
Větrací systémy 
Brožura s přehledem



Srovnávací tabulka 

MVHR 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 HRV20 HE Q Plus H200 Q Plus SR700

TP418B TP418BE TP419B TP414B TP411BE TP417B TP412B TP412BE TP412B PH TP480B TP481B TP482B TP482BE TP483B TP653B TP462B TP600

Šířka 600 mm 600 mm 715 mm 715 mm 715 mm 715 mm 790 mm 800 mm 790 mm 800 mm 752 mm 600 mm Ø180

Výška bez portů 430 mm 505 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 663 mm 675 mm 663 mm 675 mm 708 mm 200 mm Ø180

Hloubka 285 mm 353 mm 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm 484 mm 470 mm 484 mm 470 mm 533 mm 1000 mm 711 mm

Hloubka včetně montážního závěsu 295 mm 363 mm 426 mm 426 mm 426 mm 426 mm 495 mm 505 mm 495 mm 505 mm 549 mm - -

Skříň Ocelový plech Zintec Ocelový plech Zintec Ocelový plech Zintec Ocelový plech Zintec Ocelový plech Zintec Ocelový plech Zintec Expandovaný polypropylén Ocelový plech Zintec Expandovaný polypropylén Ocelový plech Zintec Ocelový plech Zintec Ocelový plech Zintec Expandovaný polypropylén

Hmotnost 16 kg 22 kg 24 kg 24 kg 24,5 kg 24,5 kg 17,5 kg 31 kg 18 kg 31,5 kg 46 kg 32 kg 3 kg

Filtry Syntetické filtry (G4) s 
60% hrubostí podle ISO   

Syntetické filtry (G4) s 
60% hrubostí podle ISO 

Syntetické filtry (G4) s 
60% hrubostí podle ISO 

Syntetické filtry (G4) s 
60% hrubostí podle ISO 

Syntetické filtry (G4) s 
60% hrubostí podle ISO 

Syntetické filtry (G4) s 
60% hrubostí podle ISO 

Deskové filtry orámované 
lepenkou (G4) s 60% 
hrubostí podle ISO 

Deskové filtry orámované 
lepenkou (G4) s 60% 
hrubostí podle ISO

Deskové filtry orámované 
lepenkou (G4) s 60% 
hrubostí podle ISO

Deskové filtry orámované 
lepenkou (G4) s 60% 
hrubostí podle ISO

Deskové filtry orámované 
lepenkou (G4) s 60% 
hrubostí podle ISO

Deskové filtry orámované 
lepenkou (G4) s 60% 
hrubostí podle ISO

Filtr G2

Specifický výkon ventilátoru (směrem dolů) 0,65 W/I/s 0,49 W/I/s 0,56 W/I/s 0,52 W/I/s 0,66 W/I/s 0,66 W/I/s 0,48 W/I/s 0,48 W/I/s 0,39 W/I/s 0,39 W/I/s 0,48 W/I/s 0,55 W/I/s 0,24 W/I/s

Rekuperace tepla % (až do) 88% 89% 90% 91% 90% 86% 92% 92% 90% 90% 92% 83% 94%

100% letní obtok A A A A A A A A A A A A Neuvedeno

Konstantní průtok N N A N A A N N N N N N -

Jmenovitá energie A A+ A+ A+ A A A+ A+ A A A+ A A

Průtok vzduchu (m3/h) při 100 Pa 217 237 363 290 321 320 400 423 400 419 419 505 581 505 640 300 42

Mezní hodnota dBA skříně ve vzdálenosti 3 m (chod na 100 %) 36 43 37 34 37 37 51 46 54 49 49 41 36

Přípojka 0–10 V pro varianty B A A A A A A A A A A A A Neuvedeno

Elektrický příkon 230 V ~ 50/60 Hz,  
3A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
3A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
3A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
3A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
5A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
5A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
5A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
5A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
5A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
5A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
5A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
5A pojistka

230 V ~ 50/60 Hz,  
3A pojistka

Připojení topení trubkového vedení A A A A A A A A A A A A N

Entalpický teplosměnný článek N A N N A N N A N N N N A N N N N

Možnost pro chladné podnebí A A A A A A A A ENQ A A A A A A A N

Vyžadovaný Ø lutnového tahu 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm 150 mm Neuvedeno

K dispozici  levostranná a pravostranná A A A A A A N N N N A N Neuvedeno

* Pro belgický trh použijte pro variantu s konstantním průtokem systém HRV3 AR Q Plus (TP412AR).

Ovládací prvky a vypínače
aura-tTM 

Jednoduchý, ale 
výkonný LCD displej 
dotykové obrazovky 
pro programování 
spuštění a kontroly 
obsazenosti pro 
jednotky Titon MVHR.  

 

auramode® 

Nízkonapěťový LCD 
displej s uživatelsky 
příznivým rozhraním.  
K dispozici ve více 
jazycích s nastavením 
na 7 dnů a 8 
naprogramovatelnými 
otáčkami ventilátoru.

aurastat®

Nízkonapěťový 
inteligentní regulátor 
LCD pro informace a 
nastavení systému, 
k němuž je připojen, 
ale umístěný vzdáleně 
mimo jednotku HRV.

Protiproudový entalpický 
tepelný výměník má 
selektivní polymerovou 
membránovou fólii 
k dosažení nízkých 
úrovní úniků vzduchu 
a současně poskytuje 
rekuperaci vlhkosti s 
vypouštěného vzduchu.

Nyní k dispozici do 
společnosti Titon.  
Nabízí jednoduchý 
a přímočarý přístup 
k filtrům.  Umožnění 
bezpečné a snadné 
výměny starých 
znečištěných filtrů za 
nové čisté účinné filtry.

aura-tTM společnosti 
Titon je nyní k  
dispozici pro montáž 
do jednotky HRV.  Je 
to volitelné dodatečné 
vybavení, které se 
musí vyžádat v době 
zadání objednávky/
specifikace.

Kde jej lze použít?
MVHR představuje energeticky úsporné řešení pro 
zajištění kontrolované ventilace v rezidenčních a 
komerčních objektech s řadou funkcí na rámec 
tradičních ventilačních výrobků, jako je automatická 
regulace a letní zvýšení výkonu. Konkrétně je 
jednotka navržena ke splnění moderních předpisů 
pro budovy a dosažení cílů energetických úspor. 
Tento systém je konstruován k zachycení tepla, které 
se jinak ztrácí ventilací, aby se snížila poptávka po 
teple, zvláště v budovách s vyšší vzduchovou těsností. 

Jak to pracuje?
Centrálně umístěná mechanická přívodní a odsávací 
jednotka odsává vzduch potrubím z ploch, kde se 
uvolňuje vlhkost nebo "vlhkých místností", jako 
jsou kuchyně a koupelny, aby odstranila zápachy a 

nadměrnou vlhkost. Odcházející vzduch prochází 
tepelným výměníkem, které převádí většinu tepla 
z odsávaného vzduchu do vzduchu nasávaného, 
který je dodáván druhým ventilátorem a následně 
rozváděn do obyvatelných místností potrubím. 

Jednotka je obvykle diskrétně umístěna ve střešním 
prostoru či na střeše a vzduch je potrubím veden do 
místností. Rychlost odsávání je normálně posílena 
v době, kdy vzniká nadměrná vlhkost, například při 
vaření.  

Naše jednotky byly testovány v souladu s příslušnou 
evropskou legislativou EN 13141-7. Všechny jednotky 
jsou vybaveny nejnovějšími motory EC-DC s nízkou 
spotřebou energie, některé jsou k dispozici s motory 
EC-DC s konstantním průtokem jako standardním 
vybavením.

Nový systém HRV20 HE Q Plus nepřetržitě provozující ventilační jednotku 
pro celý dům s rekuperační jednotkou byl konkrétně navržen pro rozšíření 
stávající řady HRV (ventilace s rekuperací tepla) společnosti Titon, kdy nabízí 
průtoky vzduchu až do 640 m3/h, díky čemuž jde o nejvýkonnější jednotku 
MVHR, kterou společnost Tito kdy vyráběla.  

 Æ Vysoce všestranná kompaktní jednotka

 Æ Mimořádně nízký specifický výkon ventilátoru 0,48 W/l/s

 Æ Vysoce účinný tepelný výměník, až do 92 %

 Æ Průtok vzduchu 640 m3/h při 100 Pa

 Æ Vyhovují potrubí o průměru 200 mm

 Æ Inteligentní ochrana před mrazem, krokové snižování rychlostí 
dodávaného vzduchu chrání jednotku HRV před namrznutím

 Æ Možnosti regulátoru aura-tTM na desce

Ventilace s rekuperací tepla jinak známá jako "MVHR" Představení NOVÉHO systém HRV 20 HE Q Plus

Přístupová dvířka k filtru (volitelné) aura-tTM na desce (volitelné)Entalpický teplosměnný článek
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Filtrace – Trimbox NO2 Filter®

Oceňovaný filtr Trimbox NO2 Filter® společnosti Titon redukuje dioxid dusičitý (NO2), který je převážně produkován výfukovými plyny z 
naftových motorů.

Kvůli tomuto znečištění vznikající ve městech a zastavěných oblastech je zapotřebí realizovat zmírňovací opatření ke zlepšení vnitřní kvality vzduchu 
(IAQ). Filtr Trimbox NO2 Filter® je účinným prostředkem ke snížení vysokého obsahu NO2 na přijatelnou průměrnou úroveň roční koncentrace 40 µg/m3.

• Účinná při snižování obsahu znečišťujících látek v domácnosti, zlepšení 
vnitřní kvality vzduchu (IAQ) a snížení rizika syndromu toxického domova

• Nízký tlakový pokles
• Nízké náklady
• Pro další zlepšení IAQ lze nainstalovat volitelný F7
• Kompaktní konstrukce
• Kompatibilní s řadou jednotek MVHR společnosti Titon
• Plně vypodšívkovaná krabice pro snížení hluku vedeného trubkovým 

vedením a kondenzace
• Jednotku lze nainstalovat jak do přívodu vzduchu, tak přívodního 

lutnového tahu
• Nainstalováno buď se 3, nebo 4 filtry z aktivního uhlíku  
• Filtr F7 omezuje až 95 % částic PM2,5

• Filtr G4 omezuje až 100 % částic PM10
 / 35 % částic PM2,5

• Redukce 98 % NO2 koncentrací před filtrem při ≈ 200 μg m³

SR700 – Rekuperace tepla v jediné místnosti
Nová SR700 společnosti Titon je decentralizovanou ventilací se systémem rekuperace tepla 
zajišťujícím nepřetržitou výměnu vzduchu pro Váš domov. Odsávání vydýchaného vlhkého 
vzduchu a jeho náhradu ohřátým čerstvým vzduchem z venkovního prostředí.

Systém představuje snadno instalovatelné a udržovatelné řešení pro odstranění vnitřní kondenzace a znemožnění 
růstu plísní uvnitř domu. Na rozdíl od běžných odsávacích ventilátorů, které vyplýtvají 100 % tepla, které jimi 
prochází z domu, systém SR700 rekuperuje až 94 % odpadního tepla.

Kryt vypouštění 
kondenzátu HRV

Flexibilní lutnový tah 
zeslabující zvuk

Kryt trubkového vedení HRV Řešení prvního upevnění HRV

Společnost Titon také nabízí široké spektrum příslušenství pro expanzivní řadu MVHR

Společnost Tito uplatňuje zásady kontinuálního zlepšování a vyhrazuje si právo dodávat výrobky, které se mohou lišit od výrobků zobrazených a popsaných v této publikaci. 

Ventilace s nepřetržitým mechanickým odsáváním
Systém MEV/CEM pracuje na základě nepřetržitého odsávání spotřebovaného znečištěného vzduchu z místností, kde vzniká vlhkost. 

Čerstvý vzduch je normálně přiváděn z vnějšku do obyvatelných místností štěrbinovými ventilátory nainstalovanými v oknech, vytváří průtok čistého 
čerstvého vzduchu obydlím. Odsávaný vzduch je veden z "vlhkých místností" do vnějšího prostoru a rychlost odsávání je normálně posílena v době, kdy 
vzniká nadměrná vlhkost, například při vaření či koupání. Společnost Titon nabízí řešení jak pro centralizované, tak decentralizované nepřetržitě pracující 
odsávací systémy.

CME3 Q Plus

• Průtok vzduchu 430 m3/h při 100 Pa
• Kompaktní – jednotka je velmi malá a lze ji nainstalovat do skříní nebo 

loftových prostor.
• Možnost zabudování čidla vlhkosti
• Motory EC-DC s dlouhou životností a 

nízkou spotřebou
• Volitelná instalace ze dvou dílů
• Vysoké úrovně energetické účinnosti 

díky elektronicky komutovanému (EC) 
motoru

• Snadná instalace díky inovativní dílčí 
montáži a jedinečnému designu balení

Spřažený ventilátor se smíšeným průtokem 

• Průtok vzduchu 550 m3/h při 100 Pa 
• Konstruováno k tvorbě vyšších pracovních tlaků pro aplikace, které 

vyžadují vyšší průtoky vzduchu
• 3rychlostní provoz (pevně zapojený)
• Ochrana proti vniknutí kapalin podle IP55
• Maximální provozní teplota 50 °C
• Dostupné velikosti 100, 125 a 

150/160 mm
• Časový spínač přeběhu
• Třída ochrany II


