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Do stosowania wyłącznie w 
budynkach mieszkaniowych
Urządzenie SR700 marki Titon to zdecentralizowany 
system wentylacji wyposażony w odzysk ciepła i 
zapewniający stały przepływ powietrza w całym domu. 
Odprowadza nieświeże, wilgotne i zanieczyszczone 
powietrze i wymienia je na świeże powietrze z zewnątrz, 
podnosząc jakość życia przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów ogrzewania

System można łatwo zainstalować oraz konserwować. Jest 
to idealne rozwiązanie problemu z kondensacją wewnątrz 
pomieszczeń oraz powstawaniem pleśni. W porównaniu ze 
standardowymi wentylatorami wyciągowymi, które marnują 
100% przechodzącego przez nie ciepła, system SR700 
odzyskuje do 84% ciepła i tworzy komfortowe warunki 
mieszkalne.
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Właściwości i zalety
 Æ Szybka i łatwa instalacja bez potrzeby 
wychodzenia na zewnątrz

 Æ Bardzo łatwa konserwacja 
 Æ Niski poziom generowanego hałasu i wibracji 
ze względu na obudowę ze spienionego 
polipropylenu

 Æ Niskoprofilowa powierzchnia czołowa 
mocowana do ściany

 Æ Nie wymaga dodatkowych przewodów 
wentylacyjnych

 Æ Funkcja „uśpienia”. Po przejściu w ten 
tryb wentylatory mogą zostać wyłączone 
(domyślnie) lub można ustawić ich wolną 
pracę zgodnie z poziomem ochrony przed 
wilgocią przez dany czas (domyślnie 1 
godzina). Po upływie tego czasu urządzenie 
rozpocznie pracę na podstawie poprzednich 
ustawień.

 Æ Tryb „duża prędkość” (manualnie) umożliwia 
szybkie usunięcie wszystkich wyczuwalnych 
zapachów.

 Æ Tryb „duża prędkość” (automatycznie) 
umożliwia szybkie usunięcie nadmiaru 
powietrza niskiej jakości, wilgoci oraz 
niebezpiecznego stężenia dwutlenku węgla 
z wnętrza domu. (Wymaga zastosowania 
czujnika).

 Æ Tryb „wentylacja krzyżowa” umożliwia stały 
przepływ świeżego powietrza przez dom (bez 
odzysku ciepła)

 Æ Grubość ściany: od 305 mm do 700 mm+
 Æ Osiąga przeciwciśnienie na poziomie 20 Pa 
zgodnie z BS EN 13141-8:2014

Urządzenie o estetycznym wyglądzie zapewniające efektywny 
przepływ powietrza – odzysk ciepła w ziemie i świeże powietrze latem.
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Dane na temat wydajności i dane akustyczne

Kontroler SRC1
System składa się z centralnego modułu sterowania odpowiedzialnego za zarządzanie 1. 
lub 3. zespołami umieszczonych w ścianie wentylatorów dwukierunkowych 12 V     (dc). 
Wentylatory te zazwyczaj montuje się w parach tak, aby zapewniały krzyżowy przepływ 
powietrza w całym domu. 

System wentylacji kontrolowanej SR700 marki Titon spełnia kryteria dla domów 
energooszczędnych i można go łatwo zainstalować np. podczas remontu domu.

  SRC1 (Control unit) - TP590

Czujniki

  

Produkt Ustawienia prędkości 
wentylatora

Przepływ 
powietrza  
(m³/godz.)

dB(A) 
maks.

SFP (W/l/s) 
 przy 0 pa

SR700

Ustawienie wentylatora 1 (duża powierzchnia)
* Tryb „uśpienia” 6,5 lub wył. nd. 0,62

* Wył.
Ochrona przed wilgocią (1) 6,5 nd. 0,62

Zredukowana (2) 20 36,5 0,27
Nominalna (3) 40 49,5 0,22
Intensywna (4) 60 56,5 0,24

Ustawienie wentylatora 2 (mała powierzchnia)
* Tryb „uśpienia” 6,5 lub wył. nd. 0,62

* Wył.
Ochrona przed wilgocią (1) 6,5 nd. 0,64

Zredukowana (2) 10 nd. 0,44
Nominalna (3) 17 nd. 0,3
Intensywna (4) 25 nd. 0,24

Rysunki i wymiary 

Kody produktów
SR700 – TP600 
SRC1 (moduł sterowania) – TP590 
Zamiennik filtra powietrza G3 – XP2010311 
Zamiennik filtra przeciw insektom – XP2010320 
Czujnik wilgotności względnej (RH) – TP610 
Czujnik dwutlenku węgla (CO2) – TP611 
Zintegrowany czujnik wilgotności względnej (RH) i 
dwutlenku węgla (CO2) – TP612 
Lotne związki organiczne (VOC) /  
czujnik jakości powietrza – TP613 

Standardy
System SR700 został poddany testom i potwierdzono 
jego zgodność z poniższymi standardami: 

BS EN 13141-8:2014 (wentylacja w budynkach)  
EN 55014-1:2006 z A1:2009 i A2:2011   
EN 55014-2:2015 kategoria IV   
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013 (kompatybilność elektromagnetyczna 
[EMC]) 

BS EN ISO 717-1:2013  
BS EN ISO 10140-2:2010  
BS EN ISO 3741:2010 (akustyka)  
IEC 60335-2-80:2002 +A1:2004, +A2:2008 w połączeniu z IEC 
60335-1:2010  
BS EN 60335-2-80:2003 +A1:2004, +A2:2009 w połączeniu z EN 
60335-1:2012/AC:2014 +A11:2014  
BS EN 62233 (bezpieczeństwo elektryczne)

Specyfikacje
Wymiary: dł. 711 mm × Ø 180 mm wewnątrz ściany i Ø 
220 mm × 35 mm powierzchni czołowej wewnętrznej

Waga: SR700 – 3 kg, kontroler SRC1 – 94 g 

Materiały: 

Tuba: polipropylen spieniony (EPP)

Komponenty: białe tworzywo ABS

Wymiennik ciepła: ceramika

Filtry: tworzywo sztuczne

Izolacja wewnętrzna: nitryl spieniony o komórkach 
zamkniętych

Płyta powierzchni czołowej: biały pleksiglas

Gwarancja: 2 lata

Dane elektryczne: 230 V ~ 50/60 Hz, bezpiecznik 3 A

Instalacja:  Zespół wentylatora Titon SRHRV może być 
montowany w ścianach o grubości od 305 mm do 700 
mm. 

Konserwacja:  Bardzo łatwa konserwacja.  
Okresowe serwisowanie i czyszczenie / wymiana 
filtra to zazwyczaj jedyne czynności wymagane od 
użytkownika, aby zapewnić wydajną pracę systemu 
SRHRV. Produkt podlega lokalnym warunkom 
środowiskowym – patrz instrukcja obsługi.

Izolacja akustyczna (dźwięki w powietrzu). Wartości znamionowe zgodnie z:  
BS EN ISO 717-1:2013 i BS EN ISO 10140-2:2010

Status Dn,e,w (c;ctr)
Urządzenie otwarte 34 dB

Urządzenie zamknięte 51 dB

Czujniki
Mocowany 

podtynkowo
Mocowany 

nadtynkowo

Czujnik wilgotności TP614 TP610

Czujnik dwutlenku węgla TP615 TP611

Czujnik wilgotności I dwutlenku węgla TP616 TP612

Czujnik lotnych związków organicznych (VOC) / Czujnik Jakości powietrza TP617 TP613

* Opcja konfigurowalna

Mocowany podtynkowo Mocowany nadtynkowo
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