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V rukou právě držíte inovované vydání našeho kata-
logu Systémy větrání s rekuperací. Naleznete v něm 
nejen informace jakým způsobem a proč větrat obytné 
prostory, ale i příklady řešení vzorových bytů a domů. 
Větrání s rekuperací tepla se stává moderním řeše-
ním nejen v České republice, ale i v okolních státech, 
vzhledem k jednoznačným benefitům, které přináší 
hlavně v oblasti zdraví, komfortu, ale i úspor díky zpět-
nému získávání tepla. Vzhledem k velkému množství 
prvků, flexibilitě a designu lze systém použít téměř  
v každém objektu.

Čistý a čerstvý vzduch je nezbytný pro zdravé vnitřní 
prostředí. Jednou z nejdůležitějších látek pro život je 
vzduch a měl by tedy být dostupný v nejlepší mož-
né kvalitě bez znečistění a v dostatečném množství.  
V současné době trávíme 85 % času v uzavřených bu-
dovách, kvalita okolního vzduchu významně ovlivňuje 
nejen naši produktivitu, ale především zdraví.

Na základě výše zmíněných informací musí být kladen 
nejvyšší důraz na udržování dostatečné kvality vzdu-
chu ve vnitřním prostředí ať už při rekonstrukci nebo ve 
fázi projektu budovy. V současné době, kdy je kladen 
maximální důraz na nízkou energetickou náročnost  

Vážení zákazníci!

budov a s tím související nepropustnost obalu budovy, 
ovšem oba tyto prvky zabraňují přirozenému přívodu 
vzduchu. Nejedná se tedy jen o problém oxidu uhličité-
ho vydechovaného uživateli budovy a vlhkosti,  ale také 
o hromadění škodlivých látek, které se uvolňují z vyba-
vení interiéru a výpary dalších látek jako jsou saponáty 
a další čisticí prostředky se kterými denně pracujeme. 
Následkem těchto faktorů se pak v domácností setká-
váme s plísněmi, alergickými reakcemi apod.

Předcházet těmto nepříjemnostem můžeme s pou-
žitím nuceného bytového a domovního větrání. Po-
třebné množství čerstvého venkovního vzduchu za 
jakýchkoliv klimatických a povětrnostních podmínek, 
bez potřeby otevírat okna a pociťovat tak průvan a při 
minimální spotřebě elektrické energie, s použitím mo-
derních systému s rekuperací tepla – právě toto jsou 
argumenty ve prospěch systému nuceného větrání. 
Nedílnou součástí větracích jednotek jsou filtry, které 
zabraňují vniknutí prachu, případně pylu a jiných látek 
do budovy.

Richter + Frenzel
Říjen 2019



I větrání má svou historii

Roku 1865 Halesova ventilátoru využívá fyzik a inženýr 
David Boswell Reid – za pomoci ledových kostek se-
stavuje první klimatizační zařízení. Tato klimatizace se 
s drobnými obměnami používala několik dekád, napří-
klad i v britském Parlamentu.

V roce 1888 stanovuje Ministerstvo kultury a vyučová-
ní Rakouska-Uherska nařízením č.40 Zemského záko-
níku českého způsob větrání školních budov.

Ve druhé polovině 20. století dochází k intenzivnímu 
vývoji moderních klimatizačních a větracích systémů  
s rekuperací.

První prokazatelný větrací systém najdeme v Cheop- 
sově pyramidě postavené přibližně před 4600 lety. 
Tehdejší stavitelé použili dvě větrací šachty vedoucí na 
povrch. Ve starověkém Řecku před 3000 lety větrací 
prvky obstarávaly přívod vzduchu v lázních.

O tisíc let později, na přelomu letopočtu, byla v Řec-
ku dokonce uzákoněna požadovaná intenzita výměny 
vzduchu v budovách.

V roce 1740 vyvinul Stephen Hales, všestranný anglic-
ký vědec a vynálezce, první ventilátor využívaný pře-
devším v nemocnicích, na lodích a ve věznicích.
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Nucené větrání bytů a domů

losti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob 
v souladu s normovými hodnotami.
 5. Pobytové místnosti musí mít zajištěno 
dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí 
být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitř-
ní teploty. Pro větrání pobytových místností musí 
být zajištěno v době pobytu osob minimální množ-
ství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h 
na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5/h-1. 
Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid 
uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzdu-
chu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.
 6. V místnostech, kde jsou instalovány spo-
třebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkov-
ního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího 
vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.
 7. Záchody, prostory pro osobní hygienu  
a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení v soula-
du s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány 
v souladu s normovými hodnotami a musí být dosta-
tečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.
 8. Spíže a komory na uskladnění potravin 
musí být účinně odvětrány.
 9. Komunikační prostory musí mít umělé osvět-
lení v souladu s normovými hodnotami a odvětrány.

ČSN EN 15 665/Z1 – Požadavky  
na větrání obytných budov v ČR

Požadavky na přívod venkovního vzduchu:
Základním požadavkem je zajištění trvalého větrání 
s minimální intenzitou 0,3 h-1 v obytných prostorech 
(pokoje, ložnice) a kuchyních. Pro vyšší požadovanou 
kvalitu vnitřního vzduchu se doporučuje intenzita 0,5 až 
0,7 h-1. V době, kdy nejsou obytné budovy dlouhodobě 
využívány, lze připustit intenzitu až 0,1 h-1.

Například při intenzitě větrání 0,5 h-1, je potřeba celý 
objem vzduchu v místnosti obměnit za 2 hodiny).

Požadavky na odvod vzduchu:
Větrání obytných budov musí zajistit odvod vzduchu  
z místností se zdrojem znečisťujících látek (pachy, 
vlhkost, látky vznikající při vaření apod.) především  

Až 40 % z celkové spotřeby elektrické energie v Evro-
pě a 36 % emisí CO2 způsobují budovy. Neustálý ná-
růst v tomto segmentu vede k nárůstu spotřeby ener-
gie v domácnostech. 80 % energie v České republice 
připadá na vytápění a přípravu teplé vody. Téměř 56 % 
tvoří energie na vytápění – tato energie pak uniká do 
okolí v podobě tepelných ztrát.

             Spotřeba domácnosti

■ Předpisy a normy
Vývoj a využívání obnovitelných zdrojů energie je důle-
žitým tématem Evropské energeticko-klimatické politi-
ky. EU stanovila cíle 20-20-20, ve kterých u členských 
států vyžaduje, aby dosáhly následujících parametrů:
 
 •  snížení emisí CO2 alespoň  

o 20 % v porovnání s rokem 1990
 •  snaha o zvýšení energetické  

účinnosti směrem k 20 %
 •  dosažení 20 % podílu energií  

z obnovitelných zdrojů na celkové  
spotřebě energie

268/2009 Sb. – Vyhláška o technických  
požadavcích na stavby

  § 11 – Denní a umělé osvětlení, větrání  
a vytápění – znění 20/2012 Sb.

 1. U nově navrhovaných budov musí návrh 
osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit den-
ní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je 
společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou 
proti hluku, prosluněním, vč. vlivu okolních budov, a na-
opak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu.
 2. Obytné místnosti musí mít zajištěno denní 
osvětlení v souladu s normovými hodnotami.
 3. Obytné místnosti musí mít zajištěno do-
statečné větrání venkovním vzduchem a vytápění  
v souladu s normovými hodnotami, s možností re-
gulace vnitřní teploty.
 4. V pobytových místnostech musí být navrže-
no denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závis-

Trvalé větrání Nárazové větrání

Požadavek
Intenzita 
větrání

[h-1]

Venkovní 
vzduchu 
na osobu

[m3]

Kuchyně
[m3/h]

Koupelny
[m3/h]

WC
[m3/h]

Minimální 
hodnota

0,3 15 100 50 25

Doporučená 
hodnota

0,5 25 150 90 50

56 %

17 %
3 %

24 %

■ vytápění
■ ohřev vody
■ spotřebiče
■ osvětlení
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Nucené větrání bytů a domů

z hygienického zázemí a kuchyně. Průtok odváděné-
ho vzduchu při trvalém větrání odpovídá průtoku při-
váděného vzduchu stanovenému podle požadavku na 
intenzitu větrání.
  
Doplňující poznámky:
 •  Větrání infiltrací spárami oken pro  

budovy s novými a rekonstruovanými  
okny nelze použít! Větrání infiltrací  
se připouští pouze u budov, kde není  
možná výměna oken za nová, těsná  
okna (památkové chráněné budovy).

 •  Větrací systémy se navrhují s ohledem  
na provoz v zimních podmínkách.  
V letním období, pokud to kvalita  
venkovního ovzduší umožňuje,  
je obvyklé provětrávání místností okny.

 •  Rotační výměníky se vzhledem  
k nízké účinnosti nedoporučují.

■ Pojmy a definice
Větrání
  Výměna vzduchu v místnosti za venkovní, čer-

stvý vzduch.
Přirozené větrání
  Větrání pomocí tlakových rozdílů v důsledku 

rozdílné teploty či větru.
Nucené větrání
 Větrání za pomocí mechanických zařízení.

Rekuperace tepla
  Obecné postupy využití odpadního tepla, kte-

ré by bylo jinak ztraceno při větrání. Za použití 
větracího systému může být venkovnímu čer-
stvému vzduch, předána část tepla z odsáva-
ného a znečištěného vnitřního vzduchu.

Entalpie / Entalpický výměník
  Proces, při kterém dochází mimo přenosu tep-

la i k přenosu vodní páry (vlhkosti).
Bypass (obtok)
  Účelem bypassu je vedení venkovního čers-

tvého vzduchu mimo výměník a zamezit tak 
předání tepla.

Výměna vzduchu
  Stanovení množství potřebné výměny vzduchu 

v místnosti, k dosažení požadovaných hodnot.

Čerstvý (venkovní) vzduch
 Množství vzduchu dodaného z venku.
Odpadní vzduch
 Množství vzduchu odvedeného ven z budovy.
Přiváděný vzduch
  Součet průtoků vzduchu vstupujících do míst-

nosti (ložnice, dětský pokoj).
Odsávaný vzduch
  Součet průtoků vzduchu odváděného z míst-

nosti (WC, kuchyň).
Komfortní zóna
  Zóna v rámci místnosti, kde se uživatel cítí nej-

pohodlněji. Nesmí pociťovat průvan.
Zemní registr (výměník)
  Využívá konstantní teplotu půdy v hloubce cca 

1,5 metru. Lze je použít jak k předehřátí (v zim-
ním období), tak ke snížení teploty (v létě).

Jmenovité větrání
  Množství větraného vzduchu k zajištění ideál-

ních hygienických podmínek (uživatelé domu 
jsou přítomni).

Snížené větrání
  Větrání k zajištění minimálních hygienických 

požadavků (uživatelé nejsou v domě).
Intenzivní větrání
 Dočasně zvýšené větrání, například při vaření.
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Nucené větrání bytů a domů

■ Systém domovního a bytového větrání
Nyní si popíšeme existující systémy větrání. Základní 
rozdělení větrání je na přirozené a nucené (za pomo-
ci ventilátoru). V případě přirozeného větrání se dále 
dělí na infiltraci, provětrání, aeraci a šachtové větrání. 
V případě nuceného větrání se systémy rozlišují dle 
směru toku vzduchu na přetlakové, podtlakové a rov-
notlaké. Nucené větrání můžeme také rozdělit na zá-
kladě místního členění, a to na centrální a decentrální, 
ty si přiblížíme v kapitole týkající se větracích jednotek.

Přirozené větrání
 •  infiltrace – výměna vzduchu na základě  

netěsnosti v obvodových konstrukcích  
budovy, případně funkčními spárami oken

 •  provětrávání – cílené větrání otevřenými 
okenními otvory

 •  aerace – větrání místnosti pomocí  
vytvořených otvorů pro přívod a odvod 
vzduchu s dostatečným výškovým  
rozdílem (využití vztlaku)

 •  šachtové – větrání pomocí kombinace  
otvorů a šachet

V případě použití přirozeného větrání jsme závislí na 
okolních podmínkách jako je terén, tvar budovy, okolní 
zástavba a vegetace. S těmito fakty je potřeba praco-
vat již ve fázi projektování budovy. 

Nucené větrání
 •  přetlakový systém – do prostoru je  

přiváděno větší množství vzduchu, než  
je odváděno, rozdíl je pak kompenzován 
únikem vzduchu přes netěsnosti  
v obálce budovy

 •  podtlakový systém – z prostoru  
odvádíme větší množství vzduchu, než  
je přiváděno, rozdíl je pak kompenzován 
prostupem vzduchu přes netěsnosti  
v obálce budovy

 •  rovnotlaký systém – do prostoru  
přivádíme stejné množství vzduchu jako 
odvádíme, nevzniká tedy tlakový rozdíl

KoupelnaLožnice

KuchyňObývací pokoj

KoupelnaLožnice

KuchyňObývací pokoj

KoupelnaLožnice

KuchyňObývací pokoj

KoupelnaLožnice

KuchyňObývací pokoj

Jednotka

Jednotka

Jednotka

Jednotka

KoupelnaLožnice

KuchyňObývací pokoj

KoupelnaLožnice

KuchyňObývací pokoj

KoupelnaLožnice

KuchyňObývací pokoj

KoupelnaLožnice

KuchyňObývací pokoj

Jednotka

Jednotka

Jednotka

Jednotka

Šachtové větrání Rovnotlaký systém
s rekuperací tepla

Přirozené větrání infiltrací
Větrání pomocí aerace

Přetlakový systém

■ přiváděný vzduch
■ odpadní vzduch
■  infiltrovaný vzduch 

prostupem

■  venkovní čerstvý 
vzduch

■ přiváděný vzduch
■ odsávaný vzduch
■ odpadní vzduch
■  infiltrovaný vzduch 

prostupem

■ přiváděný vzduch
■ odsávaný vzduch
■ odpadní vzduch
■  infiltrovaný vzduch 

prostupem

■  venkovní čerstvý 
vzduch

■ přiváděný vzduch
■ odsávaný vzduch
■ odpadní vzduch
■  infiltrovaný vzduch 

prostupem



Zvolili jsme tedy systém nuceného větrání, teď je potře-
ba rozhodnout, zdali vybereme centrální systém, nebo 
decentrální. Zde záleží jak na našich preferencích, tak 
na možnostech, které nám projekt, hotový dům či byt 
dovolí realizovat.

■ Rekuperační jednotka
Rekuperační jednotkou rozumíme zařízení, které vyu-
žívá teplotou vzduchu z odsávaného prostoru k ohřevu 
venkovního čerstvého vzduchu. Tyto dva proudy pro-
chází odděleně přes výměník tepla, nemůže tedy dojít 
k jejich promísení, ale stykové plochy výměníku jsou 
vyrobeny z tenkého, teplovodivého materiálu a dochá-
zí tak k přestupu tepla. Vzduch, který je ,vydýchaný‘  
a znehodnocený pachy je odváděn mimo objekt a je 
nahrazen čerstvým ohřátým. Větráním s rekuperací 
tepla zajišťujeme ideální využití vytvořeného tepla  
a to s účinností až 90 %. Naopak v létě pak naopak 
můžeme využít chladnější interiérový vzduch k před-
chlazení. Jednotka je osazena filtry vzduchu a tzv. vý-
měníkem, který si popíšeme ve zvláštní kapitole.

■ Centrální systém
Jedna vzduchotechnická jednotka pomocí rozvodů 
vzduchu obsluhuje celou budovu. Jednotlivé průtoky 
vzduchu se regulují na vyústkách, případně pomocí 
různých škrtících elementu přímo v rozvodech vzduchu 
dle potřeby stanovené místnosti.

■ Decentrální (místní) systém
Jednotka umístěna na vnější stěně, obsluhující pouze 
jednu místnost. Jednodušší zařízení s obvykle menším 
počtem funkcí, ovšem nižší cenou a snazší instalací.

■ Místo instalace
Umístění jednotky je jedna z nejzásadnějších věcí a je 
nutné vést ji v patrnosti už ve fázi projektování, vzhle-
dem k tomu, že ovlivňuje instalaci a funkčnost celé-
ho systému. Nejčastěji se centrální jednotky instalují  
v těchto prostorech:

 • technická místnost
 • sklep
 • podkroví

V současné době je také trend použití větracích jed-
notek s takovými parametry, že je možné je integrovat 
například do kuchyňské linky nebo jiné skřínky kupří-
kladu na chodbě.

Místnost, kde je jednotka umístěna musí splňovat ur-
čité parametry, které vyžaduje výrobce, ale existují ně-
které obecné vlastnosti, které je dobré dodržet vždy:

 • teplota neklesne pod bod mrazu
 •  dostatečný přístup k jednotce  

(servis, čištění)
 • existence přípojek (energie, internet)
 • napojení na systém odpadních vod
 • nosnost stěny

Umístěním technické místnosti – a tedy i jednotky – do 
ideálního středu budovy nám může výrazně ovlivnit 
celkovou délku rozvodů vzduchu.

8
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■ Rozvody vzduchu
Výběr systému rozvodů vzduchu záleží jak na zvoleném 
systému vzduchotechniky, tak i na preferenci uživate-
le. První otázkou je, zdali rozvody povedeme podlahou 
či stropem. Toto rozhodnutí zásadně ovlivňuje způsob 
stavby budovy. V případě vedení rozvodů podlahou je 
potřeba dbát zvýšené opatrnosti při instalaci, aby ne-
došlo k narušení tvaru vzduchovodu, které by potom 
negativně ovlivnilo proudění vzduchu. Případné naru-
šení stěny, nebo netěsnost spojů by pak mohla způso-
bit vniknutí stavebního materiálu dovnitř vzduchovodu. 
Druhou otázkou pak je, zdali zvolíme potrubí kruhové či 
hranaté potrubí. V případě kruhového potrubí zaručíme 
lepší proudění vzduchu, můžeme ušetřit na tvarovkách 
a je snazší instalace. Oproti tomu hranaté potrubí sni-
žuje šíření hluku a může mít nižší instalační výšku. Ná-
sledně pak zbývá určit dimenzi potrubí, která je závislá 
na objemovém průtoku vzduchu v místnosti.

Vzduchovod je zakončen vyústkou, kterou pak osazu-
jeme ventily nebo dýzami (distribučními prvky). Umístě-
ní vyústek musí splňovat některé parametry, aby nedo-
cházelo k omezení cirkulace vzduchu:

 •  umístění mimo komfortní zónu
 •  neumisťujeme nad skříně
 •  dodržujeme vzdálenost min. 40 cm od stěny
 •  odtahové ventily neumisťujeme přímo nad 

vanu, sprchu

■ Použití krbu
Uvažujeme-li o používání krbu nebo kamen v budově  
s větracím zařízením musí být dodržena určitá pravidla. 
Rozlišujeme mezi krby závislými na vzduchu z míst-
nosti a těmi s vlastním přívodem vzduchu. I když bu-
deme systém provozovat v rovnotlakém režimu, může  
v případě poruchy ventilátoru, extrémním zanesení 
filtru, nebo špatným vyregulováním průtoků vzduchu  
v místnosti nastat podtlak a v okolí krbu hrozí zvýše-
ní koncentrace CO a CO2. Novější větrací jednotky 
jsou vybaveny systémem hlídání rovnotlakého režimu  
a předchází tak těmto případným hrozbám.

■ Tvorba a šíření hluku
S instalací větrací jednotky souvisí i vznik a šíření hlu-
ku. Hluk je tvořen ventilátory umístěnými v jednotce, 
samotným prouděním vzduchu v rozvodech a na dis-
tribučních prvcích. Pro udržení hladiny hluku na co nej-
nižší úrovni je dobré dodržet následující:

 •  zytečně nepředimenzovat objem přívodního 
vzduchu

 •  umístění tlumiče hluku ihned za jednotku

 •  použít rozvody sloužící pro vedení vzduchu
 •  mezi stěnu a větrací jednotku umístit  

tlumící prvky
 •  systém rozvodů vést ve hvězdicovém tvaru
 •  vzdálenost mezi rozdělovačem a vyústkou 

alespoň 4 metry

Komfortní hranice např. pro ložnici je kolem 25 dB(A).

■ Filtry
Filtry slouží jak pro zlepšení (vyčištění) vzduchu prou-
dícího do místnosti, tak na ochranu jednotky a rozvodů 
vzduchu. V současnosti většina výrobců snaží používá 
kazetové filtry, které jsou snadno vyměnitelné na čele 
jednotky. Většinou se setkáme s označením:

 •  G – z anglického slova gross (hrubý)
 •  M – z anglického slova medium (střední)
 •  F  – z anglického slova fine (jemný)

Instalované filtry je vhodné v pravidelných intervalech 
kontrolovat (platí pro jednotky, které neumí automatic-
ky vyhodnotit zanesení filtru na základě tlakové ztráty) 
a dle zanesení vyměnit za nový.

■ Výměník tepla
Výměník je srdcí jednotky a jeho účinnost nám definuje, 
kolik tepla jsme schopni převést z odpadního vzduchu 
do vzduchu čerstvého. Účinnost je dána typem výmě-
níku a jeho konstrukcí (přestupní plochou). Výměníky 
rozdělujeme na:

Přehled systému

HEPA a ULPA filtry F9 F7 M5 G4 G3

Hrubý prach

Jemný prach

Lidské
chlupyViry

BakterieVýfukové plyny

PylTabákový dým

SporyAzbest

MlhaSmog

Olejová mlha

Insekticidní aerosolySaze

Domovní prach



Regenerační výměník 
Jednotná teplosměnná / akumulační plocha střídavě 
vystavovaná oběma proudům vzduchu. Přenos tepla 
tedy je s určitým časovým posunem. Zpravidla levněj-
ší, ale neřeší problém filtrace.

 •  Rotační výměník – z hygienického hlediska 
se nejeví jako ideální řešení.

 •  Keramický výměník.

Rekuperační výměník 
Oba proudy vzduchu jsou vedeny odděleně přes spo-
lečnou stěnu, která je tvořena kanálky. Tak dochází  
k předání tepla.
 •  Deskový výměník – v současnosti asi nej-

používanější. Existují také modely s entalpií. 
 •  Trubicový výměník.

■ Zemní výměník tepla
Zajímavým, avšak ne příliš často využívaným řešením 
je použití zemního výměníku tepla. Země funguje jako 
výborný a stálý akumulátor energie, který v zimě mů-
žeme využít k předehřátí, a naopak v létě k chlazení 
čerstvého vzduchu. Zemní výměníky můžeme rozdělit 
na dva základní typy:

Zemní vzduchový výměník
Jedná se o potrubní systém uložený v zemi v hloubce 
min. 1,2 m (ideálně 1,8 m) o délce 30 – 50 m.  Tímto po-
trubím vedeme vzduch přímo k rekuperační jednotce, je 
tedy nezbytné klást vysoké nároky na kvalitu instalace. 
Uložené potrubí obsypáváme zeminou, nikoliv pís-
kem či štěrkem, narušili bychom tak přestupní plo-
chu tepla mezi potrubím a zemí! Vzhledem k tomu, 
že v potrubí proudí vzduch, který se setkává s plochou  
o různé teplotě je pravděpodobné, že nám bude vznikat 
kondenzát. Musíme tedy zajistit sklon potrubí ve smě-
ru toku vzduchu a ve spádu min. 2 %, zakončené do 
odpadu (opatřen sifonem), případně do sběrné šachty  
s odvodem kondenzátu. 

Zemní kapalinový výměník
Zemní kapalinový výměník je složen z venkovní a vnitřní 
části. V rozvodech tentokrát neproudí vzduch, ale ne-
mrznoucí kapalina, která mezi vnějším rozvody a vnitřní 
jednotkou cirkuluje. Funguje na stejném principu jako 
tepelné čerpadlo. Výhodou je, že nedochází k zanášení 
rozvodů, ovšem musíme počítat se zvýšeným odběrem 
elektrické energie.
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Vstup chladného 
čerstvého
vzduchu 0ºC

Účinnost
rekuperace 90% Vstup teplého 

odpadního
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vzduchu +2ºC

Výstup ohřátého
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vzduchu +20ºC

M
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čerstvý vzduch
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modul
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■ Škodlivé látky
Přítomnost škodlivých látek v interiéru většinou po-
známe až po vzniku zdravotních komplikací. Látky 
způsobující alergií (pyly a látky VOC) se projevují té-
měř okamžitě a jsou tedy snáz rozeznatelné. Největ-
ším problémem je působení toxických a karcinogen-
ních látek, které mohou vznikat z běžného vybavení 
domácnosti a stavební konstrukce (tmely, lepidla, laky, 
barvy, mycí prostředky).

■ CO2 a jeho hromadění
Už jsme zmínili, že podle českých norem by hodnoty 
CO2 neměly přesahovat 1500 jednotek ppm (parts 
per milion). Pro představu – hodnota CO2 ve venkov-
ním prostředí mimo město se pohybuje mezi 300 a 400 
ppm. Graf níže nastiňuje vliv různé hladiny CO2 na lid-
ský organismus.

Hodnotu CO2 můžete u Vás doma změřit pomocí mě-
řáku, který Vám rádi zapůjčíme v našich pobočkách.

Možná Vás napadá otázka, proč se v současné době 
tolik mluví o problematice větrání. Jsou pro to dva 
hlavní důvody, jeden legislativní, který jsme už zmínili 
v předchozí kapitole (nařízení EU 20-20-20) a druhý je 
vliv zateplení budovy na vnitřní klima, které dobře vy-
stihují výsledky měření provedené v panelovém bytě 
postaveném původně v roce 1964.

V dolním grafu vidíte hodnoty naměřené před zateple-
ním, kde budova měla energetický štítek E a po zatep-
lení, kdy se budova dostala do kategorie B. Hodnoty 
ukazují průměr naměřený ve 20 bytových jednotkách.

■ Vhlkost
Vlhkost v domácnostech má vliv nejen na naše zdraví, 
ale ovlivňuje i vlastnosti stavby. Optimální hladina vlh-
kosti pro člověka se pohybuje v rozmezí 30-50%.

Nadměrná vlhkost se stává živnou půdou pro plísně  
a mikroorganismy v omítkách a tapetách. Tyto orga-
nismy pak způsobují zdravotní komplikace, jako záně-
ty dutin, zánět průdušek a dalších respiračních one-
mocnění. V případě, že se nám v domácnosti projeví 
plísně, je potřeba je neprodleně zlikvidovat chemický-
mi prostředky a následně se věnovat příčině vzniku, 
aby nedošlo k opětovnému vzniku.

V opačném případě, kdy se vlhkost pohybuje pod 30% 
dochází k vysušování sliznice a u dřevěného nábytku 
k přesušování, které může vést k poškození materiálu.

Možné následky nevhodného větrání
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UMÍSTIT TLUMIČ HLUKU

VÝFUK A SÁNÍ PŘES STĚNU

Lcca= min. 2x5,0 m

Lcca= min. 5,0 m

Lcca= min. 2x5,0 m

Lcca= min. 5,0 m

DN 75

Řešení pro byt o rozloze 80 m2

Společnost Wolf jako expert na vnitřní klima nabízí 
různé větrací jednotky komfortního větrání se zpětným 
získáváním tepla, které se používají na centrální nebo 
decentrální větrání. Větrací jednotka CWL-T-300 se 
dá propojit se zdrojem tepla (kondenzační kotel, te-
pelné čerpadlo) a vytvořit tak ucelenou sestavu pro 
vytápění a větrání. Celý systém je pak ovládán jedním 

ovládacím modulem BM-2, který rozpozná každý nový 
komponent Wolf – systémy Wolf se tak bez problémů 
dají dodatečně rozšiřovat. Pokud tedy zatím nejste 
rozhodnuti o instalaci solárního systému, případně 
uvažujete o modernizaci vytápění – žádný problém, 
produkty Wolf Vás přesvědčí nejen svým komfortem, 
vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. 

■ Nákres
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Větrací jednotka Wolf CWL-F-150 Excellent
•  Centrálně řízené větrání s rekuperací tepla pro byty a rodinné domy.
•  Plochá konstrukce umožňuje prostorově úspornou instalaci v podhledech  

nebo úzkých výklencích.
•  Jednotka dodává čistý, čerstvý vzduch bez pylů – při zavřených oknech.
•  EC ventilátory pracují tiše a mimořádně úsporně.
•  Automatická protimrazová regulace zajistí spolehlivou ochranu před namrzáním 

výměníku tepla.

Rozdělovač vzduchu Mini pro ISO potrubí
•  Antistatický a anibakteriální polypropylen, pro přívod nebo odvod vzduchu.
•  8–75 pro ISO potrubí DN125
•  6–75 pro ISO potrubí DN125
•  16–75 pro ISO potrubí DN125–180
•  12–75 pro ISO potrubí DN125–180

Antistatické a antibakteriální potrubí 
V různých provedeních:
•  Kruhové DN 75/63
•  Kruhové DN 63/52
•  Ploché 50 x 100
•  Ploché 50 x 140
Kruhové provedení variantně i bez antistatické a antibakteriální úpravy.

Regulace BM-2 s možností dálkového ovládání
•  Ovládá systém ve spolupráci se snímači kvality vzduchu, vlhkosti, obsahu CO2.
•  Dokáže řídit nejen větrání, ale i vytápění, chlazení, solární systém.
•  Možnost ovládání systému smartphonem, tabletem nebo počítačem.

Řešení pro byt o rozloze 80 m2

■ Komponenty navrženého systému



Řešení pro byt o rozloze 80 m2
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■ Cenová kalkulace

Kód Popis Množ. Cena ks Celkem

Větrací jednotka

410592 Jednotka CWL-F-150 Excellent předehřívacím registrem 1 59 943 Kč 59 943 Kč

523442 Trubka ISO pro CWL, DN 125 4 1 730 Kč 6 920 Kč

523443 Koleno ISO 90°, DN 125 2 750 Kč 1 500 Kč

523445 Spojovací kroužek DN 125 4 236 Kč 944 Kč

601915 Upevňovací objímka na ISO potrubí DN 125 10 115 Kč 1 150 Kč

447454 Ovládací modul BM-2 bez čidla vnější teploty a s rámečkem, černý 1 6 389 Kč 6 389 Kč

Rozvod vzduchu

723991 Rozdělovač vzduchu mini 6-75 DN 125 2 3 100 Kč 6 220 Kč

618292 Flexibilní hadice vzduchovodu 75/63 50m 1 5 397 Kč 5 397 Kč

523434 Těsnicí kroužek 75/63, 10 ks 2 520 Kč 1 040 Kč

579825 Fixační kroužek 75/63, balení 10 ks 2 629 Kč 1 258 Kč

694392 Škrtící clona DN75 1 944 Kč 944 Kč

523431 Tlumič hluku, DN 125 2 1 984 Kč 3 968 Kč

Distribuce vzduchu (přívod / odvod)

579824 Připojovací díl DN 125, 2x75 mm 6 1 095 Kč 6 570 Kč

687695 Plastový ventil pro přívod vzduchu, DN 125 3 702 Kč 2 106 Kč

618287 Plastový ventil pro odvod vzduchu, DN 125 2 448 Kč 896 Kč

523429 Nasávací kuchyňský díl s filtrem 1 2 952 Kč 2 952 Kč

Připojení venkovního vzduchu

723992 Dvojitá výustka pro venkovní a odpadní vzduch DN 125 1 3 751 Kč 3 751 Kč

Cena s DPH celkem 111 948 Kč
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Řešení pro byt o rozloze 80 m2

Společnost Zehnder představuje technologickou a de-
signovou špičku v oblasti řízeného větrání s rekupe- 
rací tepla. Desítky let zkušeností s vývojem a výrobou 
stejně jako nespočet instalovaných větracích systémů 
svědčí o vysoké kvalitě, spolehlivosti a funkčnosti sys-
témů komfortního větrání Zehnder, navíc s možností 
získání prodloužené 5leté záruky – a to bez navýšení 

ceny. Snadná montáž a uvedení do provozu, profesi-
onální podpora od plánování až po údržbu jsou samo-
zřejmostí. Větrací jednotky Zehnder splňují parametry 
požadované v případě žádosti o dotaci v programu 
Nová zelená úsporám. Díky inovativnímu řešení za-
ručují energeticky úsporný, tichý provoz a perfektní 
klima. Výsledkem jsou spokojení zákazníci.

■ Nákres
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Řešení pro byt o rozloze 80 m2

■ Komponenty navrženého systému

Kompaktní systém větrání s větrací jednotkou Zehnder ComfoAir 180
•  Třída energetické účinnosti A (platí pro jednotku ve spojení s časovým ovládáním).
•  Optimální volba pro byty do 120 m2 obytné plochy.
•  Tichá, energeticky úsporná a vysoce spolehlivá větrací jednotka.
•  Díky kompaktním rozměrům je možné umístit ji například do kuchyňské skříňky.
•  K dispozici také volitelný entalpický výměník pro rekuperaci vlhkosti. 
•  Toto řešení čerpá z výhod centrálního i decentrálního systému větrání a je ideální 

také pro rekonstrukce.

Větrací trubka ComfoTube 90
Rozvody vzduchu jsou v tomto případě vedeny tak, aby do obytných částí zasaho-
valy co nejméně, například v rámci kuchyňské linky či vestavěné skříně a sníženého 
stropu v chodbě oddělující jednotlivé místnosti. Použity jsou vysoce kvalitní plastové 
trubky ComfoTube 90 s patentovaným vnitřním povrchem Clinside, které se jedno-
duše instalují a také snadno udržují.

Designová krycí mřížka Venezia 
Jediným prvkem viditelným v interiéru jsou krycí mřížky a ventily pro přiváděný a od- 
váděný vzduch, jako například designová krycí mřížka Venezia z nerezové oceli.

Ovládací jednotka ComfoSense 67
Externí ovládací jednotka, dodávaná včetně rámečku, krytky a krytu pro instalaci 
na omítku. Umožňuje manuální ovládání systému větrání, automatický provoz dle 
individuálních nastavení a další užitečné funkce. Lze ji instalovat například v obývací 
místnosti a pohodlně odtud ovládat větrací jednotku.
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Řešení pro byt o rozloze 80 m2

■ Cenová kalkulace

Kód Popis Množ. Cena ks Celkem

Větrací jednotka

398623 ComfoAir 180 komfortní větrací jednotka, 180 m³/h, křížový protiproudový výměník tepla, 
automatický bypass, montáž na stěnu 1 45 014 Kč 45 014 Kč

398624 ComfoAir 180 V, předehřívací registr, komfortní větrací jednotka, 180 m³/h,  
křížový protiproudový výměník tepla, automatický bypass, montáž na stěnu 0 52 272 Kč alternativa

398625 ComfoAir 180, entalpický výměník komfortní větrací jednotka, 180 m³/h,  
křížový protiproudový výměník tepla, automatický bypass, montáž na stěnu 0 61 530 Kč alternativa

398672 Ovládací jednotka ComfoSense 67, display pro ComfoAir 180, připojení 4x 0,25-1,0 mm2 1 7 857 Kč 7 857 Kč

399036 ComfoPipe Plus napojovací box horizontální pro ComfoAir 180 L pro změnu směru o 90˚ 1 1 866 Kč 1 866 Kč

399039 ComfoPipe Plus stěnová průchodka pro ComfoAir 180 na 2x DN125 1 2 110 Kč 2 110 Kč

703540 Trubka ComfoPipe Compact 125 EPP L=1000 mm, D = 155/125 2 814 Kč 1 628 Kč

655924 Adaptér 2x DN125 pro CA180, přímé napojení na kruhové potrubí DN 125 1 1 232 Kč 1 232 Kč

398969 Spojovací nátrubek DN 125 2 250 Kč 500 Kč

398715 Hliníková vzduchová hadice DN 125 délka 10 m 1 2 752 Kč 2 752 Kč

703538 Sada 10 filtrů DN 125 G4 pro TVA-P/CLRF, k ochraně rozvodů vzduchu před nečistotami 0 799 Kč volitelné

Rozvod vzduchu

398895 Akustický tlumič CW-S 220, rozměry: 500 x 220 x 230 mm (DxŠxH) 2 4 483 Kč 8 966 Kč

398907 Montážní deska CW-M 220-4x90/P pro připojení ComfoTube 90 2 1 895 Kč 3 790 Kč

398988 Větrací trubka ComfoTube 90 balení 50 m, materiál HDPE, Clinside, certifikováno SKZ 1 7 279 Kč 7 279 Kč

399004 Těsnící O-kroužek DN 90, balení 10 ks 2 513 Kč 1 026 Kč

654668 Comfoset 90 škrtící element pro regulaci průtoku vzduchu 3 424 Kč 1 272 Kč

398898 Koncová deska CW-P 220 - DN 125 2 1 267 Kč 2 534 Kč

Distribuce vzduchu (přívod / odvod)

398727 Kryt vývodu vzduchu Renoventil s přechodem na ComfoTube 90 4 946 Kč 3 784 Kč

398953 Indukční Renoventil příváděného vzduchu, kulatý DN 90, D=105 mm 4 497 Kč 1 988 Kč

398946 Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 DN 125, 1x90, v=400 s montážními úhelníky DN 125,
1 x 90, včetně montážních úhelníků 4 975 Kč 3 900 Kč

398675 Talířový ventil odvodu vzduchu STC 100/125 DN 100/125, 150 mm 4 385 Kč 1 540 Kč

398857 Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Venezia, nerezová ocel 160 x 160 mm, filtr 0 1 228 Kč alternativa

Připojení venkovního vzduchu

399054 Kombinovaná venkovní mřížka, nerez sání vnějšího vzduchu vpravo 1 4 550 Kč 4 550 Kč

Cena s DPH celkem 103 588 Kč
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Řešení pro bungalov o rozloze 120 m2

■ Nákres
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Řešení pro bungalov o rozloze 120 m2

■ Komponenty navrženého systému

Větrací jednotka Wolf CWL-300 Excellent
•  Centrálně řízené větrání s rekuperací tepla pro byty a rodinné domy.
•  Jednotka dodává čistý, čerstvý vzduch bez pylů – při zavřených oknech.
•  EC ventilátory pracují tiše a mimořádně úsporně.
•  Jednoduchá výměna filtrů – požadavek se zobrazí na displeji.
•  Automatická protimrazová regulace zajistí spolehlivou ochranu před namrzáním 

výměníku tepla. 

Rozdělovač vzduchu pro ISO potrubí
•  Antistatický a anibakteriální polypropylen, pro přívod nebo odvod vzduchu.
•  8 hrdel DN75 se 4 zátkami.
•   Pro přípojky s kruhovým/plochým průřezem. 

Tlumič hluku pro přívod nebo odvod vzduchu 
•  DN125, délka 1000 mm, izolace 50 mm
•  DN160, délka 1000 mm, izolace 50 mm
•  DN180, délka 1000 mm, izolace 50 mm
•  Kruhové provedení variantně i bez antistatické a antibakteriální úpravy.

Kryt odvodu vzduchu z kuchyně
•  S filtrem G3.
•  Barva RAL 9010.



Řešení pro bungalov o rozloze 120 m2
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■ Cenová kalkulace

Kód Popis Množ. Cena ks Celkem

Větrací jednotka

682663 Jednotka CWL Excellent 300 4/0L 1 63 525 Kč 63 525 Kč

592267 Trubka ISO pro CWL, DN 160 4 1 779 Kč 7 116 Kč

592268 Koleno ISO 90°, DN 160 6 405 Kč 2 430 Kč

592271 Spojovací kroužek DN 160 15 194 Kč 2 910 Kč

601927 Upevňovací objímka na ISO potrubí DN 160 10 182 Kč 1 820 Kč

447454 Ovládací modul BM-2 bez čidla vnější teploty a s rámečkem, černý 1 6 389 Kč 6 389 Kč

Rozvod vzduchu

579824 Připojovací díl DN 125, 2x 75 mm 10 1 095 Kč 10 950 Kč

618285 Rozdělovač vzduchu DN 125-180, 8 hrdel, plastový 2 5 990 Kč 11 980 Kč

618292 Flexibilní hadice vzduchovodu 75/63 50 m 3 5 397 Kč 16 191 Kč

523434 Těsnicí kroužek 75/63, 10 ks 3 520 Kč 1 560 Kč

579825 Fixační kroužek 75/63, balení 10 ks 3 629 Kč 1 887 Kč

694392 Škrtící clona DN 75 1 944 Kč 944 Kč

595923 Tlumič hluku, DN 160 2 2 408 Kč 4 816 Kč

Distribuce vzduchu (přívod / odvod)

687695 Plastový ventil pro přívod vzduchu, DN 125 5 702 Kč 3 510 Kč

618287 Plastový ventil pro odvod vzduchu, DN 125 3 448 Kč 1 344 Kč

523429 Nasávací kuchyňský díl s filtrem 2 2 952 Kč 5 904 Kč

Připojení venkovního vzduchu

739832 Dvojitá výustka pro venkovní a odpadní vzduch DN 160 1 5 070 Kč 5 070 Kč

Cena s DPH celkem 148 346 Kč



23



Řešení pro bungalov o rozloze 120 m2

■ Nákres
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Řešení pro bungalov o rozloze 120 m2

■ Komponenty navrženého systému

Centrální systém větrání s větrací jednotkou Zehnder ComfoD 350
•  Třída energetické účinnosti A (platí pro jednotku ve spojení s manuálním přepína-

čem).
•  Vhodné pro bungalovy s obytnou plochou od 120 m2.
•  Ekonomická větrací jednotka v kvalitním provedení, poskytující dostatečný kom-

fort se zárukou maximální spolehlivosti.
•  Se standardním výměníkem tepla s možností automatického letního obtoku.
•  Volitelně včetně předehřívacího registru, pro zajištění komfortního větrání také  

v zimním období při silných mrazech. 

Montážní deska CW-M 320-6x90/P
Systém rozvodu vzduchu je řešen tak, aby bylo zamezeno šíření hluku mezi jednot-
livými místnostmi. Montážní deska je určena pro připojení větracích trubek Comfo- 
Tube 90 nebo 75. Tím je každá trasa připojena samostatně. Akustický tlumič, na 
který je montážní deska osazena, pak zajistí zvukovou izolaci mezi větrací jednotkou 
a systémem rozvodu vzduchu. 

Větrací trubka ComfoTube 90 
Pro optimální průtok vzduchu jsou navrženy vysoce kvalitní plastové trubky Comfo- 
Tube o průměru 90 mm, s patentovaným vnitřním povrchem Clinside, které se jedno-
duše instalují a také snadno udržují. Je-li prostor pro vedení větracího potrubí ome-
zený, lze využít také ComfoTube 75 nebo ploché trubky ComfoFlat.

Venkovní mřížka DN 160
Protidešťová venkovní mřížka pro přívod venkovního nebo odtah odvětrávaného 
vzduchu. Provedení z nerezové oceli, pro průtok vzduchu do 450 m3/h. 
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Řešení pro bungalov o rozloze 120 m2

■ Cenová kalkulace

Kód Popis Množ. Cena ks Celkem

Větrací jednotka

617674 ComfoD 350 L, komfortní větrací jednotka, 350 m3/h,  
křížový protiproudový výměník tepla, automatický bypass 1 66 487 Kč 66 487 Kč

625243 ComfoD 350 VL, integrovaný předehřev, komfortní větrací jednotka, 350 m3/h,  
křížový protiproudový výměník tepla, automatický bypass 0 72 518 Kč alternativa

683912 Třístupňový přepínač – instalace pod omítku pro ComfoD 350/550, přepínání fáze 230V, 
elektro: jednotka – ovládání (5x 1,5 mm2), napájení (3x 1,5 mm2) 1 2 203 Kč 2 203 Kč

398691 Suchý sifon 5/4" pro ComfoAir 350/550, ComfoAir Q350/450/600, ComfoFond-L,  
pro odvod kondenzátu, nutné pro větrací jednotku bez entalpického výměníku 0 1 584 Kč volitelné

398970 Spojovací nátrubek DN 160 k připojení vzduchová hadice/ComfoPipe  
na hrdlo jednotky nebo střešní kryt 4 263 Kč 1 052 Kč

702423 Trubka ComfoPipe Compact 160 EPP L=1000 mm, D=190/160 4 776 Kč 3 104 Kč

702424 Koleno ComfoPipe Compact 160 – 45° EPP D=190/160 4 298 Kč 1 192 Kč

702422 Spojka ComfoPipe Compact 160 EPP D=214/190 1 324 Kč 324 Kč

703537 Hliníková vzduchová hadice DN160, 1m, dodáváno v celých balení po 10m 3 3 527 Kč 10 581 Kč

654548 Montážní sada CW-K 320 – ComfoAir 350 1 4 320 Kč alternativa

703538 Sada 10 filtrů DN 125 G4 pro TVA-P/CLRF, k ochraně rozvodů vzduchu před nečistotami 0 799 Kč volitelné

Rozvod vzduchu

398896 Akustický tlumič CW-S 320 Rozměry: 500x320x230mm (DxŠxH) 2 5 012 Kč 10 024 Kč

398909 Montážní deska CW-M 320-6x90/P pro připojení ComfoTube 90 2 2 338 Kč 4 676 Kč

398988 Větrací trubka ComfoTube 90 balení 50 m, materiál HDPE, Clinside, certifikováno SKZ 2 7 279 Kč 14 558 Kč

399004 Těsnící O-kroužek DN 90 balení 10 ks 3 513 Kč 1 539 Kč

654668 Comfoset 90 škrtící element pro regulaci průtoku vzduchu 2 424 Kč 848 Kč

398900 Koncová deska CW-P 320 – DN160 2 1 619 Kč 3 238 Kč

Distribuce vzduchu (přívod / odvod)

398946 Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 DN 125, 1x90, v=400 s montážními úhelníky 15 975 Kč 14 625 Kč

689540 Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 (plast, barva bílá) DN 125, 
d=170 mm, v=30mm, Coanda effect, flow cone, aretace 7 978 Kč 6 846 Kč

398675 Talířový ventil odváděného vzduchu STC 100/125 (plast, barva bílá) DN 100/125,
d=150 mm, v=13mm 8 385 Kč 3 080 Kč

398779 Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Venezia, nerezová ocel D = 160 mm, filtr 0 1 228 Kč alternativa

Připojení venkovního vzduchu

399052 Venkovní mřížka pro montáž na stěnu DN160, nerez do 450 m3/h 2 2 620 Kč 5 240 Kč

Cena s DPH celkem 149 617 Kč
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Řešení pro dvoupatrový
rodinný dům o rozloze 180 m2

■ Nákres
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Řešení pro dvoupatrový
rodinný dům o rozloze 180 m2

■ Komponenty navrženého systému

Větrací jednotka Wolf CWL-400 Excellent
•  Centrálně řízené větrání s rekuperací tepla pro byty a rodinné domy.
•  Jednotka dodává čistý, čerstvý vzduch bez pylů – při zavřených oknech.
•  EC ventilátory pracují tiše a mimořádně úsporně.
•  Jednoduchá výměna filtrů – požadavek se zobrazí na displeji.
•  Automatická protimrazová regulace zajistí spolehlivou ochranu před namrzáním 

výměníku tepla. 

Rozdělovač vzduchu pro ISO potrubí
•  Antistatický a anibakteriální polypropylen, pro přívod nebo odvod vzduchu.
•  16 hrdel DN75 s 8 zátkami.
•  Pro přípojky s kruhovým/plochým průřezem. 

Nástěnný kryt
CWL s hrdlem 
•  DN125, černý nebo bílý
•  DN160, černý nebo bílý
•  DN180, černý nebo bílý

Trubka pro CWL
•   DN125, délka 2000 mm
•  DN160, délka 2000 mm
•  DN180, délka 2000 mm

Trubka ISO
CWL 90º a 45º 
•  DN125
•  DN160
•  DN180

Ventily přívodu
a odvodu vzduchu
•   DN125, plastový
•   Včetně rámu  

a gumového těsnění



Řešení pro dvoupatrový
rodinný dům o rozloze 180 m2
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■ Cenová kalkulace

Kód Popis Množ. Cena ks Celkem

Větrací jednotka

691437 Jednotka CWL Excellent 400 4/0L 1 71 995 Kč 71 995 Kč

601926 Trubka ISO pro CWL, DN 180 4 2 311 Kč 9 244 Kč

601889 Koleno ISO 90°, DN 180 8 847 Kč 6 776 Kč

601892 Spojovací kroužek DN 180 19 236 Kč 4 484 Kč

601916 Upevňovací objímka na ISO potrubí DN 180 10 157 Kč 1 570 Kč

447454 Ovládací modul BM-2 bez čidla vnější teploty a s rámečkem, černý 1 6 389 Kč 6 389 Kč

Rozvod vzduchu

579824 Připojovací díl DN 125, 2x 75 mm 13 1 095 Kč 14 235 Kč

618284 Rozdělovač vzduchu DN 125-180, 16 hrdel, plastový 2 6 207 Kč 12 414 Kč

618292 Flexibilní hadice vzduchovodu 75/63 50 m 4 5 397 Kč 21 588 Kč

523434 Těsnicí kroužek 75/63, 10 ks 5 520 Kč 2 600 Kč

579825 Fixační kroužek 75/63, balení 10 ks 5 629 Kč 3 145 Kč

694392 Škrtící clona DN 75 2 944 Kč 1 888 Kč

600841 Tlumič hluku, DN 180 2 2 493 Kč 4 986 Kč

Distribuce vzduchu (přívod / odvod)

687695 Plastový ventil pro přívod vzduchu, DN 125 6 702 Kč 4 212 Kč

618287 Plastový ventil pro odvod vzduchu, DN 125 6 448 Kč 2 688 Kč

523429 Nasávací kuchyňský díl s filtrem 1 2 952 Kč 2 952 Kč

Připojení venkovního vzduchu

600840 Nástěnná výústka, černá, DN 180 2 2 602 Kč 5 204 Kč

Cena s DPH celkem 176 370 Kč
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Řešení pro dvoupatrový
rodinný dům o rozloze 180 m2

■ Nákres
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Řešení pro dvoupatrový
rodinný dům o rozloze 180 m2

■ Komponenty navrženého systému

Centrální systém větrání
s inovativní větrací jednotkou Zehnder ComfoAir Q350
•  Třída energetické účinnosti A+ (platí pro jednotku ve spojení s min. dvěma čidly.)
•  Nejvhodnější řešení pro rodinné domy do 200 m2 obytné plochy.
•  Nová řada větracích jednotek Zehnder ComfoAir Q představuje spojení technolo-

gických inovací a mnohaletých zkušeností v oblasti řízeného větrání s rekuperací. 
•  Maximální energetická účinnost s téměř 50% úsporou na vytápění.
•  Optimální rekuperace vlhkosti díky volitelnému entalpickému výměníku. 
•  Uživatelsky přívětivá obsluha s možností ovládání přes mobilní aplikaci. 
•  Praktická instalace díky levému a pravému provedení v rámci jedné jednotky, 

snadná údržba díky jednoduše přístupným komponentům. 

Výměník tepla
Výměník tepla, se svou obzvláště velkou předávací plochou, umožňuje rekuperaci 
tepla až 95 %. Volitelný entalpický výměník může díky svým vlastnostem pomoci  
v případě přílišné vlhkosti nebo naopak v případě suchého vzduchu v interiéru. 
Umožňuje totiž nejen rekuperaci tepla, ale také vlhkosti (až 65 %). Výměník tepla je 
dobře přístupný a velmi snadno se udržuje, stačí jej omýt vodou.

Větrací trubka ComfoTube 90 
Vysoce kvalitní plastové trubky s patentovaným vnitřním povrchem Clinside se jed-
noduše instalují a také snadno udržují. Vnitřní povrch je hladký, čímž se zamezuje 
usazování prachu a nečistot. Aby byl systém větrání opravdu hygienický, každá část 
rozvodů vzduchu je navržena tak, aby byla přístupná pro případné čištění.

Ventil ComfoValve Luna S125
Talířový ventil přiváděného vzduchu s decentním, plochým designem, o výšce pou-
hých 30 mm. U tohoto ventilu lze velmi jednoduše upravit průtok vzduchu a lze jej 
doplnit o Air Blocker, určený pro omezení úhlu výdechu vzduchu. Tím je zajištěno 
opravdu tiché proudění vzduchu bez průvanu.
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Řešení pro dvoupatrový
rodinný dům o rozloze 180 m2

■ Cenová kalkulace

Kód Popis Množ. Cena ks Celkem

Větrací jednotka

654505
ComfoAir Q350 TR komfortní větrací jednotka, 350 m³/hod (200 Pa), volitelné nastavení 
pravá/levá, křížový protiproudý výměník tepla, automatický bypass, integrovaný grafický 
displej, 6 integrovaných čidel (konstantní průtok, teplota, vlhkost)

1 86 690 Kč 86 690 Kč

654506

ComfoAir Q350 TR, entalpický výměník komfortní větrací jednotka, 350 m³/hod (200 Pa), 
volitelné nastavení pravá/levá, křížový protiproudý entalpický výměník tepla,  
automatický bypass, integrovaný grafický displej, 6 integrovaných čidel  
(konstantní průtok, teplota, vlhkost)

0 107 130 Kč alternativa

654523 Předehřívací registr pro ComfoAir Q350/450/600 pro zvýšení teploty přiváděného  
venkovního vzduchu v zimě (protizámrazová ochrana výměníku) 0 10 350 Kč volitelné

654520
Option box pro ComfoAir Q350/450/600 doplňkové připojení volitelného příslušenství
– čidla vlhkosti / CO2, koupelnového spínače, ComfoFond-L Q, ovládání 0-10 V,  
elektrické připojení 4x 0,25-1,0 mm2

0 5 191 Kč volitelné

654521 ComfoConnect LAN C internetové rozhraní pro ovládání pomocí aplikace a internetového 
rozhraní (aplikace ComfoControl pro Apple a Android), elektrické připojení 4x 0,25-1,0 mm2 0 7 455 Kč volitelné

654517
Ovládací jednotka ComfoSense C67 pro ComfoAir Q350/450/600 pro instalaci  
do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku, včetně krytu v RAL9016, rámečku,  
krabičky na omítku, el.připojení 4x 0,25-1,0 mm2

0 7 857 Kč volitelné

398691 Suchý sifon 5/4“ pro ComfoAir 350/550, ComfoAir Q350/450/600, ComfoFond-L,  
pro odvod kondenzátu, nutné pro větrací jednotku bez entalpického výměníku 0 1 584 Kč volitelné

702423 Trubka ComfoPipe Compact 160 EPP L=1000 mm, D=190/160 4 776 Kč 3 104 Kč

702424 Koleno ComfoPipe Compact 160 - 45° EPP D=190/160 4 298 Kč 1 192 Kč

702422 Spojka ComfoPipe Compact 160 EPP D=214/190 3 324 Kč 972 Kč

398970 Spojovací nátrubek DN 160 k připojení vzduchové hadice 2 263 Kč 524 Kč

703537 Hliníková vzduchová hadice DN160, 1 m, dodáváno v celých balení po 10 metrech 3 3 527 Kč 10 581 Kč

654549 Montážní sada CW-K 420 - ComfoAir Q350 0 4 419 Kč alternativa

703538 Sada 10 filtrů DN 125 G4 pro TVA-P/CLRF, k ochraně rozvodů vzduchu před nečistotami 0 799 Kč volitelné

Rozvod vzduchu

654530 Akustický tlumič CW-S 420, rozměry: 500 x 420 x 230 mm (dxšxh) 2 5 869 Kč 11 738 Kč

654535 Montážní deska CW-M 420-8x90/P pro připojení ComfoTube 90 2 2 973 Kč 5 946 Kč

398988 Větrací trubka ComfoTube 90 balení 50 m, materiál HDPE, Clinside, certifikováno SKZ 3 7 279 Kč 21 837 Kč

399004 Těsnící O-kroužek DN 90 balení 10 ks 4 513 Kč 2 052 Kč

654668 Comfoset 90 škrtící element pro regulaci průtoku vzduchu 3 424 Kč 1 272 Kč

654556 Koncová deska CW-P 420 – DN 160 2 1 751 Kč 3 502 Kč

Distribuce vzduchu (přívod / odvod)

398946 Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 DN 125, 1x90, v=400 s montážními úhelníky 15 975 Kč 14 625 Kč

689540 Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 (plast, barva bílá) DN 125, 
d=170 mm, v=30 mm, Coanda effect, flow cone, aretace 7 978 Kč 6 846 Kč

398675 Talířový ventil odváděného vzduchu STC 100/125 (plast, barva bílá) DN 100/125,
d=150 mm, v=13 mm 8 385 Kč 3 080 Kč

398779 Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Venezia, nerezová ocel D = 160 mm, filtr 0 1 228 Kč alternativa

Připojení venkovního vzduchu

399052 Venkovní mřížka pro montáž na stěnu DN160, nerez do 450 m3/h 2 2 620 Kč 5 240 Kč

Cena s DPH celkem 179 201 Kč



Komfortní větrání Zehnder s rekuperací tepla: 
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Decentrální větrací jednotky

■ Zehnder ComfoSpot 50
Kompaktní decentrální jednotka, která je určena pro 
větrání jedné místnosti. Ač malá, přesto vysoce účin-
ná, snadno ovladatelná, s decentním designem, který  

v interiéru nijak neruší. Pro její instalaci je potřeba pou-
ze vyvrtání otvoru ve stěně a napojení jednotky na elek-
trickou přípojku 230 V.

Vnější kryt
Umístěn na fasádě,  
volitelně k dispozici,  
z nerezové oceli nebo  
z plastu v bílé barvě,  
lze barevně přelakovat.

Ventilátory
Vysoce účinné a současně 
úsporné DC radiální ventilátory  
jsou uloženy v těle jednotky, což 
zaručuje tichý chod jednotky.  
Chod ventilátorů lze nastavit ve 
čtyřech výkonových stupních.

Ovládací jednotka
Ovládání je možné přes  
ovládací panel, který je  

integrován v rámci krytu  
jednotky a může být libovolně 

na horní nebo spodní straně 
jednotky. Volitelně je možné 

také ovládání za pomoci exter-
ní ovládací jednotky umístěné 

kdekoliv v místnosti.

Otvor
přiváděného

vzduchu

Čidla na straně
odvodu vzduchu
Pro optimální ovládání  
dle potřeby jsou  
k dispozici volitelně čidla  
vlhkosti, CO2 a VOC  
(těkavé organické látky  
ve vzduchu).

Tělo jednotky
Vyrobeno z EPP,  

s výbornými tepelně  
a zvukově izolačními  
vlastnostmi. Uvnitř je  
uložena technologie  

větrací jednotky včetně  
entalpického výměníku.  
Osazuje se do stěnové  

instalační trubky.

Otvor
odvětrávaného
vzduchu

Přívod
venkovního
vzduchu

Filtry
Součástí jednotky jsou  
dva prachové filtry G4,  

k dispozici jsou také jemné 
prachové filtry F7. Na kon-

trolu filtrů upozorní kont-
rolka na jednotce. Výměna 

filtrů se předpokládá cca 
1x za 6 měsíců.  

Entalpický výměník
Díky svým vlastnostem umož-

ňuje rekuperaci tepla (až 82 %) 
a vlhkosti (až 70 %) a zabraňuje 
tvorbě kondenzátu, díky čemuž 
není nutné řešit jeho odvádění.

Zehnder CompoSpot 50

Kód 659906 Cena bez DPH 21 465 Kč
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Decentrální větrací jednotky

■ Zehnder ComfoAir 70
Flexibilní decentrální větrací jednotka, která je určena 
pro větrání až dvou místností. Jednoduchá instala-
ce bez nutnosti velkých stavebních příprav, intuitivní 

ovládání dle požadavku a možnost rekuperace tepla 
i vlhkosti, to jsou jednoznačné výhody, které přináší 
decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoSpot 70.

Vnější kryt
Umístěn na fasádě,  
volitelně k dispozici,  
z nerezové oceli, hliníku 
nebo plastu v bílé barvě,  
lze barevně přelakovat.

Filtry
Součástí jednotky jsou  
dva prachové filtry G4,  

k dispozici jsou také jemné 
prachové filtry F7. Na kont-

rolu filtrů upozorní kon- 
trolka na jednotce. Výměna 

 filtrů se předpokládá cca  
1x za 6 měsíců.

Čidla na straně
odvodu vzduchu

Pro optimální ovládání dle  
potřeby jsou k dispozici  

volitelně čidla vlhkosti, CO2  
a VOC (těkavé organické  

látky ve vzduchu).

Entalpický výměník
Díky svým vlastnostem umožňuje 
rekuperaci tepla (až 90 %) a vlh-

kosti (až 84 %) a zabraňuje tvorbě 
kondenzátu, díky čemuž není  

nutné řešit jeho odvádění.

Ventilátory
Vysoce účinné a současně 

úsporné DC radiální ventilá-
tory jsou uloženy v instalační 
trubce, čímž je zaručen tichý 

chod jednotky. Chod venti-
látorů lze nastavit ve čtyřech 

výkonových stupních.

Integrovaná
elektrická přípojka

Izolační
prvky

Izolační
prvky

Stěnová
instalační trubka
Vyrobena z plastu nebo z EPP.
K dispozici ve dvou provede-
ních, standardní kruhové nebo 
čtvercové pro novostavby.  
Osazuje se do ní část  
těla větrací jednotky. 

Připojení druhé místnosti
Vedlejší místnost lze jednoduše 

integrovat do systému větrání 
a přivádět do ní čerstvý vzduch 

nebo z ní naopak odvádět 
vzduch vydýchaný. 

Ovládací jednotka
Ovládání je snadné a intuitivní díky  

dotykovému displeji, který je na jed- 
notce. Volitelně je možné také ovlá- 
dání za pomoci externí ovládací jed- 
notky umístěné kdekoliv v místnosti.

Vnější kryt
Moderní, plochý  

design, vhodný pro  
každý interiér, pro- 
vedení v bílé barvě. 

Zehnder CompoAir 70

Kód 691962 Cena bez DPH 30 131 Kč
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Decentrální větrací jednotky

■ Wolf CWL-D-70
Ideální pro modernizace stávajících budov i novostav-
by bez rozvodů vzduchotechnických potrubí – decen-
tralizovaná jednotka Wolf CWL-D-70 představuje inte-
ligentní řešení všude tam, kde je třeba sladit efektivitu 
a flexibilitu. Jednotka je opatřena kompletní kabeláží, 
stačí jen připojit k síti. Součástí dodávky je i vložka do 
prostupu stěnou, montáž je rychlá a jednoduchá.

Výhody CWL-D-70:
•  Pro noční větrání v létě je instalován obtok výměníku.
•  Účinnost zpětného získání tepla až 87 %.
•  Osvědčení DIBt a certifikát pasivního domu.
•  Elektrický předehřívač (275 W) součástí.
•  Splňuje směrnice EN 13141-8 (2015).
•  Nepřerušovaný přívod vzduchu bez průvanu.

Výměník tepla
Protiproudý plastový 
výměník tepla.

Výměník tepla
Jednotka je vybavena unikát-
ním výměníkem tepla, který 
se skládá z 1064 dutinek pro 
téměř bezztrátový přenos tepla.

Elektrický předehřívač
Předehřívač 275 W s automatickou

protimrazovou ochranou a standardně
i s obtokem. 

Ventilátor
Vysoce účinný ventilátor

na stejnosměrný proud

Vnitřní
panel
Lze jej opatřit
malbou.

Výkonová data CWL-D-70

Třída specifické spotřeby energie A

Vzduchový výkon při stupni 1/2/3/4/5 m3/h 12/25/40/55/70

Průměr jádrového vrtání (mm) 280

Tloušťka stěny (s přísluš.) (mm) 500–600 (300–500)

Průměr připojení jednotky (mm) 250

Třída filtrace vzduchu 2x G4 odvod a 1x G4 přívod, na přání F7

Hmotnost (kg) 13,5

Způsob krytí IP PX4

Elektropřípojky 230V/50Hz
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Wolf – Praha 9
Zehnder – Praha 9, Hradec Králové, Olomouc 

VYSTAVENÉ VZORKY NA POBOČKÁCH R+F

R+F BENEŠOV
Křižíkova 2107
256 01 Benešov
tel.: 317 721 251
benesov@r-f.cz

R+F BRNO
KRÁLOVO POLE
Křižíkova 2697/70
612 00 Brno  
- Královo Pole
tel.: 541 633 266
brno@r-f.cz
koupelny.brno@r-f.cz

R+F BRNO
BRNĚNSKÉ IVANOVICE
Kaštanová 467/125
620 00 Brněnské Ivanovice
tel.: 545 232 396
brno.ivanovice@r-f.cz

R+F BRUNTÁL
Staroměstská 781/1
792 01 Bruntál
tel.: 554 793 010
bruntal@r-f.cz

R+F BŘECLAV
Národních hrdinů 3487/20A
690 02 Břeclav
tel.: 519 321 300
breclav@r-f.cz

R+F ČESKÉ BUDĚJOVICE
Vrbenská 511/25a
370 01 České Budějovice
tel.: 387 221 291
cb@r-f.cz

R+F HOLASICE
Holasice 75
664 61 Holasice
tel.: 547 231 057
holasice@r-f.cz

R+F HRADEC KRÁLOVÉ
Skladištní oblast
Stavební 1066
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 705 262
hk@r-f.cz
koupelny.hk@r-f.cz

R+F KARLOVY VARY
Stará Kysibelská 583
360 09 Karlovy Vary
tel.: 353 230 141
kv@r-f.cz
koupelny.kv@r-f.cz

R+F KLADNO
Wolkerova 2766
272 01 Kladno
tel.: 606 705 010
kladno@r-f.cz

R+F KYJOV
Svatoborská 864
697 01 Kyjov
tel.: 515 222 609
kyjov@r-f.cz

R+F LIBEREC
Hlávkova 1088/17
460 14 Liberec
tel.: 485 104 976
liberec@r-f.cz

R+F MĚLNÍK
Blatecká 4224
276 01 Mělník
tel.: 315 622 016
melnik@r-f.cz

R+F MOST
Dělnická 16
434 01 Most
tel.: 724 834 694 
most@r-f.cz

R+F NÁCHOD
Na Hamrech 874
547 01 Náchod
tel.: 495 497 079
nachod@r-f.cz

R+F OLOMOUC
Babíčkova 1123/6
779 00 Olomouc
tel.: 585 221 637
olomouc@r-f.cz
koupelny.olomouc@r-f.cz

R+F OSTRAVA
Novinářská 1254/7
709 00 Ostrava  
– Mariánské Hory
tel.: 596 632 070
ostrava@r-f.cz

R+F OTROKOVICE
Zámostí 1798
765 02 Otrokovice
tel.: 728 372 860
otrokovice@r-f.cz

R+F PARDUBICE
Fáblovka 408
533 52 Staré Hradiště
tel.: 466 303 022
pardubice@r-f.cz
koupelny.pardubice@r-f.cz

R+F PELHŘIMOV
Pražská 981
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 332 123
pelhrimov@r-f.cz

R+F PLZEŇ
Slovanská alej 1960/24
326 00 Plzeň
tel.: 721 754 911
plzen@r-f.cz
koupelny.plzen@r-f.cz

R+F PRAHA 4 – KRČ
Štúrova 1701/55
142 00 Praha 4 – Krč
tel.: 602 648 336
krc@r-f.cz

R+F PRAHA 4 – MODŘANY
Mezi Vodami 33
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 244 466 289
modrany@r-f.cz

R+F PRAHA 6 – RUZYNĚ
Výtvarná 1025/6
161 00 Praha 6 – Ruzyně
tel.: 235 302 293
ruzyne@r-f.cz

R+F PRAHA 9 – KYJE
U Technoplynu 1572/1
198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: 220 301 301
info@r-f.cz
koupelny.info@r-f.cz

R+F PRAHA 22
– UHŘÍNĚVES
Podleská 1521/7b
104 00 Praha 22 – Uhříněves
tel.: 602 236 472
uhrineves@r-f.cz

R+F PŘEROV
9. května 2452/90
750 02 Přerov
tel.: 581 200 340
prerov@r-f.cz

R+F RYNHOLEC
Obchodní 
a průmyslový areál
Rynholec 196
271 01 Nové Strašecí
tel.: 313 502 005
rynholec@r-f.cz

R+F SVRATKA
Partyzánská 354
592 02 Svratka
tel.: 566 662 650
svratka@r-f.cz

R+F ŠUMPERK
Blanická 2787/10
787 01 Šumperk
tel.: 583 214 910
sumperk@r-f.cz

R+F TŘEBÍČ
Hrotovická 160
674 01 Třebíč
tel.: 568 408 420
trebic@r-f.cz

R+F UHERSKÝ BROD
Vlčnovská 2512
688 01 Uherský Brod
tel.: 572 631 571
ub@r-f.cz
koupelny.ub@r-f.cz

R+F VARNSDORF
Legií 2165
407 47 Varnsdorf
tel.: 724 500 104
varnsdorf@r-f.cz
koupelny.varnsdorf@r-f.cz

R+F VSETÍN
Rokytnice 332
755 01 Vsetín
tel.: 571 424 447
vsetin@r-f.cz

R+F VRCHLABÍ
Lánov 295
543 41 Vrchlabí - Lánov
tel.: 499 429 645
vrchlabi@r-f.cz
koupelny.vrchlabi@r-f.cz

R+F ZNOJMO
Dobšická 3580/17
671 82 Znojmo
tel.: 515 227 111
znojmo@r-f.cz

VZ

VZ

VZ

KC

VZ

KC

KC

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SS

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

ISIS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

KC

KC

KC

KC

KC

KC

KC

KC

Koupelnové centrum
Vzorkovna koupelnového vybavení
Samoobsluha
Sklad inženýrských sítí

KC

S

VZ

IS


