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použití rekuperace:
Rekuperační výměníky tepla se nej-

častěji osazují přímo do větracích 

jednotek. 

Rekuperaci je tak možno využít 

prakticky ve všech typech objektů 

při hygienicky nutném větrání:

 › bytů a rodinných domů, 

 › občanských staveb, bazénů

 › průmyslových staveb

typy použitých systémů:
 › řízené větrání s rekuperací tepla

 › řízené větrání s rekuperací tepla 

s možností letního chlazení

funkce rekuperace:
 › úspora energie

 › řízené větrání

 › fi ltrace vzduchu

 › řešení vlhkosti v novostavbách

Zajišťujeme projekci, dodávku a montáž větracích jednotek s rekuperací tepla.

Proškolený a specializovaný personál, vlastní technické vybavení a dlouholeté 

zkušenosti garantují bezproblémovou, spolehlivou a rychlou montáž.

Komunikujte s profesionály!  návrh | projektová dokumentace | montáž

větrací jednotky 
s rekuperací tepla

systém i pro 
jednu místnost
Rekuperace může být použita 

i jako jednoduchý systém 

 rekuperace tepla pro jednu 

místnost, kdy je rekuperační 

jednotka osazena na stěnu 

místnosti.

Pro návrh a cenovou kalkulaci kontaktujte: T 777 738 203 E m.reznicek@trasko.cz
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Rekuperace, systém zpětného získá-

vání tepla, kdy přiváděný čerstvý ven-

kovní vzduch prochází přes  rekuperační 

výměník uvnitř rekuperační jednot-

ky, přičemž je ohříván teplým odpad-

ním vzduchem. Prakticky tak reku-

perace například předehřeje odpad-

ním vzduchem o teplotě 22 °C venkov-

ní přiváděný vzduch z teploty –5 °C až 

na 20 °C. Reálná účinnost rekuperace 

se pohybuje od 60 do 95 % v závislos-

ti na použitém systému a relativní vlh-

kosti vzduchu. Rekuperaci je možné 

použít v klimatizovaných objektech i pro 

chlazení, kdy přiváděný teplý vzduch je 

ochlazován odváděným, klimatizací vy-

chlazeným vzduchem.

Z toho jasně plyne, že  rekuperaci 

v podmínkách České republiky není 

možné primárně použít k vytápění 

a chlazení objektu, ale dokáže výrazně 
snížit množství energie, které je 
k vytápění příp. chlazení objektu 
potřebné. Nenahrazuje primární top-

nou či chladicí soustavu.

Schematické 

znázornění 

funkce hrdel

Rekuperační jednotka 

DOMEO RD, FL

Ukázka rozvodů pomocí hadice ED Flex®

Rekuperační jednotka 

DOUVENT® COMPACT RV

Současný trend úspor energií na vy-

tápění a chlazení objektů způsobuje, 

že jsou domy stavěny s téměř doko-

nalým utěsněním, jak na oknech, tak 

 i  fasádách. 

Cirkulace vzduchu je v těchto přípa-

dech možná pouze větráním, což není 

dostatečné. Díky nedostatečné cirku-

laci vzduchu v novostavbách dochá-

zí k problémům s vlhkostí, která vzniká 

v kuchyních, koupelnách a toaletách 

nebo i sušením prádla 

a lidským metabolizmem. 

Nedostatečné odvádění 

vlhkosti z vnitřních prosto-

rů také vytváří příznivé pod-

mínky pro roztoče a plísně. 

Díky použití rekuperace je 

dostatečná cirkulace vzduchu 

zajištěna a problém s vlhkostí je 

tak vyřešen.

Rekuperační jednotka, která přede-

hřívá či ochlazuje přiváděný vzduch, 

je osazena do vzduchotechnických 

rozvodů. Soustava kanálků, kte-

ré rozvádějí přívodní vzduch, je od-

dělena od soustavy kanálků odvá-

děného vzduchu. Nedochází tak ke 

zpětnému průniku pachů z odvádě-

ného do přívodního vzduchu.

Zvyšující se prachová a pylová zá-

těž venkovního prostředí klade stá-

le vyšší nároky na fi ltraci vzduchu. 

Filtraci vzduchu zajišťují fi ltry osaze-

né v rekuperační jednotce. 

Používají se tyto typy fi ltrů: 

 › fi ltry pro hrubé nečistoty jako jsou: 

hmyz, listí, písek – třída G1, G2

 › základní třída fi ltrace pro drobné 

nečistoty: pyl, mlha – třída G3, G4

 › jemná fi ltrace pro částice prochá-

zejí plicemi – třída M5, F7

Pro běžný provoz v průběhu roku do-

poručujme používat třídu fi ltrace G4. 

Při pylových alergiích doporučujeme 

použít vyšší třídu F7, obzvlášť v ob-

dobí, kdy je tato zátěž aktuální (jarní 

a letní kvetení).

Co je rekuperace 
a jak funguje?

Filtrace vzduchu

Řešení vlhkosti 
v novostavbách
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