmasságot és szabályozhatóságot tesz lehetővé.  Akár a teljes ház szellőztetőrendszerét is 
egyszerűen figyelheti a felhasználóbarát felületen.  Az üzembe helyezéshez ideális, a beszerelési 
folyamatban is segítséget nyújtó, új auraSMART® alkalmazás mindenről képes gondoskodni.  Segít 
fenntartani a beltéri levegőminőséget az egészséges otthoni környezethez.

 • Az MVHR nagyobb rugalmassága és szabályozhatósága
 • Android- és Apple-platformokon is elérhető
 • Letisztult és egyszerű felhasználói felület az egyszerű 

használathoz
 • Egyszerű és egyértelmű üzembe helyezés
 • Beállított értékek módosítása, relatív páratartalom (RH), 

megnövelt sebesség túllépése alkalommal stb.
 • Közvetlen Wi-Fi-kapcsolat a felszerelést 

végző szakemberek számára (nincs szükség 
internetkapcsolatra)

 • MVHR-állapot, például szervizinformációk
 • A teljes körű internetkapcsolat lehetővé teszi, hogy a 

felhasználók az otthonuktól távol is ellenőrizhessék és 
módosíthassák a szellőztetés beállításait

 • Figyelési és vezérlési funkciók
 • Különböző funkciók rendelhetők a vezérlő 

kapcsolóbemeneteihez
 • Ugyanazon alkalmazáshoz több HRV egység is társítható
 • Kompatibilis a Titon HRV vezérlőrendszerek „B” 

modelljeivel, Wi-Fi-kompatibilitás és aura-t™ SMART 
(Wi-Fi) vezérlő

MVHR 
Összehasonlító táblázat HRV1.3 Q Plus HRV1.35 Q Plus HRV1.6 Q Plus HRV1.6 HE Q Plus  HRV1.65 Q Plus  HRV2.85 Q Plus   HRV3 Q Plus* HRV3 PH ECOaura HRV10 + 10.25 Q Plus   HRV10M Q Plus HRV20 HE Q Plus H200 Q Plus 

TP418BF TP418BF TP419BF TP419BF TP420BF TP417BF TP412BF TP412B PH TP480B TP482B TP481B TP653BF TP462B

Szélesség 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 715mm 715mm 715mm 790mm 800mm 752mm 600mm

Magasság nyílások nélkül 430mm 430mm 505mm 505mm 505mm 490mm 490mm 490mm 663mm 675mm 708mm 200mm

Mélység 285mm 285mm 353mm 353mm 353mm 415mm 415mm 415mm 484mm 470mm 533mm 1000mm

Mélység felszerelő kerettel 295mm 295mm 363mm 363mm 363mm 426mm 426mm 426mm 495mm 505mm 549mm -

Burkolat Zintec lemezacél Zintec lemezacél Zintec lemezacél Zintec lemezacél Zintec lemezacél Zintec lemezacél Zintec lemezacél Zintec lemezacél Bővített polipropilén Zintec lemezacél Zintec lemezacél Zintec lemezacél

Tömeg 16 kg 16 kg 22 kg 22 kg 22 kg 24 kg 24.5 kg 24.5 kg 17.5 kg 18 kg 37 kg 46 kg 32 kg

Szűrők SO Coarse 60% (G4)  
szintetikus szűrők   

SO Coarse 60% (G4)  
szintetikus szűrők   

SO Coarse 60% (G4)  
szintetikus szűrők   

SO Coarse 60% (G4)  
szintetikus szűrők   

SO Coarse 60% (G4)  
szintetikus szűrők   

SO Coarse 60% (G4)  
szintetikus szűrők   

SO Coarse 60% (G4)  
szintetikus szűrők   

SO Coarse 60% (G4)  
szintetikus szűrők   

SO Coarse 60% (G4)  
szintetikus szűrők   

SO Coarse 60% (G4)  
Hajtogatott panelszűrők 

SO Coarse 60% (G4)  
Hajtogatott panelszűrők 

SO Coarse 60% (G4)  
Hajtogatott panelszűrők 

Specifikus ventilátorteljesítmény (legalább) 0.65 W/I/s 0.65 W/I/s 0.49 W/I/s 0.62 W/I/s 0.53 W/I/s 0.54 W/I/s 0.67 W/I/s  0.40 Wh/m3 0.52 W/I/s 0.39 W/I/s 0.52 W/I/s 0.48 W/I/s 0.55 W/I/s

Hővisszanyerés %-ban (legfeljebb) 88% 88% 89% 90% 89% 92% 90% 86% 91% 90% 91% 92% 83%

100% nyári kiiktatás I I I I I I I I I I I I

Folyamatos légáramlás N N N N N N I I N N N N

Energiahatékonyság A A A+ A+ A A+ A A A+ A A+ A+ A+

Levegőáramlás (m3/óra) 100 Pa-n 208 217 359 290 290 334 379 379 399 518 399 640 300
Az egység házából kijutó zajkibocsátás (dBA) 3 
m-es távolságban (100%-on üzemel) 36 36 43 48 51 49 50 50 51 65 51 60 52

B változatok 0–10 V-os kapcsolatai I I I I I I I I I I I I

Elektromos teljesítmény 230 V ~ 50/60 Hz,  
3 A-es biztosíték

230 V ~ 50/60 Hz,  
3 A-es biztosíték

230 V ~ 50/60 Hz,  
3 A-es biztosíték

230 V ~ 50/60 Hz,  
3 A-es biztosíték

230V ~ 50/60Hz,  
3A fuse

230 V ~ 50/60 Hz,  
3 A-es biztosíték

230 V ~ 50/60 Hz,  
5 A-es biztosíték

230 V ~ 50/60 Hz,  
5 A-es biztosíték

230 V ~ 50/60 Hz,  
5 A-es biztosíték

230 V ~ 50/60 Hz,  
5 A-es biztosíték

230 V ~ 50/60 Hz,  
5 A-es biztosíték

230 V ~ 50/60 Hz,  
5 A-es biztosíték

Csőmelegítő-kapcsolat I I I I I I I I I I I I

Entalpiás hőcella N I I N N N I N N I N I N

Hideg éghajlati beállítás N I I N N I I ENQ I I I I

Szükséges csővezeték átmérője 125mm 125mm 125mm 125mm 125mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 200mm 150mm

Bal- és jobbkezes változatban is elérhető I I I I I I I I N N I N
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Folyamatos mechanikus elszívásos szellőztetés
Az MEV/CME (mechanikus elszívásos szellőztetés, folyamatos mechanikus elszívás) rendszerek működésének lényege, hogy folyamatos elszívás 
révén távolítják el az állott, szennyezett levegőt az olyan helyiségekből, ahol pára képződik. 

A lakóhelyiségek friss, kültéri levegővel való ellátása általában az ablakokra szerelt résventilátorok segítségével történik, ami által tiszta, friss levegő áramlik 
keresztül a lakáson. Az elszívott levegőt a „nedves helyiségekből” a kültérbe szállítja a rendszer. Az elszívás erőssége általában megemelkedik nagy mennyiségű 
pára keletkezése, például főzés vagy fürdés során. A Titon egyaránt kínál centralizált és decentralizált folyamatos elszívó rendszereken alapuló megoldásokat.

CME3 Q Plus (centralizált)

 • Levegőáramlás: akár 430 m3/óra 100 Pa-n
 • Kompakt – az egység nagyon kis méretű, ezáltal 

szekrényekbe vagy mennyezeti térbe is beszerelhető
 • Integrált páratartalom-érzékelő opció
 • Alacsony energiaigényű, hosszú életű  

EC-DC motorok
 • Opcionális kétrészes felszerelés
 • Magas energiahatékonysági szint elektronikusan 

kommutált (EC) motorral
 • Egyszerű felszerelés az innovatív részegységnek és 

egyedi csomagolástervezésnek köszönhetően

Titon Ultimate® dMEV (decentralizált)

 • Levegőáramlás: akár 108 m3/óra
 • Halk működés, csak 10 dB(A) 3 m-es távolságban, kis 

sebesség
 • Rendkívül alacsony üzemeltetési költség
 • 3 konfigurálható sebességbeállítás (lecsökkentett, 

megnövelt és nagyon megnövelt)
 • 0,11 W/l/s-ig csökkentett, alacsony specifikus 

ventilátorteljesítmény
 • Folyamatos légáramlást biztosító technológia
 • 4 gomb és LED-kijelző az egyszerű vezérléshez

 •  Hatékonyan csökkenti a lakásban jelen lévő szennyezőanyagok mennyiségét, javítva a beltéri 
levegőminőséget (IAQ) és csökkentve a „mérgező otthon szindróma” kialakulásának kockázatát

 • Alacsony nyomásesés
 • Alacsony költség
 • Az IAQ tovább javítható az opcionális F7 szűrő beszerelésével
 • Kompakt kialakítás
 • Kompatibilitás a Titon MVHR sorozat egységeivel
 • Teljesen bélelt test a csövek irányába terjedő zaj és a kondenzáció csökkentése végett
 • Az egység levegőbemeneti és ellátó csővezetékrendszerbe is beszerelhető
 • 3 vagy 4 aktív szénszűrővel felszerelve  
 • Az F7 szűrő akár 95%-kal csökkenti a PM2,5 részecskék jelenlétét
 • A G4 szűrő 100%-kal csökkenti a PM10, és 35%-kal a PM2,5 részecskék jelenlétét
 • Kb. 200μg/m³-es szűrés előtti koncentráció esetében 98%-os NO2-csökkentés

SR700 – Egyhelyiséges hővisszanyerés
A Titon új SR700 modellje egy decentralizált szellőztetőrendszer hővisszanyerő funkcióval, 
amely biztosítja otthona folyamatos levegőkeringetését. Kivezeti az állott, nedves levegőt, 
és felmelegített, friss kültéri levegőre cseréli.

A rendszer egy könnyen beszerelhető és karbantartható megoldás, amely eltávolítja a belső 
kondenzációt, és megakadályozza a penészesedést otthonában. A hagyományos kivezető 
ventilátorokkal szemben, amelyek a rajtuk keresztülmenő hő 100%-át elpazarolják, az SR700 rendszer 
a hő akár 87%-át is visszanyeri.

A Titon nagy választékú MVHR-sorozatához sokféle kiegészítőt is kínál

Szűrés – Trimbox NO2 Filter®

A Titon díjnyertes Trimbox NO2 Filter® szűrője csökkenti a levegő nitrogén-dioxid- (NO2-) tartalmát, amely elsősorban a 
dízelmotorok kipufogógázaiból származik.

Az ilyen jellegű szennyezés városi területeken való elterjedése miatt szükség van az azt csökkentő eljárások alkalmazására a beltéri 
levegőminőség (IAQ) javításához. A Trimbox NO2 Filter® szűrő hatékonyan képes a magas NO2-szintet elfogadható, 40 μg/m3-es átlagos 
éves koncentrációszintre csökkenteni.

HRV kondenzátumlefolyó-fedő Rugalmas, zajcsökkentő csövek HRV csőfedő Cső-előmelegítő


