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ÚVOD
NEJČISTŠÍ ZÁŽITEK Z ČERSTVÉHO VZDUCHU
Kontrolované větrání v obytných prostorách se stává rok od roku důležitějším,
a již si bez něho nelze techniku budov
představit. Větrání je významným faktorem pro zdraví.
Všechno je těsné
Moderní budovy jsou pro ochranu tepla
opatřeny kompaktním pláštěm. Ten
zamezuje ztrátám cenné otopné energie
a pomáhá šetřit přírodní zdroje. Je však
zároveň zamezeno přirozené výměně
vzduchu. Budova je nepropustná. Ke
kysličníku uhličitému přistupují ještě
vnitřní vlhkost, pachy a výpary z nábytku
a stavebních materiálů. Špatným vzduchem vzniká nevolnost. Správnou alternativou se potom jeví otevření oken.
Kdo však si přeje vytápět
ulice?
Kdo má rád kolem sebe čerstvý vzduch,
nalézá u firmy STIEBEL ELTRON přesně
správnou techniku, aniž by přitom vyhazoval cennou topnou energii z okna.
Zařízení pro větrání bytů, která mohou
více, než jen vykouzlit v bytě čerstvý vzduch. Všechny přístroje správně
využívají spotřebovaný vzduch! Část
tepelné energie tohoto vzduchu se vrací
znovu zpět rekuperací a výměnou tepla
s čerstvým vzduchem. Je lhostejno, zda
se rozhodnete pro větrání jednotlivých
místností, decentralizovaný nebo centrálně přiváděný vzduch.

Denní mokro v bytě
Plísně nebo plesnivé skvrny vznikají
v místnosti špatným nebo nedostatečným větráním, protože vlhkost nemůže
unikat.

Větrání okny v zimních měsících je
a zůstává velmi nepříjemné. Obzvláště
když panuje venku třeskutá zima
a uvnitř je příjemné teplo.
O kolik by zde bylo příjemnější mít stále
a po celý den čerstvý, nevypotřebovaný, avšak teplý vzduch, aniž by vznikal
průvan!
Klid, prosím!
Hluk činí nemocným. Proto se podle
možnosti odstraňuje pouliční hluk.
Investice do správného okna zajišťují
nebeský klid. Pokud jsou okna zavřená nechtě je tak.

Přitom vytváří průměrná rodina denně
alespoň vlhkost vzduchu rovnající se
přibližně dvěma vědrům vody - a to
pouze dýcháním, sprchováním a vařením! To není škodlivé jenom pro těleso
stavby. Mohou z toho onemocnět zvláště
děti. Také roztoči nacházejí ve vlhkém
a teplém prostředí ideální životní podmínky a rychle se rozmnožují. Naproti
tomu kontrolovaným větráním bytu lze
těmto jevům zabránit.

Se soustavami pro větrání bytů firmy
STIEBEL ELTRON můžete v celém klidu
hluboce nadechnout a uvolnit se.

Zdraví!
Dalším tématem jsou alergie. Jenom
následky pylové alergie trpí rok od roku
stále více lidí. Kontrolované větrání bytu
zamezuje přístupu pylů z venkovního

STIEBEL ELTRON pomáhá
• šetřit primární energií
• snižovat emise C02
• zamezovat vlhkosti v místnosti a růstu
spor a plísní
• snižovat množství prachu a roztočů
• neutralizovat kuchyňské pachy a vodní
páru
• vylučovat pyly, hluk a znečištěný
vzduch.

prostoru dovnitř, a vytváří tak uvnitř
domu příjemné prostředí, v němž se cítí
dobře nejenom postižení alergií.
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SYSTÉMY

Přístroje pro jednotlivé
místnosti DL 13.
Optimální využití energie pro jednotlivé
místnosti: DL 13 zajišťuje čerstvý vzduch
a příjemnou vlhkost vzduchu.

bydlení/spaní

kuchyně

koupelna

Centrální větrací přístroje LWZ 70-270
Moderní a kompaktní: centrální
přístroje LWZ 70 - 270 STIEBEL ELTRON.
Správná volba pro větrání a odvětrávání
několika místností současně.
Přístroje v provedení LWZ 70 - 270
Plus umožňují tzv. letní noční chlazení
pomocí bypass klapky.
bydlení/spaní
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kuchyně

koupelna
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SYSTÉMY

LWA 203..SOL
Systém pro centrální výměnu vzduchu
v bytech a rodinných domech, pro přípravu teplé vody a pro vytápění. Zpětné
získávání tepla ze vzduchu odčerpávaného pomocí tepelného čerpadla
vzduch/voda. Elektrokotel pro pokrytí
výkonu při vyšší spotřebě. Čerstvý
vzduch je do obytných místností přiváděn stěnovými ventily.

LWA 403
Kompletní přístroj pro centrální výměnu
vzduchu v bytech a rodinných domech,
pro přípravu teplé vody a pro vytápění.
Zpětné získávání tepla pomocí křížového protiproudného výměnníku ze vzduchu odčerpávaného z místností a tepelného čerpadla vzduch/voda. Dodatečné
získávání tepla z venkovního vzduchu.
Přivádění zpětně získaného tepla do
ohřívače vody a do vytápění. Čerstvý
vzduch je do obytných místností přiváděn stěnovými ventily. Elektrokotel pro
pokrytí výkonu při vyšší spotřebě.

LWZ 303 a 403
Kompletní přístroj pro centrální výměnu
vzduchu v bytech a rodinných domech,
pro přípravu teplé vody a pro vytápění.
Zpětné získávání tepla ze vzduchu
odčerpávaného z místností a tepelného
čerpadla vzduch/voda. Dodatečné získávání tepla z venkovního vzduchu.
Přivádění zpětně získaného tepla do
přívodu čerstvého vzduchu do místností,
do ohřívače vody a do vytápění.
Elektrokotel pro pokrytí výkonu při vyšší
spotřebě.
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bydlení/spaní

kuchyně

bydlení/spaní

kuchyně

bydlení/spaní

kuchyně

koupelna

koupelna

koupelna
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POJMY, NÁZVY A NORMY

Ekvivalentní průměr
Průměr rovného vedení vzduchu v hranatém provedení, který při stejném
průtoku vzduchu vede ke stejné tlakové
ztrátě jako kruhové vedení.
Filtrování
Redukování nečistot v proudech
vzduchu.
Hodnota vzduchu
Objem vzduchu, vztažený např. na počet
osob v časové jednotce v m3/hod.
(osoba x hod.).
Hydraulický průměr
Průměr vedení vzduchu s nekruhovým
průřezem, který při stejné rychlosti
proudění vede ke stejné tlakové ztrátě
jako vedení s průřezem kruhovým.
Minimální výměna vzduchu
Nejmenší výměna vzduchu, předepsaná
z fyziologických důvodů.
Nárazové větrání
Krátkodobé silné větrání (průvan) okny
nebo dveřmi.

Odvětrávaný vzduch
Odpadní ochlazený vzduch v m3/hod.,
odváděný do volného prostoru (ven
z domu).
Odvlhčování
Snížení absolutní vlhkosti vzduchu.
Pohoda
Lidský příjemný pocit vlivem psychologického a fyziologického působení.
Průchod vzduchu
Otvor v místnosti (ve stěně nebo ve stropu), kterým může vzduch proudit
dovnitř nebo ven (např. mřížka nebo
ventil).
Přepouštěcí oblast
Oblast mezi dvěma místnostmi bytu,
kde vlivem rozdílu tlaku se vzduch přepouští (z oblasti přiváděného vzduchu
k oblasti odpadního vzduchu).
Příčné větrání
Volné větrání z jedné strany budovy
k druhé straně např. mezerami nebo
otevřenými okny, převážně vyvolávané
tlakem větru.

Oblast odpadního vzduchu
Vlhké prostory, případně oblasti koupelny, toalety a kuchyně, z nichž se odsává
vypotřebovaný vzduch.

Přiváděný vzduch
Veškerý předehřátý vzduch v m3/hod.,
proudící do místnosti.

Oblast přiváděného vzduchu
Oblast bytu, resp. pobytu, do níž se
vhání přiváděný vzduch (např. obytná
místnost, ložnice a dětský pokoj).

Rekuperace tepla
Opatření k přenášení tepelného obsahu
(entalpie) (využití energie z odpadního
tepla).

Obtok
Vedení vedlejšího proudu, odděleně od
hlavního proudu, také zkrácený pojem
pro "obtokové vedení" (bypass).

Rosný bod
Stav vzduchu, při kterém již nemůže
vzduch přijímat žádnou vodní páru
(100 % relativní vlhkosti, nasycení.
Jestliže se teplota vzduchu při tomto
stavu dále sníží, dojde k tvoření rosy.

Odpadní vzduch
Odpadní teplý vzduch (m3/hod.), proudící, případně odsávaný z místnosti
(uvažováno ven z místnosti).
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Tepelná ztráta (dle EN 12831)
Normovanou tepelnou ztrátou budovy je
označen tepelný výkon, který musí být
přiveden při normované výpočtové teplotě do budovy, při nastavení normovaných požadovaných podmínek.
Venkovní vzduch
Množství čerstvého vzduchu v m3/hod.,
nasávané z venkovního prostoru.
Větrání
Výměna vzduchu z místnosti za venkovní
vzduch.
Větrání okny
Výměna vzduchu v místnosti za venkovní
vzduch pouze otevřeným nebo sklopeným oknem, výměna vzduchu je nekontrolovatelná.
Větrání spárami
Volné větrání otvory vlivem rozdílů větru
a teploty, podmíněných stavbou, např.
okny a dveřmi.
Vlhkost vzduchu, relativní
Poměr momentálního podílu vodní páry
vzduchu, vztaženého na maximálně
možnou hodnotu při odpovídající teplotě v % relativní vlhkosti.
Výměna vzduchu
Objem vzduchu, vyměněný za hodinu
v jedné místnosti v l/hod.
Základní větrání
Nutné větrání (stupeň 2) pro zajištění
hygienických a zdravotních požadavků
pro předpokládané využití domácnosti.
Zpětné získání tepla
Měřítko přenesení tepla (využití energie
odpadního tepla).
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PŘEHLED VZORCŮ

Výměna vzduchu
LW

= objem přivád./odpad. vzduchu
objem místnosti

Ekvivalentní průměr
Obdélníkové kanály
dg

Objemový průtok přiváděného
vzduchu
(m3/h)
Objem místnosti
(m3)

2 x a x b

=

a + b

libovolné průřezy
dg

4 x plocha
obvod

=

Rovnice proudění
V·

=

A x v x 3600
Charakteristika kanálové sítě

Zákon o kontinuitě

Δp1

v1
=
v2

A2
A1

Δp2

A
v
V·

plocha průřezu (m3)
rychlost (m/s)
objemový průtok (m3/h)

=
=
=

Výpočet tlakové ztráty
Δp

= L x R + Z

R

= třecí odpor trubky podle
tabulky
= délka trubky (m)
= tlaková ztráta
jednotlivých odporů

L
Z

=

( )
V1

2

V2

Koeficient zpětného využití tepla
tz - ta
Φ = ti - ta
tz
ti
ta

=
=
=

teplota přiváděného vzduchu
teplota odpadního vzduchu
teplota venkovního vzduchu

ς
x v2
2

Z

= Σζ x

ζ
ς
v

= součinitel odporu
= hustota vzduchu
= rychlost proudění (m/s)

Z je možno převzít ze součtu ζ
a rychlosti v potrubní síti z tabulky.
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DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ
S REKUPERACÍ TEPLA DL 13
DL 13 dosahuje s rekuperací tepla až
90 % výkonu, který skutečně přesvědčuje. S úsporou místa použijete decentralizovaný přístroj tam, kde jej potřebujete, a s regulátorem teploty určíte, při
které teplotě místnosti se má připojit
potřebné teplo.
Součástí základní dodávky je:
- vlastní přístroj smontovaný
- včetně ovládacího panelu
Zvlášť je možno u STIEBEL ELTRON -viz
Příslušenství:
- vzduchovody a jejich venkovní mřížky
pro montáž do průrazů ve stěně
- opěrné a nosné konzole pro montáž
na stěnu nebo na zem
- sadu náhradních filtrů
Stavba dodá m.j.:
- průrazy stěnou
- elektrické napájení
A takto přístroj funguje: Větrací a otopný přístroj STIEBEL ELTRON DL 13 zajišťuje zcela automaticky kontrolované
větrání bytu. Automaticky se přivádí
čerstvý vzduch, a již se netopí ven
oknem. Vysoce efektivní větrací systém
s rekuperací tepla až 90 % díky tepelnému výměníku s křížovým protiproudem zajišťuje optimální otopný komfort
a hygienicky zdravé klima v místnosti.

Větrací a otopný přístroj DL 13 se stará
o potřebnou kvalitu vzduchu nezávisle
na stávajícím vytápění.

Jedním pohledem:
• rekuperace tepla až 90 %
• kontrolované větrání a odvětrání,
odpovídající potřebě
• filtrování čerstvého vzduchu
a odpadního vzduchu
• indikace pro vzduchový filtr a kondenzát
• 4-stupňový spínač pro objemový
průtok vzduchu
• integrovaný regulátor teploty místnosti
• možno kombinovat se všemi
vytápěcími systémy

Přístroj je obzvláště vhodný pro
• místnosti do obytné plochy 30 m2
• nízkoenergetický dům a při rekonstrukci starých staveb

odvětrávaný vzduch

venkovní vzduch









odpadní
vzduch


1
2
3
4
5
6
7

tepelný výměník s křížovým protiproudem
mikrofiltr odpadního vzduchu G 3
mikrofiltr venkovního vzduchu F 5
nádoba na kondenzát
ventilátor odvětrávaného vzduchu
ventilátor přiváděného vzduchu
ovládací panel



přiváděný vzduch
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DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13
POPIS PŘÍSTROJE, ZPŮSOB PRÁCE

DL 13

Krátce a výstižně
• rekuperace tepla až 90 %
• není zapotřebí dodatečné dohřívání
přiváděného venkovního vzduchu
• provozní spínač ZAP / VYP
• 4-stupňový spínač pro objemový
průtok vzduchu, 20 / 40 / 60 m3/hod,
a "volné letní chlazení"
• sériově s integrovaným regulátorem
teploty místnosti
• indikace pro výměnu filtru
• indikace pro kondenzát
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Popis přístroje
Přístroj je použitelný pro větrání místností v kombinaci s jinými vytápěcími
systémy. Pro místnosti s krátkodobou
potřebou tepla je možno použít větrací-otopný přístroj s potřebným topením
0,8 kW i pro samotné vytápění. Při
nízkém stupni ventilátoru (20 m3/hod.)
hlídač teploty občas potřebné topení
vypne. Stabilní rámová konstrukce se
skříní z ocelového plechu s práškovým
nástřikem krémově bílé barvy RAL
9001. Mřížka výstupu vzduchu bronzově
hnědá. Sériově s nástěnnou konzolou
pro montáž nad podlahou na nosné
stěně. Vedení přiváděného vzduchu
a odpadního vzduchu venkovní stěnou.
Ovládací prvky pohodlně přístupné
zepředu.

Způsob práce
Všechny potřebné ovládací prvky
jsou v přístroji DL 13 umístěny
z ergonomických důvodů vpravo
v přední stěně. Při zapnutém stavu se
dostává venkovní vzduch vzduchovým
kanálem ve venkovní stěně do přístroje
a je veden mikrofiltrem přes lamely
vysoce účinného tepelného výměníku
s křížovým protiproudem, a pomocí
ventilátoru přiváděného vzduchu se
přivádí do obytné místnosti. Vypotřebovaný vzduch z místnosti se vede rovněž
opět přes mikrofiltr lamelami tepelného výměníku s křížovým protiproudem
a odvádí ventilátorem odvětrávaného
vzduchu druhým vzduchovým kanálem
do volného prostoru. Teplo z odpadního
vzduchu se přitom předává až z 90 %
na přiváděný vzduch a tak se opět
přivádí zpět do místnosti. Pokud by
vznikal ve větracím-otopném přístroji
kondenzát, zachytává se v nádobě pro
kondenzát.
Pomocí stupňového spínače vzduchobjemový průtok vzduchu je možno
předvolit výměnu vzduchu v hodnotě
20, 40 nebo také 60 m3/hod. V poloze
"volné letní chlazení" se vypíná ventilátor odvětrávaného vzduchu. Tento
pracovní režim dovoluje v teplých
letních dnech přívod chladného večerního nebo nočního vzduchu do obytné
místnosti. Kromě provozního režimu
"Větrání" je však možno současně se
sériovým potřebným topením 800 W
vytápět. Potřebné topení se zapne pravým spínačem v ovládacím panelu. Ve
větracím-otopném přístroji DL 13 sériově instalovaný elektronický regulátor
teploty místnosti reguluje na stupeň
přesně požadovanou teplotu.
Další servis nabízejí indikace v ovládacím panelu. Pokud je zapotřebí vyměnit
filtr, pak je to indikováno v ovládacím
panelu žlutou kontrolkou. Jestliže se
nashromáždi v kondenzační nádobě
větší množství kondenzátu, je to indikováno červenou kontrolkou na ovládacím panelu. Spínačem pro zapínání
a vypínání je možno přístroj odstavit
z provozu.
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DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13
TECHNICKÁ DATA

Typ
Objednací číslo
Technická data
Přípojka
Výkon topení v případě potřeby
Rekuperace tepla
Objemový průtok vzduchu
Příkon ventilátorů
Hladina akust. výkonu
při 20/40/60 m3/hod.
Rozměry a hmotnosti
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Barva

DL13
07 40 75

V/Hz
W
%
m3/hod.
W
dB(A)

mm
mm
mm
kg

1/N/PE ~ 230/50
800
až 90
20/40/60
17/28/38
35/40/47,5

546
870
218
26,5
krémově bílá RAL 9001

Rozměry, připojovací míry a minimální odstupy* v mm

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

DL13
Rozměry v/š/h
mm 546/870/218
Vzdálenost "c"
mm 266/166*
Vzdálenost "d"
mm 553 (453*)
* Při instalaci na podlaze
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VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ DL 13
DECENTRALIZOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vzduchový filtr FL
Objed. číslo

07 40 80

Filtrační souprava, sestávající vždy z 5 kusů mikrofiltrů F 5 a G 3 pro přiváděný
vzduch a pro odpadní vzduch.
Kruhový kanál RKL
Objed. číslo

RKL

Souprava kruhového kanálu "Systém 100" pro krátký, horizontální otvor
přiváděného a odpadního vzduchu.
2 kusy kruhové trubky po 0,5 m a 2 ks ochranná mřížka proti působení vlivů
povětrnosti se zpětnými klapkami.
Plochý kanál FKL
Objed. číslo

FKL

07 40 81

07 40 82

Souprava plochého kanálu "Systém 100" pro krátký, horizontální otvor
přiváděného a odpadního vzduchu.
2 kusy ploché kanálové trubky po 0,5 a 2 kusy zpětné klapky se 2 kusy ochranné
mřížky proti působení vlivů povětrnosti.
Doplňková souprava plochého kanálu FKL 1
Objed. číslo

07 40 83

Doplňková souprava plochého kanálu "Systém 100" pro vedení vzduchového
kanálu až pod parapet venkovního okna. Souprava sestává ze 4 kusů oblouků
ploché trubky a 2 kusů plochých kanálů po 0,5 m.
FKL 1
Kryt na venkovní stěnu ABL
Objed. číslo

07 43 66

Hliníkový kryt pro zakrytí průrazů stěnou pro venkovní vzduch a odvětrávaný
vzduch. Kryt je možno přiříznout na místě na potřebnou délkovou míru.
Je možný nátěr příslušnou barvou fasády. Na bocích dvě hliníkové krytky.
Rozměry D/V/H = 1600x 160x56 mm.
ABL
Opěrná konzola SKL souprava = 2 kusy
Objed. číslo

07 40 84

Použitelná ve spojení se sériovou nástěnnou konzolou u omezeně nosných stěn.

Opěrná konzola BKL souprava = 2 kusy
Objed. číslo

07 40 85

Instalace nad zemí u nedostatečně nosných stěn.

Montážní a vrtací šablona MS-DL
Objed. číslo

16 53 25

Šablona pro vzduchové kanály a upevňovací otvory.
12
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DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13
INSTALACE PŘÍSTROJE
Upevnění s nástěnným držákem
Součástí dodávky přístroje jsou nástěnné držáky včetně příslušenství. Držáky
je nutno upevnit na instalační stěně
s pomocí vrtací šablony (ve vzdálenosti
od země 100 mm) nebo v roztečích vrtaných otvorů, uvedených v "Technických
datech". Přitom je nutno respektovat
přípustné minimální vzdálenosti od
sousedních objektů.
Při práci s vrtací šablonou postupovat
následujícím způsobem:
=> Umístit montážní šablonu na požadované stanoviště a upevnit ji;
=> vyvrtat otvory pro nástěnným držák
(min. otvor 0 10 mm nahoře a dole
pro nástěnný držák) a dále otvory pro
vzduchové kanály;
=> sejmout montážní šablonu, přišroubovat nástěnné držáky a usadit vzduchové kanály (zvláštní příslušenství).

Montáž při omezeně nosné stěně
Při omezeně nosné stěně je třeba spojit
nástěnný držák s přídavnou opěrnou
konzolou (zvláštní příslušenství).

Vzduchové kanály
K provozu větracího systému musí být
zajištěn přívod vzduchu a jeho odvádění
oddělenými vzduchovými kanály. Toto
se provádí vzduchovými kanály (zvláštní
příslušenstvo, Jez se uloží do stěny.
Otvory pro tyto kanály je třeba vyvrtat
před upevněním přístroje na stěnu,
např. s pomocí vrtací šablony. Přitom je
také nutno dbát na instrukce k použití
a montáži soupravy vzduchových kanálů!

Kruhové kanály Systém 100
Montáž při omezeně nosné stěně.

3
Montáž při nedostatečně nosné stěně
Je-li k dispozici nedostatečně nosná
stěna, musí se přístroj přídavně
k nástěnnému držáku upevnit na podlahové konzole (zvláštní příslušenství).

Montáž při dostatečně nosné stěně
Pokud je přístroj upevněn pouze dodanými nástěnnými držáky, musí být
k dispozici dostatečně nosná stěna.
1
2

Ploché kanály Systém 100
Montáž při nedostatečně nosné stěně.

2
3
Montáž při dostatečně nosné stěně.

Upevnění na podlahu
Upevnění na podlahu se provádí přišroubováním dna přístroje k podlaze
čtyři otvory ø 8 mm.

1

Upevnění na podlahu.
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1 Ochranná mřížka proti působení vlivů
povětrnosti
2 Zpětná klapka
3 Kruhový, resp. plochý kanál
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DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ
S REKUPERACÍ TEPLA DL 13
Konstrukce přístroje

Ovládací panel

12

venkovní vzduch

S1

7 odvětrávaný
vzduch

10

2

S2

1

5

13

3

S3

8
H1

11

odpadní
vzduch
H2

4
přiváděný vzduch

R1

6

Indikace svítí- mikrofiltry jsou znečištěny, musejí se během dvou týdnů
vyměnit (lze je získat jako zvláštní
příslušenství).

~

14

9

Indikace svítí - nádoba na kondenzát
je plná, musí se během deseti hodin
vyprázdnit.

S1 spínač pro zapínání/vypínání větrání
S2 spínač pro zapínání/vypínání potřebné topení
S3 stupňový spínač objemového
průtoku vzduchu
H1 žlutá kontrolka - indikace filtrů
H2 červená kontrolka - indikace
kondenzátu
R1 nastavení teploty místnosti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ovládací panel
boční stěna vlevo
tvarový kus
mikrofiltr odpadního vzduchu EU 3/G3
mikrofiltr venkovního vzduchu EU S/F 5
nádoba na kondenzát
víko
přední stěna
mřížka výstupu vzduchu
ventilátor odvětrávaného vzduchu
ventilátor přiváděného vzduchu
tepelný výměník s křížovým protiproudem
boční stěna vpravo
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘISTROJ LWZ 70/170/270..PLUS

Centrální větrací přístroj
s rekuperací tepla
Přístroj LWZ70/170/270..plus může
z odpadního vzduchu získat zpět až
90 % tepla! Je to umožněno použitím
novodobých tepelných výměníků s křížovým protiproudem. Objemový průtok
regulují dva energii šetřící stejnosměrné ventilátory nezávisle na sobě. Přístroj
LWZ70/170/ 270..plus se tím stává
obzvláště výkonným a vysoce účinným,
centrálním přístrojem pro větrání několika místností. Inovační technika, jejíž
moderní design se hodí do jakéhokoliv
obytného konceptu. Hospodárné, lehce
montovatelné, se snadnou údržbou.
A tak fungují:
Jako velmi kompaktní se představuje
vyzrálá technologie centrálního domovního větrání přístrojem LWZ 70/170/
270..plus. Teplo, odebrané ze vzduchu
z místnosti, slouží k ohřevu vstupujícího
čerstvého vzduchu. A protože je tento
přiváděný vzduch filtrován, zlepšuje se
zřetelně komfort bydlení.
Rozsah použití
• byty a domy do 300 m2 obytné
plochy - LWZ 270..plus
• byty a domy do 200 m2
-LWZ 170..plus
• byty do 100 m2 - LWZ 70
Jedním pohledem:
• větrání s rekuperací tepla až 90 %
• nehlučný provoz
• filtrování přiváděného vzduchu
a odpadního vzduchu
• nejjednodušší údržba
• odvlhčení bytu
• velmi malé nároky na instalaci
• konstantní objemový průtok
• třístupňový provoz

Princip funkce LWZ 170 - 270 plus
odvětrávaný
vzduch
z domu

ventilátor
přiváděného
vzduchu

přiváděný
vzduch
do místností

odpadní
vzduch
z místností

venkovní
vzduch

ﬁltr
tepelný výměník
s křížovým
protiproudem
- ON

- OF
F-

ventilátor
odvětrávaného
vzduchu

T-

+

- SE

-

3. 2 8 0
OK

F

-

- RE
SE
T-

řízení

ﬁltr

protizámrzová
ochrana

Pouze princip funkce – pozice přípojek vzduchu neodpovídá skutečnému umístění na přístroji - viz. str. 17.
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 70/170/270..PLUS
POPIS PŘÍSTROJE, ZPŮSOB PRÁCE
Popis přístroje
Kompaktní přístroj pro větrání a odvětrávání bytů a rodinných domků,
rekuperace tepla z odpadního vzduchu
pomocí tepelného výměníku s křížovým
protiproudem; jednoduše vyměnitelné
filtry (G3) pro filtrování venkovního
vzduchu, přiváděného vzduchu, odpadního vzduchu a odvětrávaného vzduchu
(vždy s chlopňovým těsněním) na horní
straně přístroje; objemový průtok vzduchu volitelný ve třech stupních; regulace konstantního objemového průtoku;
instalace na podlahu nebo montáž na
stěnu; skříň z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nástřikem.
LWZ 170

Krátce a výstižně
• kontrolované větrání a odvětrávání
bytu nebo domu
• rekuperace tepla až 90 %
• stejnosměrné ventilátory, proto
extrémně nízký elektrický příkon
• jednoduché nastavení a obsluha
vlivem konstantního objemového
průtoku
• nízká hladina hluku
• filtrování přiváděného a odpadního
vzduchu
• kontinuální odstraňování škodlivin
z obytné oblasti
• objemový průtok vzduchu volitelný
ve 3 stupních
• instalace na podlahu nebo montáž
na stěnu
• možnost vestavby do kuchyňské linky
(LWZ 70)

16

Způsob práce
Větrací přístroj LWZ nasává pomocí
dvou ventilátorů přes vždy jednu filtrační rohož v oddělených kanálech
venkovní vzduch a odpadní vzduch
z místností, zatížených pachy, resp.
vlhkostí (kuchyně, koupelna, WC). Oba
tyto vzduchové proudy se vedou přes
tepelný výměník s křížovým protiproudem, přičemž venkovní vzduch teplo
přijímá a odpadní vzduch teplo odevzdává. Vedení vzduchu z venkovního
prostředí a odpadní vzduch jsou zcela
od sebe oddělena, takže je při provozu přístroje vyloučen přenos pachu
z odpadního vzduchu na venkovní
vzduch. Vhodnými vzduchovými kanály
a seřízenými tryskami se ohřátý přiváděný vzduch kontrolovaným způsobem
přivádí do bytu, ochlazený odvětrávaný
vzduch se odvádí střechou nebo stěnou.
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ70/170/270..PLUS
TECHNICKÁ DATA
Typ
Objed. číslo
Technická data
Jmenovité napětí
Odběr proudu max.
Příkon
Množství vzduchu
Využitelný tlak
Hladina zvukového tlaku
Max. teplota prostředí
Stupeň účinnosti tepelného výměníku
s křížovým protiproudem
Filtrační třída
Přípojka vzduchových vedení
Přípojka odtoku kondenzátu PE
Rozměry a hmotnost
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost bez obalu

A
W
m3/h
Pa
dB(A)
°C
%

LWZ 70
22 14 09

LWZ 170/170 plus
22 12 34/22 12 35

LWZ 270/270 plus
22 12 36/22 12 37

V, Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
0,4
10–100
50–150
160 (při 150 m3/h)
45
60
až 90

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
0,54
10–105
50–250
160 (při 250 m3/h)
49
60
až 90

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
0,94
20–205
50–350
160 (při 350 m3/h)
54
60
až 90

G3
160
16

G3
160
20

602
675
445/525
31

602
675
455/525
35

G3
DN 125
DN 16
mm
mm
mm
kg

600
560
290
25

Rozměry a připojovací míry v mm
LWZ 170/270..plus

detail X
G
C

E

D

F

I
II
III
IV
A
B
C
D
E
F
G

přiváděný vzduch do místností
odvětrávaný vzduch z domu
odpadní vzduch z místností
venkovní vzduch
el. připojení
rozhraní pro dálk. ovládání
odvod kondenzátu
U-profil (guma)
U-kroužek(guma)
distanční podložka
konzole
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LWZ 170
DN 160
DN 160
DN 160
DN 160
230 V 16 A

LWZ 270
DN 160
DN 160
DN 160
DN 160
230 V 16A

DN 16

DN 20

A
B
rozměry v mm
( ) - rozměr = LWZ 270...plus
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 70/170/270..PLUS
INSTALACE
Rozměry a připojovací míry v mm
LWZ 70

C
detail X

G

F

Odvod kondenzátu
Rekuperací tepla je nutno počítat
v tepelném výměníku při velkých
teplotních rozdílech mezi venkovním
vzduchem a odpadním vzduchem
s kondenzovanou vodou. Pro odvádění kondenzované vody je zapotřebí
odtokové vedení. Pozor na odolnost vůči
mrazu! Spád kondenzačního odtoku
musí činit nejméně 10 % a přístroj musí
být namontován absolutně vodorovně.

A
B

I
II
III
IV
A
B
C
D
E
F
G

18

E

D

min. 10% spád

Instalace přístroje
Přístroj je nutno instalovat na vhodném místě, chráněném před mrazem
(nejvhodněji centrálně, aby se dosáhlo
krátkých cest vzduchových kanálů).
Alternativně k instalaci na podlahu
lze přístroj namontovat také na stěnu
s pomocí závěsných lišt, které jsou
součástí dodávky. K tomu je nutno oba
horní šrouby na zadní straně přístroje
vyšroubovat a jednu z obou lišt s úhelníkem směřujícím dolů upevnit šrouby
na přístroj. Druhou lištu namontovat
jako protikus s úhelníkem směřujícím
nahoru vodorovně na stěnu pomocí dvou šroubů s hmoždinkami. Pro
zamezení přenosu hluku je třeba použít
při montáži podložky a U-proﬁl podle
montážního návodu. Před zavěšením
přístroje na stěnu se musejí přilepit na
zadní stranu přístroje distanční prvky,
které jsou součástí dodávky. Přístroj se
potom může namontovat zavěšením na
stěnu. Před přístrojem ponechat dostatek místa, aby se umožnila bezchybná
výměna ﬁltrů.

přiváděný vzduch do místností
odvětrávaný vzduch z domu
odpadní vzduch z místností
venkovní vzduch
el. připojení
rozhraní pro dálk. ovládání
odvod kondenzátu
U-profil (guma)
U-kroužek (guma)
distanční podložka
konzole

DN 125
DN 125
DN 125
DN 125
230V 16A
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 70/170/270..PLUS
INSTALACE

Aby se udržoval nastavený objem vzduchu nezávisle na odporu vzduchu konstantní, přizpůsobuje integrovaná elektronika trvale otáčky obou ventilátorů.
Přístroje jsou dodávány s přednastavenými objemovými toky vzduchu:
LWZ
stupeň 3
stupeň 2
stupeň 1

70
120
m3/h 80
m3/h 60
m3/h

170
225
160
80

Charakteristika ventilátoru LWZ 70

Statický tlak (Pa)

Nastavení ventilátoru
Přístroj je vybaven ventilátory s konstantními otáčkami, které udržují nastavený objemový tok vzduchu konstantně.

270
315
220
100

Charakteristika ventilátoru LWZ 170

Statický tlak (Pa)

Pokud jsou zapotřebí jiné objemové
průtoky vzduchu, lze je nastavit pomocí
ovládacího modulu.

Objemový průtok vzduchu (m³/h)

Objemový průtok vzduchu (m³/h)

Statický tlak (Pa)

Charakteristika ventilátoru LWZ 270

Objemový průtok vzduchu (m³/h)
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 70/170/270..PLUS
INSTALACE
Elektrická přípojka.
Přístroj se dodává připravený k připojení, a je třeba ho připojit do sítě na
volně přístupnou zásuvku.
Respektujte předpisy pro instalaci elektrických spotřebičů.
Přístroj je vybaven třístupňovým regulátorem otáček. Třístupňový regulátor
otáček se připojuje třížilovým vodičem
(bez ochranného vodiče) s minimálním
průřezem 0,5 mm2 (viz schéma zapojení). Maximální délka vodiče nesmí
překročit 30 m.

Schéma zapojení LWZ 170 (plus), LWZ 270 (plus)

C1
C2
C3
C4
C5
C6

–
Party
Tag
Aus
P (0 V)
+ 24 V

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A10

hnědá
modrá
zelená/žlutá
černá
bílá
č. 1
č. 2
žlutá

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

3-stupňový přepínač
dálkové ovládání FEZ
dálkové ovládání FEQ
čidlo teploty místnosti
řídící deska
ventilátor přiváděné vzduchu
ventilátor odváděného vzduchu
ovládací pole
čidlo venkovní teploty
řízení klapky
posuvná mřížka *
L řízení klapky
bypass klapka *
M řídící deska bypass klapky
* jen LWZ plus
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 70/170/270.. PLUS
OVLÁDÁNÍ
Popis přístroje
Centrální regulace zaručuje bezpečný
provoz přístroje a minimální spotřebu
energie při maximálním komfortu.
Stará se o to, aby nastavené požadované hodnoty množství vzduchu zůstávaly
nezměněné. Regulace je vybavena
ovládací plochou s displejem. Regulace
umožňuje plynulé nastavení množství
vzduchu popř. odečítání provozních dat
na displeji bez nutnosti otvírání přístroje.
Na této ovládací ploše je možno vyvolat
nebo změnit nastavení programu centrálního větracího přístroje.

Způsob práce
Integrovaná elektronika řídí ventilátory.
Regulace je inicializována při uvedení
do provozu. Specifická data jsou uložena a regulace bude zajišťovat konstantní objemový tok, protizámrazovou
ochranu a indikaci nutnosti výměny
filtru.

1
2
3
4
5
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Krátce a stručně
• zapnutí a vypnutí přístroje
• ukazatel stupně ventilátoru a objemového toku
• plynulé nastavení objemového toku
• informace o teplotách a provozním
stavu
• zobrazení nutnosti výměny filtru
v závislosti na tlaku
• zobrazení poruchy

displej
tlačítko OK (potvrzení)
tlačítko zvýšení parametru
funkční tlačítko
tlačítko snížení parametru
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 70/170/270.. PLUS
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Třístupňový spínač
Objed. číslo

16 25 51

Technická data
Jmenovité napětí
Max. spínací výkon

V, Hz ~ 230 V 50 Hz
A 10

Technický popis
Třístupňový spínač pro nastavení stupňů větrání.

Senzor kvality vzduchu FEQ
Objed. číslo
Rozměry v x š x h
Provozní napětí

18 98 00

mm 74 x 74 x 28
V (stejnosměrných) 48

Technický popis
Senzor kvality vzduchu pro automatické a ruční přizpůsobení stupně ventilátoru
a se zobrazením nutnosti výměny filtru závislým na počtu provozních hodin.

FEZ
Objed. číslo
Rozměry v x š x h

18 53 58
mm 78 x 160 x 45

Technický popis
Dálkové ovládání s denními spínacími hodinami pro spínání stupňů ventilátoru.
Diody LED pro indikaci stupně "party" a výměnu filtru.
Sada filtrů (10 kusů)
Objed. číslo

pro LWZ 70
22 24 46

pro LWZ 170/270
16 09 50

Technický popis
Filtrační třída G3 (EN 779). Vysoce výkonné filtry Medium z pevných polyesterových
vláken s částečně progresivní konstrukcí, tepelně spojených, teplotně odolných
do 100 °C.
Předehřívací registr
Objed. číslo
Napětí/kmitočet
Připojení
Topný výkon
Hmotnost

22 24 47
V/Hz
DN
kW
kg

230/50
160
1,0
3,5

Technický popis
Předehřívací registr pro vestavbu do větracího zařízení pro předehřev venkovního
vzduchu, přo zamezení sepnutí protizámzazového provozu.
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL

Centrální větrací přístroje s rekuperací
tepla, tepelným čerpadlem a přídavným
ohřevem.
Centrální větrací přístroje LWA 203..SOL
využívají nejmodernější domácí techniku s výsledkem:
bezplatná energie prostředí s rekuperací tepla pomocí výkonného tepelného
čerpadla využívá pro vytápění a přípravu TUV.
Ještě výhodnější je celek se solární soustavou na vaší střeše. Přitom se využívá
kromě energie odpadního vzduchu
také ještě teplo slunečního záření. To
je ochrana životního prostředí, která
denně pomáhá šetřit.
Silné, úsporné, šetrné k životnímu
prostředí
Větrací přístroje LWA 203..SOL zajišťují
pomocí potrubního systému centrální
odvětrání. Čerstvý, filtrovaný venkovní
vzduch vniká
decentralizovanými ventily přiváděného vzduchu dovnitř a rozděluje se bez
průvanu do obytných místností. Tepelné
čerpadlo zbavuje odpadní vzduch největší části tepelné energie, převádí ji
s nejvyšší efektivitou na užitečnou energii a předává ji na vytápěcí soustavu
a integrovaný zásobník TUV s obsahem
300 I. Ochlazený objemový průtok vzduchu se odvádí jako odvětrávaný vzduch
do volného prostoru.
Pokud je potřeba energie pro vytápění
větší, zapojí se elektrický přídavný ohřev
k podpoře tepelného čerpadla. Aby
se pracovalo energeticky účelně, dává
elektrický přídavný ohřev k dispozici
pouze energii, která je také skutečně
zapotřebí.

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

venkovní vzduch
odvětrávaný vzduch
odpadní vzduch

Velký výkon
Přístroj LWA 203..SOL je uvažován
zejména pro nízkoenergetické domy
s obytnou plochou do 100 m2 a tepelnými ztrátami do cca 6,5 kW.
(podle EN 12831)

Úsporný a efektivní
Větrací přístroje LWA 203..SOL zajišťují
ekologicky šetrně, hospodárně a efektivně kontinuální přívod čerstvého vzduchu, teplé vody a správnou teplotu.
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
POPIS PŘÍSTROJE, ZPŮSOB PRÁCE

LWA 203..SOL

Krátce a výstižně
• kompaktní přístroj s funkcemi
- větrání
- vytápění
- příprava TUV
• vysoký vzduchový výkon
do 290 m2/hod.
• teplota TUV až 60 °C pomocí
tepelného čerpadla
• nízké pohotovostní náklady
na energii
• velmi komfortní příprava TUV
pomocí integrovaného zásobníku
TUV (300 I)
• dvě výkonové velikosti tepelného
čerpadla pro optimální přizpůsobení
na objekt.
• jednoduchá instalace a obsluha
• individuálně nastavitelná předvolba
programu a využití zařízení
• volitelně se solárním výměníkem
tepla a integrovaným solárním
regulátorem
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Popis přístroje
Centrální větrací přístroje LWA 203..SOL
jsou kompletními systémy pro centrální
větrání a odvětrání bytů a rodinných
domků, a dále k centrální přípravě TUV
a veškerého zásobování teplem pro
vytápění, přednostně pro středně
teplotní a podlahové vytápění. Rekuperace tepla z odpadního vzduchu se
provádí pomocí agregátu tepelného
čerpadla vzduch / voda. Vzduch je
veden s příznivým prouděním v tvarovkách EPS (tvrzená lehčená hmota).
Ventilátor je stejnosměrný, obzvláště
šetřící energii. Přípojka pro odpadní
vzduch se nachází na levé straně
a přípojka pro odvětrávaný vzduch na
horní straně přístroje, je však možno
úpravou použít také pravé strany.
Vzduch se přivádí decentralizované.
Agregát tepelného čerpadla je vybaven
všemi pojistnými prvky, jako hlídačem
vysokého tlaku a protimrazovou
ochranou. Zpětně získané teplo se
předává do integrovaného zásobníku
TUV (300 I) se speciálním smaltováním
a do vytápěcího systému. Při velmi
nízkých teplotách nebo při velmi
vysoké potřebě tepla pokrývá přístroj
LWA 203..SOL zbytkovou potřebu tepla
pomocí vestavěného elektrického
přídavného ohřevu. U solární varianty
je možné využití solární energie pro
ohřev vody. Plně elektronický regulátor
je řízen venkovní teplotou a umožňuje
regulaci dvou topných okruhů, parametrování kromě jiného stupňů
ventilátorů, topných křivek a teplot,
a dále časově závislé programování
vytápěcího provozu, větracího provozu
a přípravy TUV. Je možno použít
dálkové ovládání s prostorovým
čidlem. U solární varianty je integrován
kompletní solární regulátor. Skříň
přístroje LWA 203..SOL sestává z ocelového plechu, s bílým vypalovacím
nátěrem a šedým krytem pro uložení
regulátoru.

Způsob práce
Centrální větrací přístroje LWA 203..SOL
jsou vybaveny ventilátorem odpadního
vzduchu. Odpadní vzduch se nasává
z místností, zatížených pachy, resp.
vlhkostí (kuchyně, koupelna, WC)
ventilátorem odpadního vzduchu. Tento
proud vzduchu je veden přes výparník
tepelného čerpadla. Při požadavku na
teplo se největší část tepla odnímá.
Tuto energii uvede tepelné čerpadlo na
vyšší teplotní úroveň, aby bylo možno
ohřát vodu a vytápěcí systém. Nato se
odvádí odvětrávaný vzduch do venkovního prostoru vhodným potrubním
systémem, izolovaným nepropustně
proti difúzi páry.
Přes vhodné decentralizované ventily
přiváděného vzduchu se přivádí čerstvý
ﬁltrovaný venkovní vzduch do větraných
místností (obytné místnosti a ložnice).
Při velmi nízkých venkovních teplotách
nebo velké potřebě tepla kryje přístroj
LWA 203..SOL zbytkovou potřebu tepla
pomocí elektrického dohřevu.
Součástí základní dodávky je:
• vlastní přístroj smontovaný
• venkovní čidlo
Zvlášť je nutné zvolit variantu a objednat u Stiebel Eltron - viz Příslušenství:
- nic, přístroj v základní dodávce
je plně provozuschopný
obsahuje m.j. oběhové čerpadlo topení
a elektrokotel 6,6 kW
Zvlášť je možné podle projektu
vytápění a přípravy užitkové vody
objednat u Stiebel Eltron viz Příslušenství:
- prostorové čidlo teploty s
dálkovým ovládáním FE7
Stavba dodá m.j.:
- rozvody vzduchu v domě podle projektu VZT (nedodává Stiebel Eltron)
- průchody stěnou a vnější mřížky
elektrické napájení a případné propojenís dálkovým ovládáním FE7
- pojistný ventil topné soustavy
- expanzní nádobu
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
TECHNICKÁ DATA
Typ
Objed. číslo

LWA 203
07 42 60

Technická data
Výkonová data (dle EN 255)
Rozsah použití odpadního vzduchu
°C 15 – 30
Topný výkon tepelného čerpadla při 250 m³/h/200 Pa a (L20/F40/W35)1)
kW 1,5
4
Výkonové číslo tepelného čerpadla při 250 m³/h a (L20/F40/W35)
Topný výkon elektrického dohřevu vytápění
kW 6,6
Topný výkon elektrického dohřevu TUV
kW 1,5
Topný výkon tepel, čerpadla WP (L20/F40/W35)1)+ el. dohřevu
kW 8,1
Doba ohřevu TUV s tepelným čerpadlem z 15°C na 55°C (L20/F40)2)
h 10,1
Elektrotechnické údaje
Max. příkon
kW 8,6
Max. odběr proudu
A 17,5
Rozběhový proud tepelného čerpadla
A 10
Příkon ventilátorů při 250 m3/h
W 50
Příkon oběhového čerpadla
W 46–93
Sítová přípojka: elektr. dohřev + kompresor (L1, L2, L3)
n x mm2 5 x 2,5
transformátor + regulátor (L,N)
n x mm2 3 x 1,5
Jištění elektr.
dohřev + kompresor (L1, L2, L3)
A 20 gl
transformátor + regulátor (L,N)
A 16 gl
Napětí / kmitočet - výkonová část
V / Hz
Napětí/ kmitočet - regulátor
V / Hz
Stupeň krytí EN 60529 (DIN VDE 0470)
Tepelné čerpadlo
Přípustný provozní tlak chladícího okruhu
MPa 2,34
Chladivo
Typ R134a
Plnící množství
g 1000
Vytápění
Přípustný provozní přetlak topného okruhu
MPa 0,3
Min. objemový průtok topení
l/h 400
stupeň otáček 13)
MPa 0,02
stupeň otáček 23)
MPa 0,04
stupeň otáček 33)
MPa 0,05
Objemový tok při 0,025 MPa (stupeň 2)
850
Teplá voda
Přípustný provozní přetlak teplé vody
MPa 0,6
Max. teplota teplé vody
°C 60
Objem zásobníku teplé vody
l 303
Větrání
Objemový průtok odpadního vzduchu pouze pro větrací provoz
m3/h 70–290
Min. objem, průtok odpadního vzduchu při provozu tepel, čerpadla
m3/h 125
Max. použitelný externí tlak pro kompletní větrací systém
Pa 150
Přípojky
Přípojka vytápění
mm Ø 22 (vnější)
Přípojka TUV
mm Ø 22 (vnější)
Přípojka cirkulace
palce R ½ (vnější)
Přípojka kondenzované vody
mm
Přípojka solárního tepelného výměníku
mm –
Přípojky odvětrávaného vzduchu / odpadního vzduchu
DN 160
Hladina akustického výkonu
dB (A) 48
Rozměry a hmotnost
výška / šířka / hloubka
mm
Hmotnost prázdný / s náplní
kg 187 / 490

LWA 203 SOL
07 42 62

15 – 30
1,5
4
6,6
1,5
8,1
9,0
8,6
17,5
10
50
46–93
5 x 2,5
3 x 1,5
20 gl
16 gl
3/N/PE ~ 400/50
1/N/PE ~ 230/50
IP 20
2,34
R134a
1000
0,3
400
0,02
0,04
0,05
850
0,6
60
290
70–290
125
150
Ø 22 (vnější)
Ø 22 (vnější)
R ½ (vnější)
hadice Ø 22 vnitřní, délka 2 m
G 1 (vnější)
160
48
1980 x 775 x 775
212 / 498

1)

(L20/F40/W35) = teplota odpadního vzduchu 20 °C, vlhkost odpadního vzduchu 40 %, teplota výstupní vody do topení 35 °C
= teplota odpadního vzduchu 20 °C, vlhkost odpadního vzduchu 40 %
3) tlaková ztráta oběh. čerpadla při 400 l/h

2) (L20/F40)
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
VÝKONOVÉ DIAGRAMY/DIMENZOVÁNÍ
Výkonový diagram tepelného čerpadla a doplňkového ohřevu

9
2

8
7
6
Výkon v kW

Při dimenzování je nutno respektovat
následující:
Základem pro dimenzování je výpočtová tepelná ztráta, přičemž by se měla
brát v úvahu pro místnosti s přiváděným vzduchem 0,6násobná výměna
vzduchu a pro místnosti s odpadním
vzduchem pouze výměna vzduchu
mezerami.
Tepelné čerpadlo schopné samo pokrýt
tepelnou ztrátu až do určité venkovní
teploty (bod bivalence).
Při nižších venkovních teplotách se
automaticky připojí integrovaný elektrický doplňkový ohřev, to však má za
následek zvýšenou spotřebu energie.
Z tohoto výkonového chování vyplývá
zpravidla hospodárná oblast použití
přístroje LWA 203..SOL do tepelné
ztráty 6,5 kW.
Tyto rozsahy použití předpokládají
průměrný tarif pro tepelná čerpadla.
• Při dimenzování množství vzduchu
je nutno si uvědomit, že nejmenší
množství vzduchu, které je zapotřebí
pro efektivní funkci tepelného
čerpadla, odpovídá minimálně
0,4 - 0,5násobné výměně vzduchu
budovy.
• Tím může být LWA 203..SOL použit
pro obytné plochy do 100 m2.
• Během první topné sezóny, je nutno
vlivem vysoušení stavby počítat s vyšší
spotřebou energie. Podle druhu stavby a zbytkové vlhkosti to může být až
50%.
• Zvýšení teploty v místnosti o 1°C
znamená zvýšení spotřeby energie až
o 6%.

5
4
3
2
1

1
0
–15

–10

–5

0

10

15

20

1 LWA 203 výstupní teplota 35 °C
2 LWA 203 výstupní teplota 35 °C a elektrický přímý ohřev 6,6 kW

Umístění.
Podklad pro instalaci přístroje LWA
203..SOL by měl být vodorovný, pevný
a trvanlivý. Přístroj musí stát zcela
rovnoměrně. Nerovný podklad může
ovlivnit hluk přístroje. Přístroj
LWA 203..SOL nemá být instalován
přímo pod nebo vedle obytných místností a ložnic.
Upevnění potrubí a průchody stěnami
je třeba provést tlumeně proti zvuku
šířícímu se tělesem.
Místnost, v níž se má přístroj
LWA 203..SOL instalovat, musí kromě
toho splňovat následující podmínky:
• Musí být chráněna před mrazem.
• Nosná podlaha (hmotnost přístroje
LWA 203..SOL s vodou je cca 500 kg).
• Přístroj nesmí být umístěn v místnostech, ohrožených výbuchem prachu,
plynu nebo par.
• Odpadní vzduch, přiváděný k přístroji, by neměl mít nižší teplotu než
+ 15 °C, neboť v jiném případě odparník zamrzne. Dále klesá se snižující
se teplotou hospodárnost provozu
tepelného čerpadla.
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5

Venkovní teplota °C

• Základní plocha místnosti pro instalaci
musí mít plochu min. 3 m2. Přitom
objem nesmí být menší, než 6 m3.
• Při instalování větracího přístroje v kotelně musí být zajištěno, že nebude
nepříznivě ovlivněn provoz kotle.
Potřebné místo.
Aby bylo možno bez omezení otevírat ovládací panel, je zapotřebí před
přístrojem místo cca 600 mm a vlevo
vedle přístroje vzdálenost minimálně
500 mm k připojení potrubí odpadního
vzduchu. Přístroj LWA nesmí být dále
omezen stěnami a stropem více, než je
zobrazeno v obrázku dole. K neomezované instalaci přístroje musí činit výška
místnosti minimálně 2300 mm.
Vedení odvětrávaného vzduchu.
Výstupní otvor odvětrávaného vzduchu
do venkovních stěn nebo ve střeše by
neměl směřovat na sousední okna
obytných místností a ložnic. Použití
vhodných tlumičů hluku v potrubí odvětrávaného vzduchu dále snižuje hladinu
hluku.

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
INSTALACE
Odvod kondenzátu
Rekuperací tepla je nutno počítat
v tepelném výměníku při velkých teplotních rozdílech mezi venkovním vzduchem a odpadním vzduchem s kondenzovanou vodou. Pro odvádění kondenzované vody je zapotřebí odtokové
vedení. Pozor na odolnost vůči mrazu!
Kondenzovaná voda musí volně vytékat
z potrubí. Do potrubí nesmí být vložen
žádný protipachový uzávěr. Při nedostatečném spádu se doporučuje použít
čerpadlo pro kondenzovanou vodu.
Vedení venkovního/přiváděného
vzduchu
Venkovní / přiváděný vzduch se vede
decentralizované. S použitím vhodných
decentralizovaných průchozích prvků
pro venkovní vzduch proudí čerstvý
ﬁltrovaný venkovní vzduch do větraných
místností.
Dimenzování se musí provést tak,
aby nevznikl pro plánovaný objemový
průtok přiváděného vzduchu do obytné
jednotky větší podtlak než 4 Pa oproti
venkovnímu prostoru.

Jako průchozí prvky pro venkovní
vzduch je možno použít ventily pro
přiváděný vzduch typu "ALD" nebo
"Ventil 90". Tyto ventily pro přiváděný
vzduch jsou vybaveny ﬁltrem třídy G3
a ochrannou mřížkou proti působení
vlivů povětrnosti.
Topný okruh
Díky nevibrující konstrukci tepelného
čerpadla jsou značně omezeny přenosy
zvuku šířící se tělesy. Výstupní a vratné
potrubí se připojují na k tomu určené
měděné trubky (Ø 22 x 1) se zalomenými konektory.
Přístroj LWA 203..SOL je sériově vybaven
oběhovým čerpadlem. Může být
připojen přímo na topný systém. Přitom
je nutno dbát na to, aby byl při všech
provozních podmínkách zajištěn
minimální objemový průtok, např.
příslušně nastaveným přepouštěcím
ventilem. Minimální oběhové množství
činí 400 l/hod. Pokud se týká bezpečnostně technického vybavení, je nutno
dodržet DIN 4751 a TRD 721.

Druhý topný okruh
Zařízení je sériově vybaveno pro řízení
druhého topného okruhu s jinou
teplotou výstupní vody. Druhý topný
okruh musí uživatel vybavit směšovacím
ventilem s motorovým pohonem
a dalším čidlem teploty výstupní vody
(objed. čís. 16 3412).
Vyrovnávací zásobník
Přístroj LWA 203..SOL je možno kombinovat s vyrovnávacím zásobníkem.
Přitom je využití vhodného nočního
proudu právě tak možné, jako využití
jiných zdrojů energie. Regulace vybíjení
je v přístroji LWA 203..SOL integrována.
Solární soustavy
U solárních variant přístroje LWA 203..
SOL je integrována solární regulace,
čidlo kolektoru a řízení čerpadla.
Tepelný výměník má teplosměnnou
plochu 1,3 m2. Dimenzování solární
soustavy se provádí podle podkladů
k projektování "Tepelné solární systémy".

min. 500
775

> 100

775

2300

1966

680

alterntivně

660
740

rozměry v mm
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
ROZMĚRY A PŘIPOJOVACÍ MÍRY
Rozměry a připojovací míry

11

7 5 6 8
3
20
2

17

* jen u varianty LWA203SOL

15

19

18

17 16 15

13 10

1

1055
558

14

1264

9

376

21

1755

4

194

20
21
22

503,5

56

13
14
15
16
17
18
19

12

přívod studené vody
přípojka teplé vody
odvod kondenzátu
přípojka cirkulace
topná voda - vytápění
vratná voda - topný okruh 1
vratná voda - topný okruh 2
plnící a vypouštěcí kohout - topná voda
solární výměník - topná voda*
solární výměník - vratná voda*
příruba - odpadní vzduch z místností
příruba - odvětrávaný vzduch z domu
(sériově nahoře alternativně zprava)
plnící a vypouštěcí kohout - teplá voda
pojistný ventil
průchozí uzavírací ventil
zkušební příruba pro manometr
zpětná klapka
zkušební ventil
redukční ventil - pouze při přetlaku větším
než 4,8 bar
průchodky pro el.připojení
cirkulační čerpadlo
jímka pro teplotní čidlo*

22-40 nastavitelné

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

22

Ø160

334

42

156

rozměry v mm

Rozměry a připojovací míry LWA 203/303 SOL
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ventilátor odvětrávaného vzduchu
kompresor
elektrokotel (vytápění)
kondenzátor - vytápění
oběhové čerpadlo
přepínací ventil
zpětná klapka
el.topné těleso (ohřev vody)
tepelný výměník (jen u SOL)
kondenzátor (ohřev vody)
zásobník teplé vody
zpětná klapka
sběrný vysoušeč
výparník
expanzní ventil

I
II
III
IV
V
VI

odpadní vzduch z místností
ven odvětrávaný vzduch
ven odvětrávaný vzduch (volitelně)
teplá voda
cirkulace
studená voda
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
STANDARDNÍ ZAPOJENÍ S DVĚMA TOPNÝMI OKRUHY

topný okruh 2

topný okruh 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

expanzní nádoba
vyrovnávací zásobník
oběhové čerpadlo topení
směšovací ventil
zpětná klapka
přepouštěcí ventil
odvětrávaný vzduch
odpadní vzduch
pojistný ventil
čidlo venkovní teploty
přípojka cirkulace
čidlo teploty vratné vody
čidlo teploty topné vody
čidlo zbytkového tepla
čidlo kolektoru
teplotní čidlo TUV
připojení vratné vody
připojení topné vody
přípojka kondenzátu
čidlo směšovače
omezovač teploty
regulace kotle

teplá voda

pojistný ventil
studené vody
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
STANDARDNÍ ZAPOJENÍ S VYROVNÁVACÍM ZÁSOBNÍKEM

topný okruh 1

teplá voda
studená voda

pojistný ventil
studené vody

30

kotel
na pevná paliva
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
STANDARDNÍ ZAPOJENÍ SE SOLÁRNÍM ZAŘÍZENÍM

topný okruh 2

solární kolektor

teplá voda

topný okruh 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

expanzní nádoba
vyrovnávací zásobník
oběhové čerpadlo topení
směšovací ventil
zpětná klapka
přepouštěcí ventil
odvětrávaný vzduch
odpadní vzduch
pojistný ventil
čidlo venkovní teploty
přípojka cirkulace
čidlo teploty vratné vody
čidlo teploty topné vody
čidlo zbytkového tepla
čidlo kolektoru
teplotní čidlo TUV
připojení vratné vody
připojení topné vody
přípojka kondenzátu
čidlo směšovače
omezovač teploty
regulace kotle
oběhové čerpadlo solárního kolektoru

pojistný ventil
studené vody
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Zvláštní tarify
Přístroj LWA 203..SOL je možno používat
se zvláštními tarify v různých provedeních. Na zvláštní tarify je možno se
dotázat u příslušného elektrorozvodného závodu. Připojovací svorky pro
zvláštní tarify je možno zaplombovat
(viz obrázek).
Pro využití zvláštních tarifů musí být
zajištěno, aby na přípojce
1/N/PE~230 V (ventilátory/řízení) bylo
vždy napětí. Během dob zablokování
elektrorozvodným závodem se doporučuje, aby bylo zablokováno pouze
doplňkové vytápění a tepelné čerpadlo
mohlo pracovat.

1

2

B2

3

4

B3

5

6

B6

T-Rest
T-Außen
T-Misch
Fernb. 1
Fernb. 2
Bus H
Bus L
Bus –
Bus +

uzemnění/
čidlo

Elektrická přípojka
Pro přístroj LWA 203..SOL je třeba
uvažovat zvláštní elektrickou přípojku
3/N/PE ~ 400 V s pevným připojením.
Elektrická přípojka vyžaduje ohlášení
u příslušného elektrorozvodného
závodu. Je nutno dbát na to, aby byly
řídící vodiče uloženy odděleně od
napájecích vodičů. Součástí dodávky
přístroje je čidlo venkovní teploty
a jímka. U solární varianty se dodává
společně také čidlo kolektoru. Pomocí
třížilového vodiče (0,75 mm2) je možno
s dálkovým ovládáním FE 7 měnit
požadovanou teplotu místnosti.

svorkovnice

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

síťová přípojka

(otevř.)
směšovač

(zavř.)
čerpadlo
směš. okruhu
solární
čerpadlo

32
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
INSTALACE
Charakteristika ventilátoru

externí tlak (Pa)

Ventilátor odpadního vzduchu
Ventilátor odpadního vzduchu musí
být nastaven na základě plánovaného
objemového průtoku na tlakovou ztrátu
potrubní sítě. To se provede pomocí
třetí řídící úrovně regulátoru a může být
parametrováno pro všechny tři stupně. Při provozu kompresoru se zapíná
ventilátor automaticky na minimální
objemový průtok. Aby se dosáhlo co
možno nízké spotřeby proudu, měla by
být potrubní síť krátká a dimenzována
podle kapitoly projektování soustavy.
Oběhové čerpadlo
Podle dimenzování systému rozvádění
tepla je třeba nastavit objemový průtok
vytápění třemi stupni oběhového čerpadla.
Čidlo venkovní teploty
Čidlo venkovní teploty se instaluje na
severní nebo severovýchodní stěně za
vytápěnou místností 2,5 m nad zemí
a 1 m bočně od oken a dveří. Čidlo
venkovní teploty má být vystaveno volně
a nechráněně vlivům povětrnosti.

objemový průtok v m3/hod.

Diagram topných čerpadel

0,6
0,5
stupeň 3

čerpací tlak

0,4
stupeň 2

0,3
stupeň 1

0,2
0,1
0

0,2

0

0,6

0,4

1

0,8

1,4

1,2

1,6

objemový průtok
v m3/hod.
Volumenstrom
in m³/h

Nastavení stupně ventilátoru
- - - - - - příklad pro normální větrání (stupeň ventilátoru 2)
min. větrání
stupeň ventilátoru 1 → křivka 1
(0,3 násobná výměna vzduchu)
2 3 základní větrání
stupeň ventilátoru 2 → křivka 2 až 3
(0,4-0,5 násobná výměna vzduchu)
4
větrání v případě potřeby
stupeň ventilátoru → křivka 4
(0,6-násobná výměna vzduchu)
1

A

min. nastavení pro přístroj
203..SOL > 4,0

300
A

250

[m³/h]

200
4

150

3
2

100

1

50
0
0

50

100

150
[m²]
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200

250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[V]
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
OBSLUHA
Popis přístroje
Regulátor přístroje LWA 203..SOL řídí
a kontroluje tři funkce přístroje:
1. větrání
2. vytápění
3. TUV
Regulátor je u výrobce STIEBEL ELTRON
přednastaven tak, že vyhovuje s tímto
nastavením zpravidla požadavkům většiny uživatelů.
Obsluha regulátoru se dělí do tří ovládacích úrovní:
1. ovládací úroveň (úroveň uživatele).
Zde je možno nastavit provozní režimy, jako pohotovostní režim, denní
režim a režim se sníženou teplotou
nebo režim TUV.
2. ovládací úroveň (úroveň uživatele).
Zde se mohou nastavit parametry
soustavy, jako teploty místností,
topné programy nebo větrací programy.
3. ovládací úroveň (úroveň odborníka).
Tato úroveň je chráněna kódem
a umožňuje nastavení základních
parametrů

Způsob práce
Integrovaná elektronika reguluje individuálně teplotu ventilátorů,
vytápění a TUV. V provozním režimu
"Automatika" jsou aktivní časové
programy, a teplota výstupní vody do
vytápění se reguluje podle topné křivky
závislé na venkovní teplotě. Regulátor
je možno ovládáním velmi jednoduše
přizpůsobit individuálním potřebám.

• Řízení druhého topného okruhu
• Rozhraní RS 232 pro nastavení
a kontrolu pomocí počítače
• Je možné dálkové ovládání
• Diferencovaná dálková indikace
• Integrovaná solární regulace
(pouze u varianty SOL)
• Ventilátor odpadního vzduchu
programovatelný nezávisle ve třech
stupních
• Jsou možné individuální časové
programy:
- dva topné programy
- větrací program
- program TUV
• zvláštní provozní stavy:
- nouzový provoz
- úsporný provoz
- noční chlazení
- vysoušení podlah

Indikace stavu soustavy
1. měšovač otevírá
2. směšovač zavírá
3. oběhové čerpadlo topného okruhu
2 "směšovaný okruh"
4. oběhové čerpadlo topného okruhu 1
5. elektrické stupně dohřevu "Topení"
6. kompresor
7. větrání
8. odmrazováhí
9. příprava TUV
10. elektrický dohřev "TUV"
11. parametry soustavy

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

Krátce a výstižně
• Integrovaný regulátor pro
- větrání
- vytápění -TUV

11

A
B
C
D
E
F
G
H

F

34

D

H

E

C

G

A

displej
otočný knoﬂík
otočný spínač reset / auto
tlačítko programování
kontrolka programování
optické rozhraní RS 232
tlačítko elektrokotel
kontrolka

B
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWA 203..SOL
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Jednotka dálkového ovládání FE 7
pro LWA 203..SOL
Objed. číslo

Technická data:
Snížení
Rozměry vxšxh

18 55 79

K +/– 5
mm 80 x 80 x 30

Technický popis
Dálkové ovládání s prostorovým čidlem. Pro nastavení požadované teploty místnosti o +/- 5 K a změnu provozních režimů: trvale denní režim, trvale režim se
sníženou teplotou a programový režim.

Příložné čidlo AVF 6
pro LWA 203..SOL
Objed. číslo

Technická data:
Průměr
Délka kabelu

16 53 41

mm 6
m 1

Technický popis
Příložné čidlo pro určení teploty výstupní vody topného okruhu 2.

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
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INTEGRÁLNÍ SYSTÉM LWA 403

Centrální větrací přístroj s rekuperací
tepla, tepelným čerpadlem a přídavným
ohřevem
LWA 403.. byl vyvinut ﬁrmou STIEBEL
ELTRON speciálně pro nízkoenergetický
způsob staveb. Moderní technika
domovní výstavby předpokládá dnes
jednoduché systémy, které splňují
současně rozličné požadavky. Kompletní
systém LWA 403.. je komfortním,
maximálně hospodárným a ekologicky
šetrným řešením pro tři oblasti:
vytápění, větrání a přípravu TUV.
Projektování a přizpůsobení soustavy,
stejně jako její instalace, jsou jednoduché a jsou spojeny v nízkými náklady.
Součástí základní dodávky je:
- přístroj, rozložený pro přepravu
do dvou částí, obsahuje m.j. oběhová
čerpadla topení a TUV, elektrokotel
8,8 kW a expanzní nádobu topné
soustavy
- venkovní čidlo
- kolektorové čidlo Pt 1000
- pouze u provedení SOL
Zvlášť je nutné podle projektu topení
a VZT objednat u Stiebel Eltron
- viz Příslušenství:
- tepelně izolovanou vzduchovou hadici
průměr 315mm, délka 4m 1 až 2 ks
- gumové tlakové připojovací hadice
- kompenzátory hluku a vibrací
v potřebné délce
Zvlášť je možné podle projektu vytápění
a přípravy užitkové vody objednat
u Stiebel Eltron -viz Příslušenství:
- prostorové čidlo teploty s dálkovým
ovládáním
- příložné čidlo pro směšovaný okruh
- stěnovou průchodku s venkovní
mřížkou, průměr 315mm
- tlumič hluku DN 315
- sadu náhradních ﬁltrů

studená
voda

teplá
voda

venkovní
vzduch
vratná topná
voda voda

odpadní
vzduch

odvětrávaný
vzduch

ﬁltr odpadního vzduchu
expanzní nádoba

zpětná klapka
oběhové čerpadlo

stejnosměrný ventilátor
(odpadní vzduch)

zásobník TUV 200 l

Stavba dodá m.j.:
- rozvody vzduchu v domě podle
projektu VZT (nedodává Stiebel Eltron)
- průchody stěnou a vnější mřížky
- elektrické napájení a případné
propojení s dálk. ovládáním FE7
- pojistný ventil topné soustavy

předehřev vzduchu
zpětná klapka
oběhové čerpadlo
zásobníku TUV
tepelný výměník
kompresor
elektrický dohřev

36

stejnosměrný ventilátor
(přiváděný vzduch)

kondenzátor
expanzní ventil
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INTEGRÁLNÍ SYSTÉM LWA 403
POPIS PŘÍSTROJE, ZPŮSOB PRÁCE

LWA 403

Krátce a výstižně
• Kompaktní přístroj s funkcemi:
– větrání
– vytápění
– příprava TUV
• Centrální odvětrávání pro optimální
kvalitu vzduchu
• Přívod vzduchu do místností decentrálními podtlakovými ventily
• Zpětné získání tepla z odpadního
vzduchu pomocí tepelného čerpadla
• Využití regenerativních energií životního prostředí: venkovní vzduch
do - 18 °C
• Velmi komfortní zásobování TUV integrovaným zásobníkem TUV (200 I)
• Kontrola ﬁltrů pro hygienický provoz
• Jednoduchá instalace a obsluha
• Integrovaná ovládací jednotka, použitelná také jako dálkové ovládání
• Předvolba programu a využití zařízení individuálně nastavitelné
• Kontinuální odvádění škodlivin z oblasti bytu.

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

Popis přístroje
LWA 403 je kompletním systémem
pro centrální odvětrávání bytů a rodinných domků, a dále k centrální
přípravě TUV a veškerému zásobování
teplem pro vytápění.
Rekuperace tepla z odpadního vzduchu pomocí tepelného čerpadla
vzduch / voda. Přídavně se odebírá
teplo venkovnímu vzduchu. Vzduch se
vede příznivě pro proudění tvarovkami
EPS. Jako ventilátory jsou zvoleny obzvláště úsporné stejnosměrné ventilátory. Přípojky pro venkovní, odpadní
a odvětrávaný vzduch se nacházejí na
horní straně přístroje. Odpadní vzduch
je ﬁltrován jednoduše vyměnitelným
ﬁltrem (třída ﬁltrů G 3).
Agregát tepelného čerpadla je vybaven všemi bezpečnostními prvky,
jako hlídačem vysokého a nízkého
tlaku a ochranou proti zamrznutí.
Topný okruh je vybaven trojstupňovým
oběhovým čerpadlem, automatickým
odvzdušňovačem a elektrokotlem.
Zásobník teplé vody (200 l) je z oceli
se speciálním emailovým povrchem
a ochrannou anodou. Plně elektronický ekvitermní regulátor je veden
venkovní teplotou a umožňuje regulaci dvou topných okruhů, parametrování kromě jiného stupňů ventilátorů,
jakož i programování režimu vytápění,
větrání, TUV a nepřítomnosti v závislosti na čase.
Integrovaná ovládací jednotka je
použitelná také jako dálková ovládací jednotka. Skříň LWA 403 sestává
z ocelového plechu s bílým vypalovacím nátěrem a šedým krytem z plastu
pro uložení ovládací jednotky.

Způsob práce

Větrací přístroj LWA..403 je vybaven
ventilátorem pro odpadní vzduch.
Venkovní vzduch se nasává ventilátorem přiváděného vzduchu a odpadní vzduch se nasává z místností
zatížených pachem, případně výpary
a vlhkostí (kuchyně, koupelna, WC)
ventilátorem odpadního vzduchu.
Venkovní a odpadní vzduch je přiváděn na výparník tepelného čerpadla.
Při požadavku na teplo se vede přes
výparník venkovní vzduch s teplotami
až do - 18 °C. Tato energie se uvádí
tepelným čerpadlem na vyšší teplotní
úroveň, využitelnou pro topný systém
a přípravu teplé vody. Při nižších teplotách nebo při velké potřebě tepla
pokrývá přístroj LWA 403.. potřebu
zbývajícího tepla pomocí elektrického
dohřevu.
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INTEGRÁLNÍ SYSTÉM LWA 403
TECHNICKÁ DATA
Typ
Objed. číslo
Technická data
Spodní mez použití TČ 3)
Tepelný výkon TČ 3)
Tepelný výkon elektrického kotle
Tepelný výkon max.
Příkon TČ 3)
Příkon ventilátorů max.
Příkon oběhového čerpadla
Objemový průtok vytápění min.
Objem, průtok přiváděný vzduch/odpadní vzduch
Objemový průtok venkovní vzduch/odvětrávaný vzduch
Externí použitelný tlak odpadního vzduchu
Hladina zvukového tlaku:
- v místnosti instalace
- na výfukové mřížce
Chladivo
Plněné množství
Jištění
el. dohřev
kompresor
regulace/ventilátor
Síťová přípojka el. dohřev
kompresor
regulace/ventilátor
Napětí/kmitočet
Odběr proudu celkem
Náběh. proud tepelného čerpadla
Stupeň krytí EN 60529 (DINVDE0470)
Objem zásobníku TUV
Teplota TUV max.
Teplota výstupní vody do topení tepelného čerpadla max.
Pojistný ventil vytápění/TUV (není součástí)
Přípojka vytápění
Přípojka vody
Přípojka kondenzátu
Přípojky odpad. vzduchu
Přípojky venkov./odvětrav. vzduchu
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
Přepravnírozměry funkční modul
zásobníkový modul
Hmotnost
funkční modul
zásobníkový modul
1)
2)
3)
4)
5)

LWA 403
22 04 67

°C
kW
kW
kW
kW
W
W
l/h
m³/h
m³/h
Pa
dB/A)
dB/A)
Typ
g
A
A
A
n x mm²
n x mm²
n x mm²
V/Hz
A
A
l
°C
°C
bar
mm
mm
mm
DN
mm
v/š/h mm
v/š/h mm
v/š/h mm
kg
kg

–18
6,0
8,8
12,9
2,0
100
40–100
700
110–280
1 000
100
50
61
R407C
3600
16 gL
16 gL
20 gL
5 x 2,5
4 x 2,5
3 x 1,5
3/N/PE ~ 400/50
20
< 30
IP 1XB
200
65
55
3/6
Ø 22 (vnější)
Ø 22 (vnější)
25 (vnitřní)
160
410 x 155 ovál

(A2/W35) 1)
(A-15/W35) 2)
(A2/W35) 1)
(při 200 m³/h při 75 Pa)

při 280 m³/h
ve vzdálenosti 1 m

1870 x 1320 x 770
2050 x 800 x 800
2050 x 700 x 700
233
158

A2/W35 = teplota vstupu vzduchu: 2 °C, výstupní voda do topení: 35 °C
A-15/W35 = teplota vstupu vzduchu: -15 °C, výstupní voda do topení: 35 °C
tepelné čerpadlo = TČ
bez vody
průtok větrání 200 m3/h při 75 Pa
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INTEGRÁLNÍ SYSTÉM LWA 403
ROZMĚRY A PŘIPOJOVACÍ MÍRY

elektrická přípojka

dveře

elektrická přípojka

přípojka
kondenzátu,
volitelně
hadice

průchodky
pro elektrické
připojovací
vodiče

stěnová průchodka s tepelnou
izolací (vnější rozměry 425x425 mm)
a hadicová přípojka DN 315
V
I

II

III

IV
VII

venkovní mřížka
s vestavným rámem
(vnější rozměry 468x468 mm)

VI

elektrická přípojka
I
II
III
IV
V
VI
VII

Dveře

studená voda Ø 22 mm
teplá voda Ø 22 mm
vratné potrubí topení Ø 22 mm
výstupní potrubí topení Ø 22 mm
venkovní vzduch
odpadní vzduch z místností
odvětraný vzduch z domu

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
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INTEGRÁLNÍ SYSTÉM LWA 403
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Blokování kompresoru a elektrokotle

Přípojka kompresoru a elektrokotle

3

2

1

PE
N
L3
L2
L1
PE
L3
L2
L1

1

C16 A

3

2

C16 A

C20
(C20AA)

2/N/PE~230V

5
4
M
1
C16 A

4

L1 L2 L3 N PE
3/N/PE ~ 50Hz 400V

1
2
3
4
5

2/N/PE ~ 50Hz 230V

tepelné čerpadlo
elektrokotel
ventilátor (řízení)
termostat podl. vytápění (možnost)
spínací hodiny HDO

Připojení řízení a 2. topného okruhu
3

2

1

1
2
3
4

kompresor
elektrokotel
připojení ochranného vodiče nádrže
plomba

Připojení externích čidel teploty a sběrnice BUS
1 2
3
4

Anschluss externe Temperaturfühler und Fernbedienung

2/N/PE~230V

L2

+Ub

2/N/PE~230V

CAN-High

GND

schluss externe Temperaturer und Fernbedienung

CAN-Low

CAN 2 BUS

10

L2

+Ub

CAN-High

GND

CAN-Low

CAN 2 BUS

10

1 směšovač
2 čerpadlo
3 řízení

40

1
2
3
4

venkovní čidlo
topná voda 2. topný okruh
prostorové čidlo teploty
připojení externí regulace FES Komfort
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INTEGRÁLNÍ SYSTÉM LWA 403
VÝKONOVÉ DIAGRAMY|DIMENZOVÁNÍ

Dodatečně je nutno dbát
na následující body:
• podíl tepelného čerpadla na vytápění klesá se stoupající potřebou
tepla a klesající normovanou výpočtovou teplotou, tzn. podíl přímotopné složky stoupá.
• během první topné sezóny je
u novostaveb vlivem vysoušení
stavby nutno počítat se zvýšenou
potřebou energie.
• zvýšení teploty v místnosti o 1°C
znamená zvýšení spotřeby energie
o cca. 6%
• podíl pokrytí přípravy teplé vody je
silně závislý na spotřebě a nastavené teplotě vody. Při požadované
teplotě např. 45°C je příprava teplé
vody pokryta plně tepelným čerpadlem.
• při dimenzování případů na hraně
použití je nutno provést úvahu
o provozních nákladech

výkonový diagram LWA 403

topný výkon kW

Při dimenzování je nutno mít na zřeteli následující skutečnosti: Při klesající venkovní teplotě se zvyšuje potřeba
tepla budovy, současně se snižuje
topný výkon tepelného čerpadla
vzduch / voda. Integrované doplňkové
topení se sice při zvýšené potřebě
energie pro vytápění automaticky
zapojí, avšak má to za následek zvýšenou spotřebu energie. Z tohoto pohledu na výkon vyplývá hospodárná
oblast použití přístroje LWA 403 do
tepelné ztráty 9 kW (podle EN 12831).
U LWA 403.. může být podle umístění
a nadimenzování dosaženo různé hospodárnosti provozu. V žádném případě nesmí tepelná ztráta překročit
maximální topný výkon.

teplota topné vody 35 °C
teplota topné vody 50 °C
teplota topné vody 35 °C vč. rekup. tepla při 200 m3/h
teplota topné vody 50 °C vč. rekup. tepla při 200 m3/h

venkovní teplota v °C

Příkony a topné faktory LWA 403
teplota venkovního
tepelné čerpadlo
vzduchu
35°C
50°C
ε
ε
°C
kW
kW
–7
1,7
2,5
1,8
1,9
2
1,9
3,1
2,2
2,4
7
2,1
3,5
2,3
2,7
10
2,1
3,7
2,4
2,8
20
2,2
4,2
2,6
3,2
30
2,3
4,3
2,9
3,7

TČ s 200 m3/h odpadního vzduchu
35°C
50°C
ε
ε
kW
kW
1,7
2,8
1,8
2,2
2,0
3,2
2,3
2,5
2,1
3,5
2,3
2,7
2,2
3,7
2,4
2,8
-

Upozornění
Pro dimenzování, hydraulické schéma
zapojení, funkci regulace a příslušenství platí informace pro jednotky
LWZ 303/403 SOL (viz. str. 46, 48-50
a 52-53).

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

41

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 303/403..SOL

Centrální větrací přístroj s rekuperací
tepla, tepelným čerpadlem a přídavným ohřevem
LWZ 303/403..SOL byl vyvinut firmou
STIEBEL ELTRON speciálně pro nízkoenergetický způsob staveb. Moderní
technika domovní výstavby předpokládá
dnes jednoduché systémy, které splňují
současně rozličné požadavky. Kompletní
systém LWZ 303/403..SOL je komfortním, maximálně hospodárným a ekologicky šetrným řešením pro tři oblasti
vytápění, větrání a přípravu TUV.
Projektování a přizpůsobení soustavy,
stejně jako její instalace, jsou jednoduché a jsou spojeny v nízkými náklady.
Součástí základní dodávky je:
- přístroj, rozložený pro přepravu do
dvou částí, obsahuje m.j. oběhová
čerpadla topení a TUV, elektrokotel 8,8
kW a expanzní nádobu topné soustavy
- venkovní čidlo
- kolektorové čidlo Pt 1000
-pouze u provedení SOL
Zvlášť je nutné podle projektu topení
a VZT objednat u Stiebel Eltron
- viz Příslušenství:
- tepelně izolovanou vzduchovou hadici
průměr 315mm, délka 4m 1 až 2 ks
- gumové tlakové připojovací hadice - kompenzátory hluku a vibrací
v potřebné délce
Zvlášť je možné podle projektu vytápění a přípravy užitkové vody objednat
u Stiebel Eltron -viz Příslušenství:
- příložné čidlo pro směšovaný okruh
- stěnovou průchodku s venkovní mřížkou, průměr 315mm
- tlumič hluku DN 315
- sadu náhradních filtrů
Stavba dodá m.j.:
- rozvody vzduchu v domě podle projektu VZT (nedodává Stiebel Eltron)
- průchody stěnou a vnější mřížky
- elektrické napájení a případně propojení s dálkovým ovládáním FES
- pojistný ventil topné soustavy

Všechno je zcela jednoduché
Optimální kvalitu vzduchu zajišťuje
tepelný výměník s křížovým protiproudem, který z odpadního vzduchu získává až 90 % tepelné energie. Zbývající
zbytkové teplo je možno využít společně
s přídavně nasávaným venkovním vzduchem tepelným čerpadlem vzduch /
voda jak pro vytápění, tak i pro přípravu
TUV. Pokud je potřeba topné energie
vyšší, zapojí se k podpoře tepelného
čerpadla elektrický kotel. Aby se pracovalo energeticky účelně, dává elektrický
kotel k dispozici pouze energii, která je
skutečně zapotřebí.
studená
voda

teplá
voda

topná

vratná

voda

voda

Lepší kvalita bydlení
Přístroj LWZ 403..SOL je určen zejména
pro nízkoenergetické domy do obytné
plochy 200 m2 a tepelnou ztrátu do cca
10 kW (podle EN 12631) - protože zlepšuje z každého hlediska kvalitu bydlení.
Úsporný a efektivní
Šetrně k životnímu prostředí, hospodárně a efektivně zajišťuje LWZ 303/403..
SOL kontinuální přívod čerstvého vzduchu, TUV a správnou teplotu v domě.

venkovní
vzduch

odpadní
vzduch

přiváděný
vzduch

odvětrávaný
vzduch

stejnosměrný ventilátor
(přiváděný vzduch)

expanzní nádoba

tepelný výměník
s křížovým protiproudem

zpětná klapka
stejnosměrný ventilátor
(odpadní vzduch)

oběhové čerpadlo

zpětná klapka
zásobník TUV 200 l

předehřev vzduchu

zpětná klapka
oběhové čerpadlo
zásobníku TUV

stejnosměrný
ventilátor (TČ)
výparník

tepelný výměník
expanzní ventil

elektrický dohřev

kondenzátor
magnetický ventil
kompresor

solární výměník

LWZ 303/403 SOL
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 303/403..SOL
POPIS PŘÍSTROJE, ZPŮSOB PRÁCE

LWZ 303/403..SOL

Krátce a výstižně
• Kompaktní přístroj s funkcemi:
– větrání
– vytápění
– příprava TUV
• Centrální systém přiváděného
a odpadního vzduchu pro optimální
kvalitu vzduchu
• Rekuperace tepla tepelným
výměníkem s křížovým protiproudem a tepelným čerpadlem vzduch /
voda
• Využití regenerativních energií
životního prostředí: venkovní vzduch
do - 18 °C
• Velmi komfortní zásobování TUV
integrovaným zásobníkem
TUV (200 I)
• Kontrola ﬁltrů pro hygienický provoz
• Jednoduchá instalace a obsluha
• Integrovaná ovládací jednotka
• Předvolba programu a využití
zařízení individuálně nastavitelné
• Kontinuální odvádění škodlivin
z oblasti bytu.
• Možnost předehřátí venk. vzduchu
v zemním kolektoru
• Integrovaná solární regulace (SOL)
• Připojení solárních kolektorů pro
přípravu TUV a vytápění (SOL)

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

Popis přístroje
LWZ 303/403..SOL je kompletním systémem pro centrální větrání a odvětrávání bytů a rodinných domků, a dále
k centrální přípravě TUV a veškerému
zásobování teplem pro vytápění.
Rekuperace tepla z odpadního vzduchu se provádí pomocí velmi účinného tepelného výměníku s křížovým
protiproudem a agregátem tepelného
čerpadla vzduch / voda. Přídavně se
odebírá teplo venkovnímu vzduchu.
Vzduch se vede příznivě pro proudění
tvarovkami EPS. Jako ventilátory jsou
zvoleny obzvláště úsporné stejnosměrné ventilátory. Přípojky pro venkovní,
přiváděný, odpadní a odvětrávaný
vzduch se nacházejí na horní straně
přístroje. Přiváděný a odpadní vzduch
jsou ﬁltrovány jednoduše vyměnitelnými ﬁltry (třída ﬁltrů G 3). Agregát
tepelného čerpadla je vybaven všemi
bezpečnostními prvky, jako hlídačem
vysokého a nízkého tlaku a ochranou
proti zamrznutí. Zpětně získané teplo
se předává přiváděnému vzduchu
do integrovaného, speciálně smaltovaného zásobníku TUV (200 I) a do
vytápěcího systému. Při velmi nízkých
teplotách nebo při velké potřebě tepla
pokrývá LWZ 303/403..SOL potřebu
zbytkového tepla pomocí vestavěného
elektrického kotle. Plně elektronický
ekvitermní regulátor umožňuje regulaci dvou topných okruhů, parametrování kromě jiného stupňů ventilátorů,
jakož i programování režimu vytápění,
větrání, TUV a nepřítomnosti v závislosti na čase.
Jako vzláštní příslušenství je možno
objednat dálkové ovládání FES Komfort.
Skříň LWZ 303/403..SOL sestává z ocelového plechu s bílým vypalovacím
nátěrem a šedým krytem z plastu pro
uložení ovládací jednotky.

Způsob práce
Větrací přístroj LWZ 303/ 403..SOL je
vybaven ventilátorem pro odpadní
vzduch a pro přiváděný vzduch do
místností.
Venkovní vzduch se nasává ventilátorem přiváděného vzduchu a odpadní
vzduch se nasává z místností zatížených pachem, případně výpary a vlhkostí (kuchyně, koupelna, WC) ventilátorem odpadního vzduchu.
Oba tyto proudy vzduchu se vedou
tepelným výměníkem s křížovým protiproudem, přičemž venkovní vzduch
teplo přijímá a odpadní vzduch příslušně teplo předává. Vzduchová vedení venkovního, přiváděného a odpadního / odvětrávaného vzduchu
jsou zcela navzájem oddělená, takže
při provozu přístroje je vyloučen přenos pachů nebo smíšení vzduchových
proudů. Vhodnými vzduchovými kanály a seřízenými ventily se ohřátý
přiváděný vzduch přivádí do bytu, odvětrávaný vzduch se vede ven před
výparník. Při požadavku na teplo se
vede přes odparník přídavně venkovní
vzduch s teplotami až do - 18 °C
a odebírá teplo. Tato energie se uvádí
tepelným čerpadlem na vyšší teplotní
úroveň, aby se ohřála TUV a topný
systém. LWZ 303/403..SOL je vybaven
dalším výměníkem tepla ve vzduch,
kanálu čerstvého vzduchu. Pokud TČ
nepracuje je předehřev vzduchu zajištěn principem tepelné trubice. Při
nižších teplotách nebo při velké potřebě tepla pokrývá přístroj LWZ
303/403..SOL potřebu zbývajícího tepla pomocí elektrického dohřevu.
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INTEGRALSYSTEM LWZ 303/403..SOL
TECHNICKÁ DATA
Typ
Objed. číslo
Technická data
Spodní mez použití TČ 3)
°C
Tepelný výkon TČ 3)
kW
Tepelný výkon elektrického kotle
kW
Tepelný výkon max.
kW
Příkon TČ 3)
kW
Příkon ventilátorů max.
W
Příkon oběhového čerpadla
W
Objemový průtok vytápění min.
l/h
Objem. průtok přiváděný/odpadní vzduch m3/h
Objem. průtok venkovní/odvětrávaný vzduch m3/h
Externí použitelný tlak
Pa
přiváděného/odpadního vzduchu
Hladina zvuk. tlaku v místnosti instalace dB/A)
na výfukové mřížce
dB/A)
Chladivo
Typ
Plněné množství
g
Jištění
el. dohřev
A
kompresor
A
regulace/ventilátor
A
Síťová přípojka el. dohřev
n x mm2
kompresor
n x mm2
regulace/ventilátor n x mm2
Napětí/kmitočet
V/Hz
Odběr proudu celkem
A
Náběh. proud tepelného čerpadla
A
Stupeň krytíEN 60529 (DINVDE0470)
Objem zásobníku TUV
l
Teplota TUV max.
°C
Pojistný ventil TUV (uživatel)
bar
Teplota výstupní vody do topení z TČ max. °C
Pojistný ventil vytápění (uživatel)
MPa
Expanzní nádrž
Objem
l
přetlak
bar
Přípojky
Přípojka vytápění
mm
Přípojka vody
mm
Solární přípojka
Přípojka kondenzátu
mm
Přípojky přívod./odpad, vzduchu
DN
Přípojky venkov, /odvětrav, vzduchu
mm
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
v/š/h mm
Přepravnírozměry funkční modul v/š/h mm
zásobník. modul v/š/h mm
Hmotnost
funkční modul
kg
zásobníkový modul
kg
1)
2)
3)

LWZ 303 Integral
07 43 60

LWZ 303 SOL
18 52 81

LWZ 403 SOL
22 04 66

–18
4,2 (A2/W35)1)
2,6–8,8
10,6 (A-15/W35)2)
1,3 (A2/W35)1)
60 (při 170 m3/h, 50 Pa)
40–100
550
80–230
1000

–18
4,2 (A2/W35)1)
2,6–8,8
10,6 (A-15/W35)2)
1,3 (A2/W35)1)
60 (při 170 m3/h, 50 Pa)
40–100
550
80–230
1000

–18
6,0 (A2/W35)1)
2,6–8,8
12,9 (A-15/W35)2)
2,0 (A2/W35)1)
100 (při 200 m3/h, 75 Pa)
40–100
700
110–280
1000

100

100 při 230 m3/h

100

49 ve vzdálenosti 1 m
60
R407C
2700
16 gL
16 gL
16 gL
5 x 2,5
4 x 2,5
3 x 1,5
3/N/PE ~ 400/50
17
< 30
IP 1XB
200
65
6
55
0,3

49 ve vzdálenosti 1 m
60
R407C
3100
16 gL
16 gL
16 gL
5 x 2,5
4 x 2,5
3 x 1,5
3/N/PE ~ 400/50
17
< 30
IP 1XB
200
65
6
55
0,3

50
ve vzdálenosti 1 m
61
R407C
3600
16 gL
20 gL
16 gL
5 x 2,5
4 x 2,5
3 x 1,5
3/N/PE ~ 400/50
20
< 30
IP 1XB
200
65
6
55
0,3

7,5
0,75

7,5
0,75

7,5
0,75

Ø 22 (vnější)
Ø 22 (vnější)
–
25 (vnitřní)
160
410 x 155 oval

Ø 22 (vnější)
Ø 22 (vnější)
G 1"
25 (vnitřní)
160
410 x 155 oval

Ø 22 (vnější)
Ø 22 (vnější)
G 1"
25 (vnitřní)
160
410 x 155 oval

1870 x 1320 x 770
2050 x 800 x 800
2050 x 700 x 700
198
153

1870 x 1320 x 770
2050 x 800 x 800
2050 x 700 x 700
223
153

1870 x 1320 x 770
2050 x 800 x 800
2050 x 700 x 700
233
158

při 230 m /h

při 280 m³/h

A2/W35 = teplota vstupu vzduchu: 2 °C, výstupní voda do topení: 35 °C
A-15/W35 = teplota vstupu vzduchu: -15 °C, výstupní voda do topení: 35 °C
tepelné čerpadlo
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 303/403..SOL
VÝKONOVÉ DIAGRAMY / DIMENZOVÁNÍ

výkon v kW

teplota výst. vody do topení 35 °C
teplota výst. vody do topení 50 °C
teplota výst. vody do topení 35 °C vč. rekup. tepla při 170 m3/hod. 20 °C
teplota výst. vody do topení 50 °C vč. rekup. tepla při 170 m3/hod. 20 °C

venkovní teplota °C

Výkonový diagram LWZ 403 SOL

teplota výst. vody do topení 35 °C
teplota výst. vody do topení 50 °C
teplota výst. vody do topení 35 °C vč. rekup. tepla při 170 m3/hod. 20 °C
teplota výst. vody do topení 50 °C vč. rekup. tepla při 170 m3/hod. 20 °C

venkovní teplota °C

Výkonový diagram LWZ 403 SOL

výkon v kW

Dodatečně je nutno dbát
na následující body:
• podíl tepelného čerpadla na vytápění klesá se stoupající potřebou tepla
a klesající normovanou výpočtovou
teplotou, tzn. podíl přímotopné složky stoupá.
• během první topné sezóny je
u novostaveb vlivem vysoušení stavby nutno počítat se zvýšenou potřebou energie.
• zvýšení teploty v místnosti o 1°C
znamená zvýšení spotřeby energie
o cca. 6%.
• podíl pokrytí přípravy teplé vody je
silně závislý na spotřebě a nastavené teplotě vody. Při požadované teplotě např. 45°C je příprava teplé
vody pokryta plně tepelným čerpadlem.
• při dimenzování případů na hraně
použití je nutno provést úvahu
o provozních nákladech.

Výkonový diagram LWZ 303 Integral

výkon v kW

Při dimenzování je nutno mít na zřeteli
následující skutečnosti: Při klesající
venkovní teplotě se zvyšuje potřeba
tepla budovy, současně se snižuje
topný výkon tepelného čerpadla vzduch
/ voda. Integrované doplňkové topení
se sice při zvýšené potřebě energie pro
vytápění automaticky zapojí, avšak má
to za následek zvýšenou spotřebu energie. Z tohoto pohledu na výkon vyplývá
při použití podlahového vytápění hospodárná oblast použití přístroje
LWZ 303 do 8,5 kW a pro LWZ 403 max.
10 kW tepelné ztráty (podle EN 12831).
U LWZ 303/403..SOL může být podle
umístění a nadimenzování dosaženo
různé hospodárnosti provozu. K tomu
je nutno přistupovat podle příkladu
dimenzování na str. 46. V žádném případě nesmí tepelná ztráta překročit
maximální hodnotu v příkladu dimenzování (viz. výkonové diagramy).

teplota výst. vody do topení 35 °C vč. rekup. tepla při 200 m3/hod. 20 °C
teplota výst. vody do topení 50 °C vč. rekup. tepla při 200 m3/hod. 20 °C
teplota výst. vody do topení 35 °C
teplota výst. vody do topení 50 °C

venkovní teplota °C
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 303/403..SOL
DIMENZOVÁNÍ

Příklad LWZ 403 SOL:
Teplota topné vody 35°C, bod bivalence
-5°C, topný výkon TČ vč. zpětného
získání tepla je při -5°C 7 kW. Při -15°C
je tepelná ztráta domu 11,5 kW
(dle EN 12831).

Výkonový diagram LWZ 403 SOL
12
11
10

výkon v [kW]

Příklad dimenzování
Centrální větrací přístroj LWZ 303/403..
SOL se dimenzuje jako tepelné
čerpadlo vzduch/ voda. Dimenzování
musí vycházet z tepelné ztráty
(dle EN 12381). Hraniční teplota
vytápění se zvažuje od +10°C a bod
bivalence -5°C. Při tom zohledňuje
výkonová charakteristika zpětné získání
tepla.

9
8
7
6
5
4

topná voda 35 °C
topná voda 35 °C s rekuperací
topná voda 50 °C

3
2
1
0

-15

topná voda 50 °C s rekuperací

dimenzování při 35 C s rekuperací

-10

-5

0

5

10

15

20

venkovní teplota [°C]
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Příkon kW a výkonové číslo ε LWZ 303
Teplota venkovního
Tepelné čerpadlo
vzduchu
35°C
50°C
ε
kW
ε
°C
kW
–7
1,3
2,7
1,4
2,0
–3
1,3
2,9
1,4
2,1
2
1,3
3,2
1,5
2,2
4
1,4
3,3
1,6
2,4
7
1,5
3,3
1,7
2,7
10
1,5
3,9
1,7
2,8
15
1,5
4,2
1,8
3,0
20
1,5
4,6
1,8
3,1
30
1,5
5,3
1,9
3,2

TČ + 170 m3/h zpětné získávání tepla
35°C
50°C
kW
ε
kW
ε
1,3
3,5
1,4
2,9
1,3
3,9
1,4
3,3
1,3
4,2
1,6
3,6
1,4
4,2
1,6
3,7
1,5
4,2
1,7
3,8
1,5
4,4
1,7
3,8
1,5
4,5
1,8
3,8
-

Příkon kW a výkonové číslo ε LWZ 403..SOL
Teplota venkovního
Tepelné čerpadlo
vzduchu
35°C
50°C
ε
kW
ε
°C
kW
–7
1,7
2,5
1,8
1,9
2
1,9
3,1
2,2
2,4
7
2,1
3,5
2,3
2,7
10
2,1
3,7
2,4
2,8
20
2,2
4,2
2,6
3,2
30
2,3
4,3
2,9
3,7

TČ + 200 m3/h zpětné získávání tepla
35°C
50°C
kW
ε
kW
ε
1,8
3,7
1,9
2,9
2,0
3,7
2,2
2,8
2,1
3,9
2,4
3,1
2,1
4,0
2,4
3,2
-
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWZ 303/403..SOL
ROZMĚRY A PŘIPOJOVACÍ MÍRY

elektrická přípojka

mi

n. R

36

5

přípojka pro
zemní tepelný
výměník Ø 125

elektrická přípojka

330

přípojka
kondenzátu,
volitelně
hadice

1200

1870

1800

1870

2500

dveře

125

120

X
170

215

IX

min. 500

1320

průchodka pro elektrické
připojovací vodiče

přípojka solárního výměníku
(jen u SOL varianty)

ca. 100

620

II

III

IV

155

155

410

410

I

venkovní mřížka s vestavným
rámečkem
(vnější rozměry 450 x 450 mm)

VIII

Ø 160

520

121

208

216

155

VI
VII

dveře
334
666

elektrická přípojka

I
II
III
IV

studená voda Ø 22 mm
teplá voda Ø 22 mm
vratné potrubí topení Ø 22 mm
výstupní potrubí topení Ø 22 mm

V
VI
VII
VIII

770

147

75

V

710

stěnová průchodka s tepelnou
izolací (vnější rozměry
420 x 420 mm)
a hadicová přípojka DN 315

296

80 125 125 125

50

venkovní vzduch
odpadní vzduch z místností
přiváděný vzduch do místností
ven odvětrávaný vzduch

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWZ 303/403..SOL
UMÍSTĚNÍ
Umístění
Podklad pro instalaci přístroje LWZ
303/403..SOL má být vodorovný, pevný
a trvanlivý. Přístroj má stát na podstavci
rovně. Nerovný podklad může ovlivnit
hlukové chování přístroje. Přístroj nemá
být instalován přímo nebo vedle obytných místností nebo ložnic. Nesmí se
instalovat ani na plovoucích podlahách.
Pokud se umístí přístroj na půdě, je
nutno uvažovat účinné oddělení od
konstrukce. Vhodné protihlukové izolace se dosáhne betonovou základovou
deskou s podloženou pryžovou rohoží
nebo s podloženými izolačními deskami na tlumení zvuku šířícího se tělesem
(viz obrázek dole).
Upevnění potrubí a průrazy stěnou je
také třeba provést s izolací tlumící zvuk
šířící se tělesy.
Místnost, ve které se bude přístroj LWZ
303/403..SOL instalovat, musí kromě
toho splňovat následující podmínky:
• Místnost musí být chráněna před
mrazem.
• Maximální teplota místnosti nesmí
překročit 35 °C.
• Nosná podlaha (hmotnost přístroje
LWZ 303 Int s vodou cca 550 kg,
LWZ 303 SOL 575 kg,
LWZ 403 SOL 595 kg).
• Při instalaci přístroje LWZ 303/
403..SOL do kotelny je nutno
zajistit, aby nebyl nepříznivě
ovlivněn provoz kotle.

• Základní plocha místnosti pro instalaci musí činit minimálně 4,5 m2.
Přitom objem místnosti nesmí být
menší než 10 m3.
Potřebné místo
Aby bylo možno bez omezení otevírat
čelní dveře přístroje, je před ním
zapotřebí ponechat volné místo
600 mm. Pro bezproblémovou instalaci
přístroje musí činit výška místnosti při
použití vodícího krytu nejméně
2200 mm. Při přímém připojení hadic
musí být výška místnosti min. 2500 mm.
Pro případné servisní práce na tepelném čerpadle je nutno uvažovat na
pravé straně přístroje s minimálním
odstupem 500 mm.
Pokud je zapojen zimní vzduchový
registr nebo solární zařízení, je nutný
odstup od stěny min. 300 mm.
Vedení venkovního
a odvětrávaného vzduchu
Otvory pro vstup venkovního vzduchu
a výstup odvětrávaného vzduchu ve
venkovních stěnách by neměly směřovat na sousední okna obytných místností nebo ložnic. V každém případě je
nutno zamezit zkratu mezi vstupem
vzduchu a výstupem vzduchu. Účelné je
nasávání přes roh nebo příčné nasávání. Při uspořádání otvorů pro vstup
a výstup vzduchu na stejné straně
budovy by se měl dodržet minimální
vzdálenost mezi otvory 2 metry. Přitom

Umístění na základ

je také nutno přihlédnout ke směru
větru. Případně lze provést dělící stěnu
nebo osázení rostlinami mezi
nasávací a vyfukovací mřížkou.
Nasávaný vzduch (venkovní vzduch)
zvnějšku k tepelnému čerpadlu a vyfukovaný vzduch (odvětrávaný vzduch) do
volného prostoru se vedou pomocí
tepelně izolovaných vzduchových hadic.
Tyto hadice jsou velmi ohebné a samozhášecí podle ASTMD1692-67 T. Celková
délka hadic na straně vstupu vzduchu
a výstupu vzduchu nesmí překročit 8 m.
Přitom nesmí být instalovány více než
čtyři oblouky 90° s poloměrem nejméně
365 mm, vztaženo na střed hadice.
Vlivem své ohebnosti mají vzduchové
hadice sklon k prověšení, a proto je
nutno je ve vzdálenostech cca 1 m
upevnit. Použití vhodných tlumičů hluku
v potrubí odvětrávaného vzduchu vede
k dalšímu snížení hladiny hluku.
Odvod kondenzátu
Vlivem rekuperace tepla je nutno počítat v tepelném výměníku při velkých
teplotních rozdílech mezi venkovním
vzduchem a odpadním vzduchem
a v odparníku s kondenzovanou vodou.
Pro odvádění kondenzované vody je
zapotřebí odtokové potrubí. Nesmí se
přitom zapomenout na ochranu před
zamrznutím! Při nedostatečném spádu
se doporučuje použít čerpadlo na
zkondenzovanou vodu.

Umístění na podlahu

1 1.izolace kročejového hluku
2 plovoucí podlaha
Mazaninu a izolaci kročejového hluku,
pokud existují, oddělit spárou.

1
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWZ 303/403..SOL
INSTALACE
Topný okruh
Výstupní a vratné potrubí se připojují
na k tomu určené měděné trubky (Ø
22x1). Přístroj LWZ 303/403..SOL je
sériově opatřen expanzní nádobou
a oběhovým čerpadlem. Může být
připojen přímo na topný systém. Přitom
je nutno dbát na to, aby byl při všech
provozních podmínkách zajištěn
minimální objemový průtok, např.
příslušně nastaveným přepouštěcím
ventilem. Minimální oběhové množství
činí 700 l/hod.
Druhý topný okruh
Zařízení je sériově vybaveno pro řízení
druhého topného okruhu s jinou
teplotou výstupní vody. Druhý topný
okruh musí uživatel vybavit směšovacím
ventilem s motorovým pohonem
a oběhovým čerpadlem a dále dalším
příložným čidlem (objed. číslo
16 53 41).

Schéma zapojení s jedním topným okruhem
topný okruh

teplá voda

pojistná skupina
studené vody
podle normy
DN 1988

LWZ 303

expanzní nádoba
zásobník TUV
oběhové čerpadlo topení
oběhové čerpadlo TUV
elektrické topné těleso
kondenzátor
přiváděný vzduch
odpadní vzduch
pojistný ventil
čidlo venkovní teploty
směšovací ventil
zpětná klapka
čidlo teploty výstupní vody
přepouštěcí ventil
hydraulická výhybka
oběhové čerpadlo solar
s hydraulickou výhybkou

Schéma zapojení se dvěma topnými okruhy
topný okruh 1

Elektrická přípojka
Pro přístroj LWZ 303/403..SOL je třeba
uvažovat zvláštní elektrickou přípojku
3/N/PE~400 V s pevným připojením. Je
nutno dbát na to, aby byly řídící vodiče
uloženy odděleně od napájecích vodičů.
Součástí dodávky přístroje je čidlo
venkovní teploty.
Zvláštní tarify
Přístroj LWZ 303/403..SOL je možno
používat se zvláštními tarify pro topení
nebo tepelná čerpadla. Na zvláštní
tarify je možno se dotázat u příslušného elektrorozvodného závodu. Připojovací svorky pro zvláštní tarify je možno
zaplombovat (viz obrázek).
Pro využití zvláštních tarifů musí být
zajištěno, aby na přípojce L1/L2 (řízení/
ventilátory) bylo vždy napětí.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

topný okruh 2

teplá voda

pojistná skupina
studené vody
podle normy
DN 1988

LWZ 303

Schéma zapojení s přídavnou solární soustavou

topný okruh

teplá voda

solární kolektor

pojistná skupina
studené vody
podle normy
DN 1988

LWZ 303 SOL
LWZ 403 SOL

SOKI

4
16
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWZ 303/403..SOL
INSTALACE

Expanzní nádoba
Vestavěná expanzní nádoba má objem
7,5 I a vstupní tlak 0,75 bar.
Podle DIN 4807 musí být zkontrolováno,
zda integrovaná expanzní nádoba
postačuje. V jiném případě musí
instalovat uživatel příslušně
dimenzovanou expanzní nádobu.
Čidlo venkovní teploty
Čidlo venkovní teploty se instaluje na
severní nebo severovýchodní stěně za
vytápěnou místností 2,5 m nad zemí
a 1 m bočně od oken a dveří. Čidlo
venkovní teploty má být vystaveno volně
a nechráněně vlivům povětrnosti.
Příložné čidlo pro druhý topný okruh
Příložné čidlo (objed, číslo 16 53 41) pro
druhý topný okruh se umisťuje na
výstupním potrubí druhého topného
okruhu. Před montáží je nutno trubku
dobře vyčistit. Nanést tepelně vodivou
pastu a čidlo upevnit upínacím páskem.

LWZ 403 SOL
LWZ 303 SOL

externí tlak Pa

Oběhové čerpadlo
Podle dimenzování systému rozvádění
tepla je třeba nastavit objemový průtok
vytápění třemi stupni oběhového
čerpadla.

Charakteristika ventilátoru přiváděného a odpadního vzduchu

objemový průtok m³/h
Diagram čerpadel topení
stupeň 1 (45 W)
stupeň 2 (60 W)
stupeň 3 (90 W)
externí výška v bar

Ventilátor přiváděného
a odpadního vzduchu
Ventilátor přiváděného a odpadního
vzduchu může být nastaven nezávisle na
sobě na plánovaný objemový průtok, na
základě tlakové ztráty potrubní sítě. To
se provede pomocí ovládací jednotky
a může být parametrováno speciﬁcky
pro všechny tři stupně. Aby se dosáhlo
co možno nízké spotřeby proudu, měla
by být potrubní síť krátká a dimenzována podle kapitoly projektování soustavy.

objemový průtok m³/h

Solární zařízení
U solárni varianty jsou solární regulace,
čidlo kolektoru a řízení čerpadla
vestavěny. Max. plocha kolektoru
je 5 m2.
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWZ 303/403..SOL
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

Blokování kompresoru a elektrokotle
2
1

Připojení řízení a 2. topného okruhu
3

PE
N
L3
L2
L1
PE
L3
L2
L1

3

schluss externe Temperaturer und Fernbedienung

C16 A

1

2/N/PE~230V

L2

+Ub

GND

CAN-High

CAN 2 BUS
CAN-Low

C16 A
(C20 A)

2

10

5
4

M
1
C16 A

L1 L2 L3 N PE
3/N/PE ~ 50Hz 400V

1
2
3

tepelné čerpadlo
elektrokotel
ventilátor/řízení

4
5

3

směšovač:
čerpadlo:
řízení:

N, auf - otvírá, zu - zavírá
PE, N, L
PE, L2, L1, N

2/N/PE ~ 50Hz 230V

termostat podlahového vytápění
(možnost)
spínací hodiny HDO

Přípojka kompresoru a elektrokotle
1

1
2
3

2

Připojení externích čidel teploty a sběrnice BUS
1 2
3
4

Anschluss externe Temperaturfühler und Fernbedienung

2/N/PE~230V

L2

+Ub

CAN-High

GND

CAN-Low

CAN 2 BUS

10

2/N/PE~230V

5
4

1
2
3
4

kompresor:
PE, L1, L2, L3
elektrokotel
PE, L1, L2, L3, N
připojení ochranného vodiče nádrže
plomba

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

1
2
3
4
5

venkovní čidlo
topná voda 2. topný okruh
prostorové čidlo teploty
připojení externí regulace FES komfort
solární čidlo
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 303/403..SOL
OBSLUHA
Popis
Regulátor přístroje LWZ 303/ 403..SOL
řídí a kontroluje tři funkce přístroje:
1. větrání
2. vytápění
3. TUV
Regulátor je u výrobce STIEBEL
ELTRON přednastaven tak,
že vyhovuje s tímto nastavením
zpravidla požadavkům většiny
uživatelů.
Obsluha regulátoru se člení do
následujících oblastí:
- zjišťování teplot a závad
- nastavení provozních režimu
- nastavení požadovaných hodnot
parametrů
- nastavení časových programů
- změna objemového průtoku vzduchu
pro určitou dobu.

Způsob práce
Integrovaná elektronika s ovládací jednotkou reguluje individuálně teplotu
ventilátorů, vytápění a TUV. V provozním režimu "Automatika" jsou aktivní
časové programy a teplota výstupní
vody do vytápění se reguluje podle
topné křivky závislé na venkovní teplotě. Při "ručním režimu" se udržují stupně ventilátorů, teplota výstupní vody do
topení a teplota TUV na přednastavené
konstantní požadované hodnotě.
Regulátor je možno ovládáním velmi
jednoduše přizpůsobit individuálním
potřebám. Zvláště ventilátory přiváděného a odpadního vzduchu lze nastavovat nezávisle na sobě plynule ve
všech třech spínacích stupních.

Krátce a výstižně
• Integrovaný regulátor pro
– větrání
– vytápění
– TUV
• Řízení druhého topného okruhu
• Diferencovaná dálková indikace
• Kontrola filtrů pro hygienický provoz
• Ventilátory přiváděného a odpadního vzduchu programovatelné nezávisle ve třech stupních.
• Vestavěná solární regulace
(LWZ 303..SOL)
• Možnost připojení dálkového
ovládání FES
• Možnost připojení čidla v komíně
krbu (k zamezení podtlaku v domě
krbem)

U časových programů je možno nastavit vždy dobu snížené teploty pro libovolně volitelný den týdne. Jsou k dispozici následující programy:
- dva programy vytápění
- dva programy větrání
- program přípravy TUV
- program pro dobu nepřítomnosti
uživatele

Úvodní obrazovka
1
2
3

STŘEDA 11.ČERVNA 08

VENKOVNÍ TEPLOT
TEPLOTA TEPLÉ VODY
TEPLOTA PŘÍTOK

10:23 HOD.

27,0 °C
35,0 °C
28,0 °C

DENNÍ PROVOZ

4
1
2
3
4
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Datum a čas
Oblíbené
Provozní režim
Symboly stavu systému
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CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE LWZ 303/403..SOL
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Souprava filtrů pro LWZ 303/403
Objed. číslo

16 71 45

Technická data
Třída filtru podle EN 779
Rozměry
Počet kusů

G3
mm 155 x 400 x 20
10

Technický popis
Vysokovýkonné filtrační médium z pevných polyesterových vláken s částečně
progresivní konstrukcí, tepelně vázané, snášíteplotu do 100 °C.
Deska k připojení hadice pro LWZ 303/403
Objed. číslo
Technická data
Výška
Šířka
Oválný otvor

16 71 20

mm 300
mm 700
mm 155 x 410

Technický popis
Tepelně izolovaná deska k připojení hadice s hrdlem a hadicovou objímkou pro
přechod z tepelně izolované hadice k průrazu stěnou nebo k okennímu otvoru.
Tepelně izolovaná průchodka stěnou pro LWZ 303/403
Objed. číslo
22 22 30
Technická data
Tlaková ztráta
Rozměry v x š x h
Min. průchozí otvor
Max. tloušťka stěny
Přípojka

Pa
mm
mm
mm
DN

25 (při 1000 m3/h)
468 x 468 x 590
425 x 425
500
315

Technický popis
Tepelně izolovaná průchodka stěnou s mřížkou na venkovní stěně a přípojkou DN 315.
Tepelně izolovaná hadice pro vzduch pro LWZ 303/403
Objed. číslo
16 80 84
Technická data
Délka
Vnitřní průměr
Vnější průměr

m 4
mm 315
mm 365

Technický popis
Tepelně izolovaná hadice pro vzduch pro vedení venkovního a odvětrávaného
vzduchu. Vnějšíavnitřníobal je tvořen polyamidovou tkaninou s povlakem PVC,
vložkaz minerální vlny sloužíjako protihluková atepelná izolace.
Vodicí kryt pro LWZ 303/403
Objed. číslo
Rozměry
Rozměry v x š x h
Přípojka

07 43 12

mm 260 x 450 x 205
mm 410 x 155 oval

Technický popis
Vodicí kryt pro vedení venkovního a odvětrávaného vzduchu.
Použitelný pro výšky místnosti od 2,2 m.

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ
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BYTOVÉ VĚTRACÍ SOUSTAVY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
DECENTRALIZOVANÉ VENTILY PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
48
360

25

Ventily přiváděného vzduchu pro instalaci do stěny
Příslušenství pro LWA 203..SOL
Typ
Ventil 90
Objed. číslo
07 35 17
Technická data
Množství vzduchu
Míra tlumení hluku
Min, průchozí otvor
Max. tloušťka stěny

m3/h
Rw
mm
mm

20 (při tlakové ztrátě 5 Pa)
35 dB
100
360

Technický popis
Ventil přiváděného vzduchu z plastu s připojovací trubkou. Mřížka na ochranu
proti působení vlivů povětrnosti a filtr pro instalaci do stěny. Nastavitelné množství vzduchu.

trubka

Typ
Objed. číslo

WWW.STIEBEL-ELTRON.CZ

Technická data
Délka
Průměr

Prodloužení ventil 90
15 84 57

mm 150
mm 100

Typ
Objed. číslo

sada filtrů pro ventil 90
16 63 13

Technická data
třída
počet

G3
4
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
DECENTRALIZOVANÉ VENTILY PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
Ventily přiváděného vzduchu pro instalaci do stěny
Příslušenství pro LWA 303..SOL
Typ
ALD
Objed. číslo
18 98 13
Technická data
Množství vzduchu
Diference hladiny zvuku
Průměr vestavby

m3/hod 21 (při tlakové ztrátě 8 Pa)
dB 52
mm 150

Technický popis
Ventil přiváděného vzduchu z plastu s mřížkou na ochranu proti působení vlivu
povětrnosti; integrovaný tlumič hluku a filtr G3 pro vestavbu do stěny, ručně
uzavíratelný, ochrana proti hmyzu, moderní design, vnitřní díly při čištění
snadno demontovatelné.
Montážní trubka
Typ
Objed. číslo

Montážnítrubka
18 98 16

Technický popis
Plastová montážní trubka pro ventil ALD, délka 1 m, vnitřní průměr 150 mm.

Sada filtrů G3
Typ
Objed. číslo

G3
18 98 14

Technický popis
Sada náhradních filtrů pro ventil ALD,
Objemový tok při tlakové ztrátě 4 Pa - 15 m3/h.
Objemový tok při tlakové ztrátě 8 Pa - 21 m3/h
5 ks v balení.
Sada filtrů G2
Typ
Objed. číslo

G2
18 98 15

Technický popis
Sada náhradních filtrů pro ventil ALD
Objemový tok při tlakové ztrátě 4 Pa - 20 m3/h.
Objemový tok při tlakové ztrátě 8 Pa - 29 m3/h
5 ks v balení.
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY

Postup výpočtu
• Určení oblastí odpadního a přiváděného vzduchu
• Výpočet vzduchových proudů
v oblasti přiváděného vzduchu
• Výpočet celkové výměny vzduchu
v budově
• Určit počet ventilů přiváděného
a odpadního vzduchu
• Zakreslit vedení potrubí do stavebního výkresu
• Určit velikost vzduchových kanálů
a zakreslit je do stavebního výkresu
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• Určení oblastí odpadního a přiváděného vzduchu
• Výpočet vzduchových proudů
v oblasti přiváděného vzduchu
• Výpočet celkové výměny vzduchu
v budově
• Určit počet ventilů přiváděného
a odpadního vzduchu
• Zakreslit vedení potrubí do stavebního výkresu
• Určit velikost vzduchových kanálů
a zakreslit je do stavebního výkresu
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY

Obecné informace
Pro nasávání venkovního vzduchu
a odvádění odpadního vzduchu jsou
zapotřebí příslušné otvory ve střeše
nebo ve venkovní stěně budovy.
V oblasti přiváděného a odpadního
vzduchu budou použity pro rozdělování
vzduchu, případně nasávání ventily
a vzduchové průchodky. Při volbě vzduchových průchodek je nutno mít na zřeteli pokles tlaku, délku výfuku a hladinu
zvukového tlaku. Ventily je nutno uspořádat tak, aby byla celá místnost provětrávána čerstvým vzduchem. Tak například umístění v rohu místnosti je
nevhodné.
Doplňkové požadavky
• Pohyb vzduchu v oblasti pobytu
nesmí být pociťován
• Hluk vznikající v přístroji nesmí
řádově překročit hluk chladničky
• Přiváděný vzduch by se měl filtrovat
• Odváděné pachové látky nesmějí přijít opět do styku s přiváděným vzduchem.
Decentralizované ventily
přiváděného vzduchu
Decentralizované ventily přiváděného
vzduchu by se měly instalovat vpravo
nebo vlevo vedle okna ve výšce okenního překladu.
Centrální ventily
přiváděného vzduchu
V praxi se osvědčilo umisťovat centrální
ventily přiváděného vzduchu nade dveřmi nebo ve stropě, neboť tyto oblasti
nejsou zakryty nábytkem nebo závěsy.
Při včasném projektování jsou možné
průchody podlahou v oblasti oken.
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Ventily odpadního vzduchu
a digestoře pro odsávání par
Jako průchodky pro odpadní vzduch se
používají ventily ve stropě nebo ve
stěně. Poloha průchodek pro odpadní
vzduch má pro větrání bytu menší
význam, než průchody pro přiváděný
vzduch. Pro odvětrávání kuchyně je připojen pouze co možno daleko od sporáku vzdálený ventil. Odsavač par nesmí
být připojen na přístroj a musí být
opatřen samočinnou zpětnou klapkou.
Alternativně je možno použít odsavače
par s režimem vnitřního oběhu.

Připojení na přístroj
Přípojky na přístroj by se měly provést
s použitím ohebných trubek (flex-hadice) (nepatrný přenos hluku, jednoduchá
montáž).

Množství vzduchu pro průchodky
Aby mohl přiváděný vzduch proudit do
místnosti tak nehlučně jak je to možné,
a aby se zamezilo tahovým jevům, je
nutno dodržovat údaje výrobce.
Pro množství vzduchu by se neměly
překročit následující směrné hodnoty:

Bezpečnostní instrukce
Jsou-li v bytě instalována ohniště (kachlová kamna, komín, plynové ohřívače
atd.), je nutno zajistit, aby při provozu
těchto ohnišť byl přiváděn spalovací
vzduch nezávisle na vedení vzduchu pro
větrací zařízení (informovat se v příslušné kominické provozovně, neboť předpisy jsou pro tyto záležitosti regionálně
rozdílné). Při provozu sušičky prádla
s odvětráváním, případně odsavače par
s odvětrávacím režimem je nutno rovněž zajistit zvláštní objemový průtok
vzduchu.

Typ

Množství vzduchu
v m3/h
Ventily odpad, vzduchu DN 100 až 60
Ventily přivád. vzduchu DN 125 až 80
Ventily přiváděného vzduchu až 30

Počet ventilů přiváděného
a odpadního vzduchu
Počet ventilů přiváděného a odpadního
vzduchu pro místnost je určen množstvím vzduchu a údaji příslušného
výrobce ventilů. Pokud je například
v koupelně potřeba odpadního vzduchu
80 m3/hod. a ventil odpadního vzduchu
má maximální průtočné množství
60 m3/hod., bude zapotřebí pro tento
vzduch druhý ventil.

Protipožární ochrana
Vedou-li se vzduchové kanály dvěma
nebo více požárníci úseky, je nutno
respektovat protipožární směrnice stavebního dozoru místních úřadů.
V rodinných domcích pro jednu nebo
dvě rodiny není nutno protipožární
klapky montovat.

Průchodka venkovní stěnou
Při použití průchodek venkovní stěnou
je třeba provést průraz stěnou (vyvrtáním nebo vydlabáním). Vždy podle případu použití se provede průraz pro
trubky 125, případně 160 mm. Součástí
dodávky je montážní šablona pro
naznačení otvorů pro hmoždinky a průraz venkovní stěnou.
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
VÝPOČET MNOŽSTVÍ VZDUCHU
Přepouštěcí oblast odpadního vzduchu a přiváděného vzduchu
Množství vzduchu, pohybujícíse při
kontrolovaném větrání bytu, jsou
dimenzována tak, aby se získalo
v normálně obsazeném bytě hygienicky a stavebně-fyzikálně správné cca
0,4 až 0,6násobné výměny vzduchu.
Pod pojmem výměna vzduchu se
rozumívýměna vzduchu v místnosti za
venkovnívzduch během určité doby. To
znamená, že např. při obytné ploše
120 m2 a výšce místností 2,5 m se přivádí asi 120 -180m3/hod. čerstvého
vzduchu do obytných místností a do
ložnice a stejné množství vzduchu
z místností zatížených pachem a vlhkostí (kuchyně a sanitární části) se
odvede. Z toho vznikají uvnitř bytu
zóny odpadního a přiváděného vzduchu, které jsou téměř vždy spojeny
přepouštěnívzduchovou oblastí (chodba nebo hala). Aby se zajistilo neomezovanému přepouštění, je třeba
buď zkrátit vnitřní dveře o cca 8 mm
nebo instalovat větrací mřížku ve spojovacích dveřích nebo stěnách. Jsou-li
koberce světlé, dávat přednost větracímřížce. Prouděníčerstvého vzduchu
v kuchyňské a sanitární oblasti je
zajištěno odsáváním vypotřebovaného
odpadního vzduchu.
Určení objemových průtoků
přiváděného vzduchu
Celý objemový průtok přiváděného
vzduchu odpovídáobjemového průtoku
odpadního vzduchu Vpřiv = Vodpad.
Rozdělení přiváděného vzduchu na
pobytové místnosti a na ložnice se
provádí podle výměny vzduchu v místnostech. Je-li objemový průtok přiváděného vzduchu menší, než minimální průtok odpadního vzduchu podle
DIN, pak je třeba použít objemový
průtokodpadního vzduchu.

Určení objemových průtoků
odpadního vzduchu.
Podle DIN 1946, část 6 a směrnic stavebního dozoru a normy DIN 18017,
Větrání koupelen a toalet, vyplývají
následující objemové průtoky odpadního vzduchu v bytě.

WC

kotelna

schodiště

zádveří

chodba

obytná místnost/jídelna

kuchyně

Patro

Výměna vzduchu
0,5 až 0,8násobná
0,5 až 0,8násobná
2,0 až 4,0násobná
2,0 až 4,0násobná
2,0 až 4,0násobná

dětský pokoj

schodiště

chodba

pokoj pro hosty
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Množství vzduchu
v m3/h
Kuchyň
60
Koupelna (i s WC)
60
WC
30
Pracovní místnost domu 30

Vzorové projektování s pomocí následujících půdorysů:
Přízemí

koupelna
Místnost
Obytné místnosti
Ložnice
Kuchyň
Koupelna
WC

Místnost

ložnice
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
VÝPOČET MNOŽSTVÍ VZDUCHU
Výpočet množství vzduchu
Pro výpočet je zapotřebí výkres půdorysů domu s údaji světlé výšky podlaží.
Podle těchto údajů se vypočítají plochy
a objem jednotlivých místností.
Vzduchové oblasti
Místnosti domu se rozdělí na oblasti
přiváděného a odpadního vzduchu a na
oblast přepouštění. Oblasti odpadního
vzduchu jsou koupelna, WC kuchyň
a vlhké místnosti.
Přepouštěcí oblastí jsou místnosti, které
leží mezi oblastí přiváděného a odpadního vzduchu, tedy například chodba
a hala. Plochy místností a vypočítaný
objem místností se zapisují do formuláře.
Objemový průtok přiváděného vzduchu
Nejprve se určí pro oblast přiváděného
vzduchu v závislosti na objemu místností objemový průtok přiváděného vzduchu a výměna vzduchu.
Výměna vzduchu ().
Výměna vzduchu je podílem proudu
vzduchu děleným objemem místnosti.
 = V· / V
Neměla by být překročena maximální
výměna vzduchu.
•

Proud vzduchu ( V ).
Proud vzduchu místnosti se vypočítá
z objemu místnosti V, násobeného
výměnou vzduchu 
V· = V x 

Přízemí
Místnost

Přiváděný vzduch
Přepouštěcí oblasti

Odpadní vzduch

Plocha

Objem
místnosti
[m3/h]
[m2]
obyt. místnost/jídelna 36
90
schodiště
5
12,5
chodba
8
20
zádveří
5
12,5
Přiváděný vzduch
kuchyň
12
30
WC
3
7,5
HWR
6
15
Odpadní vzduch

Množství
vzduchu
[m3/h]
80
–
–
–
80
60
20
20
100

Výměna
vzduchu
[1/h]
0,89
–
–
–

Místnost

Množství Výměna
vzduchu vzduchu
[m3/h] [1/h]

2,00
2,67
1,33

Podkroví
Plocha
[m2]

Přiváděný vzduch
Přepouštěcí oblasti

Odpadní vzduch
Budova
Místnost

dětský pokoj
ložnice
pokoj pro hosty
schodiště
chodba
komora
koupelna

Objem
místnosti
[m3/h]

11
27,5
16
40
10
25
5
12,5
8
20
8
20
Přiváděný vzduch
10
25
Odpadní vzduch

Plocha
[m2]

Objem místnosti
[m3/h]

Přízemí
Podkroví
Budova

75
60
135

187,5
150
337,5

Přízemí
Podkroví
Budova

75
60
135

187,5
150
337,5

25
30
25
–
–
–
80
60
60

Množství vzduchu
[m3/h]
Přiváděný vzduch
80
80
160
Odpadní vzduch
100
60
160

0,91
0,75
1,00
–
–
–
2,40

Výměna vzduchu
[1/h]
–
–
0,47
–
–
0,47

Objemový průtok odpadního vzduchu
Nyní se určí objemový průtok odpadního vzduchu. Celé množství odpadního vzduchu odpovídá také množství
přiváděného vzduchu a rozdělí se na
jednotlivé oblasti odpadního vzduchu.
Také zde se nesmí překročit maximální
výměna vzduchu.
Celková výměna vzduchu
Po vypočítání oblasti přiváděného
a odpadního vzduchu se určí celková
výměna vzduchu domu. Ta je podílem
z celkového množství přiváděného nebo
odpadního vzduchu a celkového objemu
místností domu. Výměna vzduchu by
se měla pohybovat mezi 0,4 až 0,6 za
hodinu.
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
DIMENZOVÁNÍ VZDUCHOVÝCH KANÁLŮ
Obecné informace
Pro udržení nízkých odporů vzduchu
a nákladů na potrubí je nutno se snažit
o krátké vedení trubek. Pokud je to
možné nepřipustit křížení potrubních
větví. V bytech nebo v rodinných domcích se projevilo jako výhodné uložení
při dodatečné instalaci v oblasti chodby,
neboť zde může být strop podle stavebního řádu podvěšen až na světlou výšku
2,3 m. Pro vzduchová potrubí by se měly
používat hladkostěnné, pozinkované
vinuté drážkové trubky s břitovým těsněním. Pokud se použijí vinuté drážkové
trubky bez břitového těsnění, musí se
spojení a styky trubek provést vzduchotěsně. Vnitřní plochy trubek by měly být
tak hladké jak je to možné, aby se neusazovaly nečistoty. Je možno použít také
trubky z tvrzené lehčené hmoty (EPS).
Tyto trubky mají rozhodující výhody
oproti provedení trubek z ocelového
plechu pokud se týká zvukové izolace,
tepelných ztrát a ochrany proti tvoření
kondenzované vody. Ve výjimečných případech je možno použít také plastových
plochých kanálů.
Pro oblouky a odbočky se použijí tvarovky, které nabízí výrobce potrubí.
Rovněž by se neměly používat flex-trubky vzhledem k vysokému vzduchovému
odporu a nebezpečíznečištění.

Upozornění
Vzduchové kanály představují
značný podíl soustavy se zřetelem
na funkci. Proto je nutno provést
projektování a provedení velmi pečlivě
a svědomitě.
Možnosti ukládání potrubí
Systém rozdělovánívzduchu je možno
lehce přizpůsobit stavebním požadavkům. Jak pro byt, tak i pro rodinný
domek se nabízejí následující možnosti
ukládání potrubí:
• v podvěšené oblasti chodby
• ve stěnách nebo v krytech v rozích
stěn
• na půdě v nezastavěném střešním
prostoru
• pod stropem sklepa při dostatečné
výšce podlaží nebo podél stěn
• nad betonovou podlahou jako plochý
kanál v mazanině
• za zakryt ováním šikmých střech
Pro zavěšování kanálů se používá děrovaný pásek s plastovým povlakem nebo
trubkové objímky s vložkou odolnou
proti rozkladu. Všechna potrubí a vzduchové kanály je třeba upevnit a zavěsit
tak, aby se nemohly přenášet kmity.

4,00
3,50
3,18

3,18

3,17

rychlost vzduchu v m/s

3,00
2,65
2,50
DN 100

DN 125

DN 160

Potrubí, průměr
Pro snížení tlakových ztrát a zamezení
vyvíjení hluku by neměla být u potrubí
přiváděného vzduchu
překročena rychlost 3,0 m/s a u potrubí
odpadního vzduchu 4,0 m/s (viz také
diagram dole).
Tepelná izolace
Tepelné ztráty v potrubním systému
musejí být udrženy na tak nízké hodnotě, jak je to možné, aby se dosáhlo optimálního provozu rekuperace tepla.
Jakákoliv ztráta teploty v potrubním systému odpadního vzduchu může snížit
stupeň účinnosti soustavy. Jako izolační
materiál jsou vhodné minerální nebo
skleněná vlna. Tepelnou izolací je nutno
opatřit následující potrubní systémy:
• Potrubní systém odpadního
a přiváděného vzduchu proti
tepelným ztrátám při uložení
potrubí, procházejícího
chladným úsekem
• trubka odpadního vzduchu cca
50-100 mm
• trubka přiváděného vzduchu nejméně 100 mm
• Systém potrubí venkovního a
odvětrávaného vzduchu je třeba
zásadně chránit proti vytváření
kondenzované vody, tloušťka
izolace cca 30 až 50 mm
Pozor!
Uvažuje-li se vedení potrubí ve vytápěné části bytu, pak je možno od tepelné
izolace upustit nebo snížit tloušťku izolační vrstvy. Odvětrávaný vzduch a venkovní vzduch dosahují často teplot,
které se pohybují značně pod teplotou
vzduchu místnosti, kterou jsou potrubí
vedena (tvoření kondenzované vody).
Proto je zapotřebí tato potrubí, jež se
přídavně vybaví opláštěním těsným
proti párám, izolovat. Bez tohoto parotěsného opláštění by izolace v krátké
době provlhla. Pro zato potrubí se
doporučuje tloušťka izolace 30 až
50 mm.

DN 200

Čisticí otvory
Jelikož je nutno vzduchové kanály jednou v roce prohlédnout a případně
vyčistit, je třeba provést v dostatečném
počtu čisticí otvory s uzávěrem.
Skloněná potrubí by měla být pokud
možno dole vybavena čisticím otvorem.

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
20

40

60

80

100 120 140 160 180

200 220 240 260 280

objemový průtok vzduchu v
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
SYSTÉM LWA
Decentralizovaný přiváděný vzduch
a centrálním odpadním vzduchem
Projektování soustavy:
• Výpočet množství vzduchu pro oblast
přiváděného vzduchu a odpadního
vzduchu
• Dimenzování trysek přiváděného
vzduchu a odpadního vzduchu podle
potřebných množství vzduchu
• Zakreslení průrazů přiváděného
vzduchu do stavebních výkresů
• Zakreslení kanálů odpadního vzduchu s tryskami odpadního vzduchu
do stavebních výkresů
• Dimenzování kanálů odpadního
vzduchu podle potřebného množství
vzduchu
• Výpočet hodnot nastavení pro trysky
odpadního vzduchu
• Výpočet hodnot nastavení pro větrací
přístroj

Přízemí: LWA 203..SOL

kotelna

WC
schodiště

chodba

zádveří

obytná místnost/jídelna
kuchyň

Patro: LWA 203..SOL

komora

schodiště
dětský pokoj

koupelna
chodba

pokoj pro hosty
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ložnice
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
SYSTÉM LWA
Isometricke znázornění potrubí odpadního vzduchu

ABVT
koupelna
60 m3/h

odpadní
vzduch

ABVT
HWR
20 m3/h

ABVT
WC
20 m3/h

ABVT
kuchyně
60 m3/h

Kusovník LWA 203..SOL
Odpadní vzduch
Poz. Počet
1
1
redukce DN 160/125
2
1
flex-přípojka DN 125
3
1
tlumič hluku DN 125, 0,6 m
4
1
redukce DN 125/100
5
2
red.T-kus DN 125/100
6
1
T-kus DN 100
7
2
oblouk 90° DN 100
8
4
ventily odpad. vzduchu DN 100
9
8
ventily přivád. vzduchu 90
10
2
vinutá drážk. trubka DN 125, 2 m
11
3
Wickelfalzrohr DN 100, 2 m
12
nátrubky
13
trubkové vsuvky
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Odvětrávaný vzduch
Poz. Počet
1
1
redukce DN 160/125
2
1
flex-přípojka DN 125
3
1
tlumič hluku DN 125, 0,9 m
mřížka na venkovní stěnur DN 125
4
1
5
1
vinutá drážk. trubka DN 125, 2 m
6
nátrubky
7
trubkové vsuvky

Poznámka
Sestavení potřebného příslušenství, tj. větracích trubek a tvarovek, včetně tlumičů hluku
(nátrubky, trubkové vsuvky podle potřeby).
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
SYSTÉM LWZ
LWZ 303 Integrál
Centrální přiváděný vzduch s centrálním
odpadním vzduchem
Projektování soustavy:
• Výpočet množství vzduchu pro oblast
přiváděného vzduchu a odpadního
vzduchu
• Dimenzování trysek přiváděného
vzduchu a odpadního vzduchu podle
potřebných množství vzduchu
• Zakreslení kanálů přiváděného
a odpadního vzduchu do stavebních
výkresů
• Dimenzování kanálů přiváděného
a odpadního vzduchu podle potřebného množství vzduchu (viz náčrtek)
• Výpočet hodnot nastavení
pro trysky přiváděného a odpadního
vzduchu
• Výpočet hodnot nastavení
pro větrací přístroj

Přízemí

6,0 m³/h

3,0 m³/h

25 m³/h

5,0 m³/h

schodiště
kotelna

WC

30 m³/h
zádveří
5,0 m2

chodba
8,0 m2
obytná místnost /jídelna
36,0 m2
60 m³/h
25 m³/h

Kuchyň

Patro

dětský
pokoj

schodiště

25 m³/h

60 m³/h

koupelna

chodba

25 m³/h
pokoj pro hosty

64

30 m³/h
ložnice
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
SYSTÉM LWZ
Isometrie: Centrální přiváděný vzduch s centrálním odpadním vzduchem (LWZ 303 Integral)
ZUVT
dětský pokoj
25 m³/h
ZUVT
ložnice
30 m³/h

ABVT
koupelna
60 m³/h
ZUVT
místnost pro hosty
25 m³/h

ZUVT
obytná místnost
25 m³/h
ZUVT
obytná místnost
30 m³/h

odpadní
vzduch
ABVT
HWR
20 m³/h

venkovní
vzduch

ABVT
WC
20 m³/h
ZUVT
obytná místnost
25 m³/h
ABVT
kuchyně
60 m³/h

LWZ 303
160 m³/h

Kusovník LWZ 303 Integrál
Odpadní vzduch
Poz. Počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
2
1
2
2
2
1
4
1
1
4

flex-přípojka DN 160
tlumič hluku DN 160, 0,6 m
redukce DN 160/125
redukce DN 125/100
red. T-kus DN 160/125
red. T-kus DN 125/100
oblouk 90° DN 100
oblouk 45° DN 100
oblouk 90° DN 160
trubka DN 100, 2 m
trubka DN 125, 2 m
trubka DN 160, 2 m
ventily odpad. vzduchu DN100
nátrubky
trubkové vsuvky

Odvětrávaný vzduch
Poz. Počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
1
1
3
1
1
2
1
4
2
1
2
1
7
6
2
6
1
1

flex-přípojka DN 160
tlumič hluku DN 160, 0,9 m
redukce DN 160/125
redukce DN 125/100
red. T-kus DN 160/125
red. T-kus DN 125/100
T-kus DN 100
T-kus DN 125
oblouk 90° DN 100
oblouk 45° DN 100
oblouk 90° DN 125
oblouk 45° DN 125
oblouk 90° DN 160
trubka DN 100, 2 m
trubka DN 125, 2 m
trubka DN 160, 2 m
ventily přivád. vzduchu DN 100
telefonní tlumič hluku DN 100
telefonní tlumič hluku DN 125
nátrubky
trubkové vsuvky

Poznámka
Sestavení potřebného příslušenství, tj. větracích trubek a tvarovek, včetně tlumičů hluku
(nátrubky, trubkové vsuvky podle potřeby).

Venkovní a odvětrávaný vzduch
Poz. Počet
1
1
tepelně izolovaná vzduchová hadice DN 315, 4 m
2
2
průchodka stěnou s mřížkou na venkovní stěnu a přípojkou pro DN 315
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
VÝPOČET TLAKOVÉ ZTRÁTY
Výpočet tlakové ztráty
Vzduchové trysky a výkon ventilátorů se
nastavují podle statického tlakového
rozdílu a potřebného množství vzduchu.
K tomu je zapotřebí výpočet tlakových
ztrát systému vzduchových kanálů. Pro
nastavení ventilátoru se vypočítá nejméně příznivá potrubní větev (potrubní
systém od přípojky venkovního vzduchu
až ke vzduchové trysce s největší tlakovou ztrátou). Pro nastavení vzduchových
trysek je zapotřebí tlakový rozdíl mezi
jednotlivými vzduchovými tryskami.
Vzduchové trysky se seřídí tak, aby
vznikla ke každé vzduchové trysce stejná
tlaková ztráta.
Výpočet
Nejprve se rozdělí potrubní síť do dílčích větví.
• dílčí větev 1 od přípojky venkovního
vzduchu k větracímu přístroji
• dílčí větev 2 od větracího přístroje
k první vzduchové trysce
• dílčí větev 3 od první k druhé vzduchové trysce atd.
Nyní se s pomocí formuláře vypočítá
tlaková ztráta pro každou dílčí větev.
K tomu se zapíší do formuláře délky
potrubních větví, průměr trubek
a R-hodnoty jednotlivých konstrukčních
částí. Tlakové ztráty pro rovné trubkové
větve (hodnota R), potřebné pro výpočet
a tlaková ztráta jednotlivých odporů
(hodnota Z) je možno převzít z tabulky.
Hodnota Z se určí ze součtu jednotlivých
odporů (hodnoty zeta (Q s pomocí
tabulky "Jednotlivé odpory".
Nakonec se tlakové ztráty od přípojky
venkovního vzduchu až k jednotlivým
vzduchovým tryskám sečtou. Pro nastavení výkonu ventilátoru se vezme
v úvahu nejméně příznivá vzduchová
tryska. S příslušným tlakovým rozdílem
jednotlivých trysek a odpovídajícím
vzduchovým proudem se nyní určí
z diagramu příslušné nastavení trysek.
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Jednotlivé odpory
Rychlost
m/s
ζ=1
1,00
0,6
1,20
0,9
1,40
1,2
1,60
1,5
1,80
1,9
2,00
2,4
2,25
3,0
2,50
3,8
2,75
4,5
3,00
5,4

Tlaková ztráta Z v Pa pro hodnoty zeta
ζ=2
ζ=3
ζ=4
ζ=5
1,2
1,8
2,4
3,0
1,8
2,7
3,6
4,5
2,4
3,5
4,7
5,9
3,2
4,6
6,1
7,7
3,9
5,8
7,8
9,7
4,8
7,2
9,6
12,0
6,1
9,1
12,2
15,2
7,5
11,3
15,0
18,8
9,1
13,6
18,2
22,7
10,8
16,2
21,6
27,0

Vysvětlení k tabulce
"Jednotlivé odpory"
Podle průměru trubky a objemového
průtoku se zjistí v tabulce "Potrubí" příslušná rychlost v m/sek. Podle součtu
jednotlivých odporů (£ Q a rychlosti se
určí v tabulce "Jednotlivé odpory tlaková
ztráta Z v Pa pro jednotlivé odpory.
Vodorovná číselná řada od 1 do 7
v horní části tabulky slouží pro součet
jednotlivých odporů. Při rychlosti například 1,4 m/ sek a součtu zeta 3,5 (hodnota leží přesně mezi 3 a 4) vyplyne tlaková ztráta 4,1 Pa. Hodnotu 4,1 Pa určíte
v číselné řadě intepolováním.

ζ=6
3,6
5,4
7,1
9,2
11,7
14,4
18,2
22,5
27,2
32,4

ζ=7
4,2
6,3
8,2
10,8
13,6
16,8
21,3
26,2
31,8
37,8

Základní nastavení
"posledního" ventilu
Základní nastavení ventilů přiváděného
a odpadního vzduchu v nejdelší potrubní větvi musí být provedeno tok, aby
měly předcházející ventily instalované
v dílčí větvi větší tlakovou ztrátu. Podle
zkušenosti by mělo základní nastavení
činit 30 Pa.
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
VÝPOČET TLAKOVÉ ZTRÁTY
Vinutá drážková trubka
DN
v
Objem.
průtok
mm
160

125

100

m/s
4,1
4,0
3,9
3,7
3,6
3,5
3,3
3,2
3,0
2,9
2,8
2,6
2,5
2,3
2,1
3,6
3,4
3,2
2,9
2,7
2,5
2,3
2,0
1,8
3,5
3,2
2,8
2,5
2,1
1,8
1,4
1,1
0,7

m3/h
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
160
150
140
130
120
110
100
90
80
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Hodnota
R
Pa/m
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
1,5
1,3
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
2,0
1,6
1,3
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,3

Ohebná trubka
DN
v
mm
160

150

125

100
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m/s
4,1
4,0
3,9
3,7
3,6
3,5
3,3
3,2
3,0
2,9
2,8
2,6
2,5
2,3
2,1
4,1
3,9
3,8
3,6
3,5
3,3
3,1
3,0
2,8
2,7
2,5
3,6
3,4
3,2
2,9
2,7
2,5
2,3
2,0
1,8
3,5
3,2
2,8
2,5
2,1
1,8
1,4
1,1
0,7

Objem.
průtok

Tlaková
ztráta

m3/h
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
160
150
140
130
120
110
100
90
80
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Pa
2,7
2,5
2,3
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
2,6
2,5
2,3
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,7
2,6
2,4
2,1
1,8
1,6
1,3
1,1
0,9
0,7
3,1
2,6
2,1
1,6
1,2
0,8
0,7
0,6
0,5

T-kus bez/s redukcí
Hlavní
Odbočná
trubka
trubka
DN
160

125
100

Pa
160
150
140
125
100
125
100
100

Odbočka

Spojení

ζ
1,8
1,9
2,0
2,6
3,8
1,8
2,7
1,8

ζ
1,1
0,9
0,8
0,7
1,0
1,1
0,8
1,1

Redukce (vinutá drážková trubka)
Hlavní
Redukce Výtlačná
Sací
trubka
strana
strana
DN
160
140

125

DN
150
0,1
125
100
100

ζ
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1

ζ
0,4
0,4
0,4
0,4

Trubkový oblouk (vinutá drážková trubka)
Oblouk
90°
60°
45°
DN
ζ
ζ
ζ
160
0,9
0,7
0,5
125
0,8
0,6
0,4
100
0,7
0,4
0,3

Přípojka venkovního vzduchu
Objemový Plochá
Šikmá
průtok
střecha
střecha
Pa
Pa
m3/h
300
125
20
280
100
18
260
85
16
240
70
14
220
58
12
200
48
10
180
38
8
160
31
6
140
25
4
120
19
2

Nástěnná
přípojka
Pa
7,5
7,0
6,5
6,2
5,5
4,4
4,0
3,2
2,4
1,8
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
VÝPOČET TLAKOVÉ ZTRÁTY
Decentralizovaný systém odpadního
vzduchu, výpočet tlakové ztráty nejdelší
větve odpadního vzduchu
Výpočet tepelné ztráty se provádí na
podkladě potrubního schématu.
Potrubní síť se rozděluje mezi vzduchové trysky v dílčích větvích. Délka dílčích
větví, určený průměr trubek a objemový
průtok se zapíší do formuláře. Rychlost
vzduchu a třecí odpor trubek se zjistí
z tabulky tlakových ztrát a rovněž zapíší
do formuláře.
Podle tabulek se určí tlaková ztráta Z ze
součtu jednotlivých odporů. Součet R x
L + Z dává tlakovou ztrátu dílčí větve. Po
vypočtení všech dílčích větví se získá
tlaková ztráta oblasti odpadního vzduchu.

Izometrie: Decentralizovaný přiváděný vzduch
s centrálním systémem odpadního vzduchu LWA203
ABVT
koupelna
60 m3/h

ABVT
WC
20 m3/h

ABVT
HVR
20 m3/h

odpadní
vzduch

ABVT
kuchyně
20 m3/h

Výpočet
Dílčí větev 1
Přípojka na venkovní stěně Potrubí od
přípojky na venkovní stěně k větracímu
agregátu. Flex-hadice na větracím agregátu.
Dílčí větev 2
Potrubí od přístroje k první odbočce.
Dílčí větev 3
Odbočka ke kuchyni.
Dílčí větev 4
Potrubí od první ke druhé odbočce.

Výpočet nejméně příznivé větve (největší tlaková ztráta)
Označ.

Délka

Průměr

Obj.
průtok

Rychlost

Dílčí větev

l
m

DN
mm

V
m3/h

v
m/s

1

0,7
1,0
0,9

160

160

Dílčí větev 5
Odbočka k HWR/ WC.
1,2
1,0
0,6

160

160

3

2,5

100

60
2,1
red. T-kus
Red.

Dílčí větev 7
Potrubí k ventilu odpadního vzduchu
koupelna/horní podlaží.
4

5

6

7

0,2

1,2

0,2

2,0

125

100

100

100

2,2
flex-trubka
SD

100
2,3
Red.160/125
40
1,4.
Red.T-kus .
20

0,7
T-Stück

60
2,0

Zeta
ζ

2,2
flex-trubka
SD
mřížka na venk. stěně

2

Dílčí větev 6
Potrubí k ventilům odpadního vzduchu
pro HWR/WC.

Koeficient
odporu

Jednotl.
odpory

Třecí
ztráta

součet
Σζ

Z
Pa

R
Pa/m

Celk.
tlak.
ztráta
R x l+Z
Pa

3,2

9,4

0,4
0,8
0,8

9,7
0,8
0,7

0,0

0,0

0,4
0,8
1,8

0,4

1,1

0,8

11,2
0,5
0,8
1,1
2,4
3,1

0,4

1,2

Kuchyň
0,7

3,1
1,4

0,8

1,0

0,6

1,4
1,7

1,1

0,3

0,3

1,7
0,4

1,8

4,9

3,2

0,7
0,4

0,4

0,8

1,1

2,1
oblouk 90° 1,4
Red. T-kus. 0,4

HWR/WC
0,8

0,4
6,5

koupelna/horní podlaží

6,5
21,4
30,0
51,4

základní nastavení ventilu odpadního vzduchu
součet tlakové ztráty potrubí odpadního vzduchu
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
VÝPOČET TLAKOVÉ ZTRÁTY
Oblast odpadního vzduchu.
Výpočet tlakové ztráty k jednotlivým
ventilům odpadního vzduchu
Pro nastavení ventilů je zapotřebí výpočet tlakových ztrát k jednotlivým ventilům odpadního vzduchu. Jednotlivé dílčí
větve až k vývodu potrubí ventilu
odpadního vzduchu je možno převzít
z předchozího výpočtu. Pouze odbočující
větev od hlavního kanálu k příslušnému
ventilu odpadního vzduchu se musí
ještě vypočítat.
Výpočet
Tryska odpadního vzduchu 1
(kuchyň)
Dílčí větev 1 až 3.
Vzduchová tryska
(základní nastavení 30 Pa)
Tryska odpadního vzduchu 2
(HWR)
Dílčí větev 1, 2, 4 až 6.
Vzduchová tryska
(základní nastavení 30 Pa).
Tryska odpadního vzduchu 3
(WC)
Dílčí větev 1, 2, 4 až 6.
Vzduchová tryska
(základní nastavení 30 Pa).
Tryska odpadního vzduchu 1
(koupelna/horní podl.)
Dílčí větev 1, 2, 4 a 7.
Vzduchová tryska
(základní nastavení 30 Pa).
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Výpočet tlakové ztráty jednotlivých ventilů odpadního vzduchu
Označ.

Délka

Průměr

Obj.
průtok

Rychlost

Dílčí větev

l
m

DN
mm

V
m3/h

v
m/s

1
2
3

1,5
2,5
5,0

125
125
100

160
160
60

3,62
3,62
2,12

Koeficient
odporu
Zeta
Součet
ζ
Σζ

Jednotl.
odpory

Třecí
ztráta

Celk.
tlak. ztráta

Z
Pa

R
Pa/m

R x l+Z
Pa

ABVT
kuchyň
1
2
4
5
6

1,5
2,5
0,2
2,5
0,2

125
125
125
100
100

160
160
100
40
20

3,62
3,62
2,26
1,41
0,71
ABVT
HWR

1
2
4
5
6

1,5
2,5
0,2
2,5
0,2

125
125
125
100
100

160
160
100
40
20

3,62
3,62
2,26
1,41
0,71
ABVT
WC

1
2
4
7

1,5
2,5
0,2
2,5

125
125
125
100

160
160
100
60

3,62
3,62
2,26
2,12
ABVT
koupelna/horní podlaží

31,2
5,5
3,1
16,7
30,0
69,8
31,2
5,5
1,4
1,7
0,4
17,1
30,0
70,2
31,2
5,5
1,4
1,7
0,4
17,1
30,0
70,2
31,2
5,5
1,4
6,5
30,0
74,6
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU

Decentralizované trysky
přiváděného vzduchu
K zajištění proudění venkovního vzduchu ventily přiváděného vzduchu se
zvýší pro trysky přiváděného vzduchu
a přepouštěcí otvory o 5 Pa na tlakovou
ztrátu potrubí.
Nastavení stupňů ventilátorů
V diagramu jsou svisle vyneseny tlak
přístroje v Pa, vodorovně průtok vzduchu v m3/hod a stupně ventilátorů.
Zakreslením tlakové ztráty nejdelší
potrubí větve (svislá osa) a průtoku
vzduchu (vodorovná osa) se získá v průsečíku nastavení ventilátoru. Leží-li průsečík mezi dvěma křivkami, pak je
nutno vždy zvolit nejbližší vyšší křivku.
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Diagram ventilátorů
400

10 V
350

Celkový tlakový rozdíl Pt v Pa

Popis
Po vypočtení tlakové ztráty nejdelší
potrubní větve oblasti odpadního vzduchu a potřebného množství vzduchu je
nutno nastavit potřebný stupeň ventilátoru na větracím přístroji. To se uskuteční proto, aby se dosáhlo potřebného
množství vzduchu při vypočítané tlakové
ztrátě. Při příliš velkém množství vzduchu se zvyšuje tepelná ztráta budovy.
Nastavení ventilátorů odpadního vzduchu se provede podle charakteristik
ventilátorů větracího přístroje.

300

8V

250

6V

200
150

4V

100

2V

50
0
50

150

100

200

250

300

350

·

Objemový průtok V v m3/h
Nastavení stupňů ventilátoru
Tlaková ztráta potrubí
Tlaková ztráta trysek přiváděného vzduchu a přepouštěcích otvorů
Nastavená hodnota
Objemový průtok
Nastavená hodnota
Stupně ventilátoru

51,4 Pa
5,0 Pa
56,4 Pa
160 m3/h
ca. 3 V

Tabulka nastavení ventilátoru
nastavená
hodnota napětí (V)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

objemový tok
vzduchu (m3/h)

70

90

125

150

180

210

240

270

290
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
NASTAVENÍ VENTILŮ ODPADNÍHO VZDUCHU

Nastavení ventilu HWR
Podle určené nastavované hodnoty 34,3
Pa a příslušného objemového průtoku
20 m3/hod. se provede nastavení ventilu
podle diagramu, patřícího k příslušnému ventilu. V diagramu, který je zobrazen vedle, je na vodorovné ose znázorněn objemový průtok a na svislé ose
pokles tlaku. Úhlopříčně, shora vpravo
dolů vlevo probíhající jsou uvedeny
nastavené mezery pro větrací ventil.
Zakreslením tlakové ztráty 34,3 Pa
a objemového průtoku 20 m3/hod. na
příslušné čáry se získá průsečík s příslušnými úhlopříčkami pro nastavení
ventilu (nastavení -8)
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Ventil

Celková tlaková
ztráta potrubní větve

Tlakový
rozdíl

Nastavená
hodnota tlaku

Nastavená hodnota
objemového průtoku

Označ.
Koupelna
HWR
WC
Kuchyň

Pa
74,6
70,2
70,2
69,8

Pa
0
4,3
4,3
4,7

Pa
30
34,3
34,3
34,7

m3/h
60
20
20
60

Ventil odpadního vzduchu Mettal
–12

–9

–6

0

mezera v mm
+6

100

Celkový pokles tlaku (v Pa)

Výpočet nastavených hodnot
Aby bylo zajištěno ještě dostatečné
množství odpadního vzduchu na
posledním ventilu odpadního vzduchu
soustavy (při pohledu od přístroje),
musejí se ventily přiškrtit vždy o tlakový
rozdíl předcházející dílčí větve.
Následně musejí mít blíže k přístroji
uložené ventily vždy vyšší tlakovou ztrátu, než vzdálenější ventily. Pro nastavení vzduchových ventilů se odpočítá od
tlakové ztráty nejdelší potrubní větve
tlaková ztráta k jednotlivým vzduchovým
ventilům a připočítá se na základní
nastavení ventilu 30 Pa. Po vypočítaném
tlakovém rozdílu a objemovém průtoku
se nastaví vzduchové ventily (viz vedlejší
tabulka).

60
50
40
30
20

10
10

20

30
40
50
objemový průtok (v m3/h)

60 70 80 90 100

Nastavení mezery: –8 mm

71

PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
ZJEDNODUŠENÉ NASTAVENÍ SOUSTAVY
Zjednodušené nastavení ventilů
Jestliže se neprovede výpočet tlakové
ztráty, musejí se hodnoty ventilů pro
oblast přiváděného a odpadního vzduchu určit podle uvedené tabulky přibližně. V tabulce jsou uvedeny tlakové
rozdíly (Pa) pro větve mezi ventily při
určitém objemovém průtoku. Hodnoty
jsou čistě empirické a obsahujízúžení,
oblouky, odbočky atd. Nejdále vzdálený
ventil, při pohledu od větracího přístroje, se nastaví při příslušném objemovém průtoku a základním nastavení
tlakové ztráty 30 Pa podle diagramu
ventilů. Podle schématického znázornění a zobrazené tabulky se určí příslušné
tlakové ztráty předcházejících ventilů
(směrem k větracímu přístroji). K určeným hodnotám se připočítává vždy
ještě základní nastavení ventilu 30 Pa.
Takovým způsobem se postupuje pro
větve přiváděného a odpadního vzduchu. Podle určených hodnot se provedou nastavení ventilů podle příslušného
diagramu ventilů.

Zvýšení tlaku na 1 ventil v Pa

Decentral izované tryska
přiváděného vzduchu
Decentralizované tryska přiváděného
vzduchu se zvolí nezávisle na systému
odpadního vzduchu podle množství
vzduchu. (ventil 90/ALD).

Přízemí LWA 203..SOL

DN
100

125

160

m3/h
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
190
200
210
220
230
240
250

Vzdálenost mezi ventily
3m
4m
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
8
10
9
12
5
6
6
7
6
7
6
8
8
9
8
10
4
5
5
6
5
6
6
7
6
7
6
7
6
8

2m
1
2
2
3
3
4
4
5
6
3
4
4
4
5
5
3
3
3
4
4
4
4

5m
3
3
5
6
7
8
10
12
16
7
8
9
10
11
12
6
7
7
8
8
9
10

6m
3
4
6
7
8
10
12
14
18
8
10
11
12
13
14
7
8
8
10
10
11
12

schodiště

Nastavenípřístroje
Pod le cel kového objemového průtoku
soustavy se nastaví na větracím přístroji
stupně ventilátoru. Aby byl zaručen
dostatečný objemový průtok, je nutno
provést měření objemového proudu na
připojovacích hrdlech přístroje. Pokud
leží určené hodnoty pod požadovaným
celkovým objemovým průtokem, je
nutno stupeň ventilátoru zvýšit.
Pozor!
Pro přesné nastavení doporučujeme
provést výpočet tlakové ztráty.Servisní
služba STIEBEL ELTRON vám při seřizování bude s radostí nápomocna.

1m
1
1
1
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3

chodba

zádveří

obytná místnost/jídelna
kuchyň

Patro LWA 203..SOL

komora

schodiště
dětský pokoj

koupelna
chodba

pokoj pro hosty
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ložnice
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PROJEKTOVÁNÍ SOUSTAVY
ZJEDNODUŠENÉ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Centrální ventily odpadního vzduchu
Tlaková ztráta se zvyšuje od ventilu
k ventilu vzestupně k větracímu přístroji.
Koupelna/OG:
základní nastavení = 30 Pa
Nastavené hodnoty:
30 Pa při 60m3/hod (+8mm).
Kuchyň:
Vzduchový kanál 5m dlouhý a 60m3/hod
Tlaková ztráta na ventilu odpadního
vzduchu: 30 Pa + 7 Pa = 37 Pa
Nastavené hodnoty:
37 Pa při 60 m3/hod (+7mm).
HWR/WC:
Vzduchový kanál 5 m dlouhý a 40 m3/hod
Tlaková ztráta na ventilu odpadního
vzduchu: 30 Pa + 6 Pa = 36 Pa
Nastavené hodnoty:
36 Pa při 20 m3/hod (-8 mm).
Nastavení přístroje:
Po dimenzováníprůměru trubek podle
našeho doporučeníčiní tlaková ztráta
cca 100 Pa pro potrubí/trysky odpadního
vzduchu a 5 Pa pro trysky přiváděného
vzduchu.
Tato hodnota bude pouze velmi zřídka
překročena.
Při množství odpadního vzduchu
160 m3/hod. je nutno nastavit ventilátor
na 4 V na přístroji.
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45°

20

Celkový pokles tlaku v Pa

Decentralizované ventily
přiváděného vzduchu
Tlaková ztráta vyplývá z potřebného
množství vzduchu a musí být překlenuta
ventilátorem odpadního vzduchu. Ventil
ALD s G3 filtrem je použitelný
do 20 m3/hod. při tlakové ztrátě 4 Pa.
Ventil 90 je použitelný do 20 m3/hod.
při tlakové ztrátě 4 Pa.
Obytná místnost:
množství pňváděného vzduchu
80 m3/hod.
Z toho vyplývají 4 ventily typ 90.
Ložnice:
množství pňváděného vzduchu
40 m3/hod.
Z toho vyplývají 2 ventily typ 90.
Dětský pokoj:
množství pňváděného vzduchu
20 m3/hod.
Z toho vyplývají jeden ventil typ 90.
Pokoj pro hosty:
množství přiváděného vzduchu
20 m3/hod.
Z toho vyplývajíjeden ventil typ 90.

Decentralizovaný ventil přiváděného vzduchu 90

15

90°

10

5

0
0

5

10

15

20

25

30

Objemový průtok (v m3/h)

Ventil odpadního vzduchu
–12

–9

–6

0

+6

100

Celkový pokles tlaku v Pa

Příklad
Nastavení decentralizovaných trysek přiváděného vzduchu a centrálních trysek
odpadního vzduchu podle vedlejšího
příkladu.

60
50
40
30
20

10
10

20

30

40

50

60 70 80 90 100

Objemový průtok (v m3/h)

Tabulka nastavení ventilátoru LWA
nastavená hodnota
napětí (V)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

průtok vzduchu
(m3/h)

70

90

125

150

180

210

240

270

290
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KONTROLNÍ SEZNAM
CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJE S REKUPERACÍ TEPLA
Je přístroj principiálně vhodný pro stavební záměr?
●

Jak velký je potřebný topný výkon? Provést výpočet tepelných ztrát?

●

Jak velký je větraný objem místností?

●

Jak jsou dimenzovány topné plochy? Doporučuje se středněteplotní vytápění (např. 55/45 °C nebo nižší).

●

Jak velká je potřeba teplé vody?

Které zvláštní tarify jsou možné, informovat se u elektrorozvodného závodu.
Je k dispozici vhodné stanoviště pro přístroj?
●

bez nebezpečí zamrznutí

●

minimální velikost místnosti (LWA 203..SOL 2 m2, LWZ 303/403 a LWA 403 4,5 m2)

●

nosná podlaha

●

výška místnosti

●

mít na zřeteli potřebné místo pro jednotlivé přístroje

●

omezení přenosu hluku na stavební konstrukci a na sousední místnosti

Existuje vhodná možnost připojení pro venkovní a odvětrávaný vzduch?
Uvažovat vyfukovací otvor co možno nikoliv v blízkosti oken a dveří i teras!
Je možno odvádět vznikající kondenzovanou vodu s přirozeným spádem nebo je nutno instalovat
kondenzátní čerpadlo?
Která patra/místnosti se mají vytápět?
Která patra/místnosti se mají větrat a odvětrávat?
Jaká je plánovaná výměna vzduchu pro místnosti?
Je celková výměna vzduchu budovy dostačující? Doporučujeme 0,4 - 0,6násobnou.
Je možné jednoduché uložení potrubí? DN 160 až DN 100.
●

Trubky ve stropě /podvěšeném stropě

●

Instalační šachta

●

Boční stěna/střešní stěna

Jsou optimálně navrženy ventily přiváděného vzduchu a odpadního vzduchu? Proudění vzduchu
v místnostech, množství vzduchu, průvanové jevy?
Je ventil odpadního vzduchu v kuchyni dostatečně daleko vzdálen od odsavače par?
Je opatřen odsavač par samočinnou zpětnou klapkou nebo je proveden jako odsavač s vnitřním oběhem vzduchu?
Kachlová a krbová kamna je nutno provést bezpodmínečně nezávisle na vzduchu v místnosti!
Otevřené krby nejsou dovoleny.
Uvažuje se dostatečný počet čistících a údržbových otvorů?
Je rychlost proudění v celém systému přiváděného vzduchu menší než 3 m/s a v systémuodpadního vzduchu menší než 4 m/s?
Jsou navrženy dostatečně dimenzované tlumiče hluku pro přiváděný a odpadní vzduch?
Jsou zapotřebí telefonní tlumiče hluku, např. v obytné nebo ložnicové oblasti?
Je potrubí přiváděného a odpadního vzduchu v nevytápěných místnostech dostatečně tepelně izolované?
Potrubí pro venkovní a odvětrávaný vzduch provést zásadně s izolací proti kondenzované vodě!
Je k dispozici dostatek přepouštěcích otvorů? Mezera ve dveřích > 7 mm.
Je požadováno ovládání z obytné místnosti?
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