
Вентилационни системи 
Брошура с общи сведения



MVHR 
Сравнителна таблица

HRV1.35 Q Plus HRV1.6 Q Plus HRV2 Q Plus HRV2.85 Q Plus HRV3 Q Plus HRV3 PH ECOaura HRV10 Q Plus HRV10M Q Plus HRV10.25 Q Plus HRV10.25M Q Plus HRV 20 Q Plus H200 Q Plus SR700

TP418B TP418BE TP419B TP414B TP411BE TP417B TP412B TP412BE TP412B PH TP480B TP481B TP482B TP482BE TP483B ENQ TP462B TP600

Ширина 600 мм 600 мм 715 мм 715 мм 715 мм 715 мм 790 мм 800 мм 790 мм 800 мм 748 мм 600 мм Ø180

Височина без отворите 430 мм 505 мм 490 мм 490 мм 490 мм 490 мм 665 мм 675 мм 665 мм 675 мм 692 мм 200 мм Ø180

Дълбочина 285 мм 353 мм 415 мм 415 мм 415 мм 415 мм 485 мм 495 мм 485 мм 495 мм 512 мм 1000 мм 711 мм

Дълбочина с монтажната конзола 295 мм 363 мм 426 мм 426 мм 426 мм 426 мм 495 мм 505 мм 495 мм 505 мм 528 мм - -

Корпус Ламарина Zintec Ламарина Zintec Ламарина Zintec Ламарина Zintec Ламарина Zintec Ламарина Zintec Експандиран полипропилен Ламарина Zintec Експандиран полипропилен Ламарина Zintec Ламарина Zintec Ламарина Zintec Експандиран полипропилен

Тегло 16 кг 22 кг 24 кг 24 кг 24,5 кг 24,5 кг 17,5 кг 31 кг 18 кг 31,5 кг 40 кг 32 кг 3 кг

Филтри G4 Синтетичен   G4 Синтетичен G4 Синтетичен   G4 Синтетичен   G4 Синтетичен   G4 Синтетичен G4 Филтри с гофриран панел G4 Филтри с гофриран панел G4 Филтри с гофриран панел G4 Филтри с гофриран панел G4 Филтри с гофриран панел G4 Филтри с гофриран панел G2 Филтър

Специфична мощност на вентилатора (минимална) 0,65 W/л/с 0,49 W/л/с 0,56 W/л/с 0,52 W/л/с 0,66 W/л/с 0,66 W/л/с 0,48 W/л/с 0,48 W/л/с 0,39 W/л/с 0,39 W/л/с 0,44 W/л/с 0,55 W/л/с 0,24 W/л/с

Съхраняване на топлина, % (максимално) 88% 89% 90% 91% 90% 90% 92% 92% 90% 90% 91% 83% 94%

100% летен байпас Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да —

Непрекъснат поток Не Не Да Не Да Не Не Не Не Не Не Не -

Енергиен клас A A A+ A+ A A A+ A+ A A A A A

Препоръчителна максимална застроена площ (m2) 125 ENQ 170 150 230 230 180 180 220 220 ENQ 150 ENQ

Дебит на въздуха (м3/ч) при 100 Pa 217 237 359 284 318 293 390 423 400 399 399 528 581 518 650 300 42

Ниво на звука (dB) 49 49 ENQ 46 47 49 50 51 50 56 53 80 80 63 ENQ 55 36

Изводи 0-10 V за варианти B Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да —

Електрозахранване 230 V~ 50/60 Hz, 3 A 
предпазител

215 V~ 50/60 Hz, 3 A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 3 A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 3 A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 5 A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 5 A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 5A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 5 A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 5 A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 5 A 
предпазител

355 V~ 50/60 Hz, 5 A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 5 A 
предпазител

230 V~ 50/60 Hz, 3 A 
предпазител

Извод за нагревател на въздуховода Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не

Топлинна клетка за енталпия Не Да Не Да Не Не Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не

Необходими въздуховоди Ø 125 мм 125 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 150 мм 200 мм 150 мм —

Предлага се с лява и дясна страна Да Да Да Да Да Да Не Не Не Не Да Не —

Къде може да се използва?
MVHR представлява енергийно ефективно решение 
за осигуряване на контролирана вентилация в 
жилищни и търговско-промишлени сгради с редица 
преимущества пред традиционните вентилационни 
изделия – например автоматизиран контрол и лятно 
усилване. Специално проектирано за съответствие 
със съвременните строителни разпоредби и 
цели по енергийната ефективност. Тази система е 
предназначена за съхраняване на топлината, която 
иначе се губи през вентилацията, за намаляване на 
необходимото отопление – особено в по-плътно 
изолирани сгради. 

Как действа?
Централно разположеният непрекъснато работещ 
апарат за механично подаване и изтегляне отвежда 
въздуха през въздуховоди от отделящите влага площи 
или „мокри помещения“ като кухните и баните, за да 
отстранява миризмите и излишната влага. Изходящият 
въздух минава през топлообменник, предаващ 

по-голямата част от топлината на изтегления 
към входящия въздух, който се подава от втория 
вентилатор и след това се разпределя към обитаемите 
помещения по въздуховоди. 

Апаратът обикновено се разполага дискретно в 
тавански или покривни площи, а въздухът се отвежда 
към помещенията. Дебитът на изтегляне обикновено 
се усилва, когато се отделя излишна влага – например 
при готвене.  

Нашите апарати са изпитани в съответствие с 
действащото европейско законодателство – EN 
13141-7. Всички апарати са оборудвани с най-новите 
нискоенергийни постояннотокови електродвигатели 
с електронна комутация (EC-DC), като някои се 
предлагат стандартно оборудвани с електродвигатели 
EC-DC с постоянен дебит.

Да, някои са, но не за пълен сертификат Passivhaus, 
освен нашия HRV 3. Много малко сгради в  са 
построени по изискванията за пълен сертификат 
Passivhaus. При строителството на много от тях обаче 
са залегнали определени изисквания на Passivhaus за 
експлоатационните характеристики.

За целта сме изпитали нашите апарати за MVHR по 
стандартите TÜV SÜD с включени важни елементи от 
изпитателния режим на Passivhaus, които са признати 
в цяла Европа за строги изпитателни критерии и 
ангажимент за качество. 

Апаратите Titon могат да постигнат действителната 
стойност ≤ 1% за теч, отчетена по време на изпитванията 
в Мюнхен, и затова можем да предоставим тази 
спецификация „PHI“, ако е необходимо. Обърнете се 
към нас за подробности. Важно е да се отбележи, че 
всички апарати за MVHR на Titon се изпитват усилено 
– и индивидуално – в строги условия, за да се осигури 
тяхната работа по високи стандарти.

Вентилация със съхраняване на топлината, позната също като „MVHR“ Изпитани ли са за Passivhaus апаратите за MVHR на Titon?

Електрически нагревател на въздуховода 3-степенен превключвател за оборотите Датчици

Органи за управление и превключватели
aura-tTM 

Прост и същевременно 
мощен течнокристален 
дисплей със сензорен 
екран за програмиране, 
въвеждане в 
експлоатация и 
управление на 
присъствието за 
апарати за MVHR на 
Titon  

auramode®

Нисковолтов 
течнокристален 
дисплей с удобен 
интерфейс. Предлага 
се на различни 
езици, със 7 дневни 
и 8 програмируеми 
настройки за оборотите 
на вентилатора.

aurastat®

Нисковолтов 
интелигентен 
течнокристален 
контролер за 
информация и 
конфигуриране на 
системата, който е 
свързан с апарата за 
HRV, но е разположен 
отделно от него.

Електрическите 
нагреватели на Titon за 
въздуховоди служат за 
загряване на чистия въздух 
във вентилационните 
системи. Корпусите са 
изработени от стомана 
с алуминиево-цинково 
покритие, която има висока 
температурна устойчивост. 

Нисковолтов 
превключвател за избор 
на бавни, непрекъснати 
или усилени работни 
обороти. Превключвателят 
е свързан с апарата за HRV, 
но е разположен отделно 
от него.

Датчици за CO2, 
температура,  
влажност и качество  
на въздуха се  
предлагат в  
комбинация с нашия 
aurastat®. Контрол 
на мощността според 
необходимостта.
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Централизирана – механична изтегляща вентилация
CME2 Q Plus

• Общ дебит на въздуха 490 м3/ч при 100 Pa 
• Компактен – апаратът е много малък 

и може да се монтира в шкафчета или 
тавански помещения

• Вариант с вграден датчик за влажност
• Предлага се вариант с основа First Fix
• Единственият апарат на пазара с 

правоъгълни отвори, подходящи за 
правоъгълни въздуховоди

• Нискоенергийни дълготрайни 
електродвигатели EC-DC

Децентрализирана – механична изтегляща вентилация 
Solitude (постоянен дебит) и Solace (непостоянен дебит)

• Нискоенергийни дълготрайни електродвигатели EC-DC
• 100 mm изтеглящ вентилатор за баня/

кухня
• Естетичен дизайн с плосък преден капак
• Енергийно ефективен безчетков 

електродвигател с електронна комутация
• Допълнително се предлага вграден 

датчик за влажност и/или таймер
• Дебити на изтегляне от 21/29/47/83 м3/ч
• Звуково налягане dB(a) на 3 м: 11/13/23/32
• Минимална специфична мощност на 

вентилатора до 0,09 W/л/с

Филтрация – Trimbox NO2 Filter®

Отличеният с награда Trimbox NO2 Filter® на Titon намалява азотния диоксид (NO2), който се отделя предимно от отработените газове от 
дизелови двигатели.

Това замърсяване в градовете и градските части налага въвеждане на мерки за неговото намаляване с цел подобряване на качеството на въздуха в 
помещенията. Trimbox NO2 Filter® представлява ефективно средство за намаляване на високите нива на NO2 до допустима средногодишна концентрация 
от 40µг/м3.

• Ефективно намаляване на замърсителите в дома, подобряване на качеството 
на въздуха в помещенията и понижаване на риска от синдрома на токсичното 
жилище

• Нисък пад на налягането
• Ниски разходи
• По желание може да се монтира филтър F7 за допълнително подобряване на 

качеството на въздуха в помещенията
• Компактна конструкция
• Съвместимост с асортимента от апарати за MVHR на Titon
• Изцяло облицован корпус за намаляване на шума към въздуховодите и 

кондензацията
• Апаратът може да се монтира както с входящи, така и с подаващи въздуховоди
• Оборудван с 3 или 4 филтъра с активен въглен  
• Филтър F7 намалява с до 95% частиците PM2,5
• Филтър G4 намалява със 100% PM10/35% от частиците PM2,5
• 98% намаление на NO2 при концентрации ≈ 200μг/м³ преди филтъра

Съхраняване на топлината в отделните помещения
Новата SR700 от Titon представлява децентрализирана система за вентилация със съхраняване на 
топлината, осигуряваща непрекъснат въздухообмен във вашия дом. Тя изтегля застоялия влажен 
въздух и вкарва затоплен свеж въздух отвън.

Системата осигурява решение с лесен монтаж и поддръжка за отстраняване на вътрешната кондензация и 
предотвратяване на развъждането на плесен в дома. За разлика от традиционните изтеглящи вентилатори, 
които прахосват 100% от топлината, която минава през тях от дома, системата SR700 съхранява до 94% от иначе 
изгубената топлина.

Капак за източване на  
кондензат за HRV

Гъвкави шумопоглъщащи 
въздуховоди Капак за въздуховоди за HRV Решение First Fix за HRV

Titon предлага също така разнообразни аксесоари за своя богат асортимент от апарати за MVHR

Titon работи на принципа на непрекъснатите подобрения и си запазва правото да доставя продукти, които може да се различават от илюстрациите и описанията в това издание. 

Непрекъснато механично изтегляне
Една система за MEV/CME работи, като непрекъснато изтегля застоялия замърсен въздух от помещенията, в които се отделя влага. 

Свеж въздух обикновено се вкарва отвън в обитаемите помещения със слаби вентилатори, монтирани на прозорците, които създават поток от чист свеж 
въздух през цялото жилище. Изтегляният въздух се отвежда от „мокрите помещения“ навън, а дебитът на изтегляне обикновено се усилва през периодите, 
когато се отделя излишна влага – обикновено при готвене или къпане. Titon осигурява решения както за централизирани, така и за децентрализирани 
непрекъснато работещи системи за изтегляне.


