
Větrací jednotka SAX Aero s vysokým zpětným ziskem tepla slouží jako 
zdroj zdravého a čistého vzduchu v domácnosti. Vhodné pro byty v 
centrech městech a dalších místech, kde je prašné a hlučné prostředí. 
Pro letní období je samozřejmostí obtoková ventilace – By-Pass. Kvalita 
jednotky je ověřena napříč celou Evropou, instalace v Německu, Belgii, 
Nizozemí, Francii,…

Větrací jednotky s rekuperací SAX Aero je dostupná ve třech výkonových 
řadách – 220, 370 a 570 m3/h. Vhodný typ výkonu umíme doporučit 
včetně vypracování projektu.

Technické charakteristiky
konstrukce z korozi vzdorné pozinkované oceli

vnitřek jednotky z atestovaného izolačního EPS

kvalitní německé EC ventilátory s aerodynamickými lopatkami

součástí obtoková ventilace By-Pass

standard filtry třídy G (EN 779), volitelně filtry třídy F

účinný rekuperační výměník Recair

kvalita ověřena certifikační zkušebnou TÜV v německém Mnichovu

splnění EcoDesign ErP 2018

bohaté příslušenství: dohřev, tlumiče hluku, rozdělovače, klapky, 

speciální vzduchotechnické potrubí a jiné dle návrhu a projektu

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

SAX AERO

Jednotky SAX Aero přináší dostupné větrání s rekuperací pro domácnosti. 
Provoz ověřen v celé Evropě. Možnost vysoké míry individualizace.

6 PRO VÁS 

úspora nákladů na vytápění

 bez nutnosti otevírání oken a bez hluku z ulice

snižuje množství prachu a nečistot v domácnosti

CENOVĚ DOSTUPNÁ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ
čistý vzduch v domácnosti

snadná a jednoduchá základní údržba

splnění normy EcoDesign ErP2018 

Zanesení filtrů a jejich nutnou výměnu umí jednotka pohlídat sama a 
upozornit na to uživatele. Řízení jednotky obstarává protokol Modbus.



AERO300 AERO500

Tepelná účinnost 85,8 90,5

Průtok vzduchu 220 370

Max. příkon W 112 169

Akustický tlak (ref. průtok) Lwa 57,4 57,3

Energetická třída A A

By-Pass ano ano

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

420 730 898 595 

Celá větrací jednotka je postavena pro hlavní dvě potřeby v domácnosti – 
větrat a čistit vzduch. Opláštění jednotky  je zhotoveno z vysoce 
korozivzdorné pozinkované oceli 200 g/m2 a její povrch je ošetřen 
elektrostatickým práškovým lakem.  

Rychlý a snadný přístup do jádra jednotky zajišťují rychle otevíratelná 
dvířka, která umožňují jednoduchou výměnu zanesených filtrů. Vnitřek SAX 
Aero je vyroben z atestovaného izolačního EPS, který je zdravotně 
nezávadný, s výbornými mechanickými vlastnostmi a dlouhou životností. 
Jednotka je osazena pouze kvalitními německými EC ventilátory s 
aerodynamickými lopatkami, které ještě zvyšují účinnost celé větrací 
jednotky. 

V základu dodáváme SAX Aero s filtry třídy G (EN 779), volitelně lze použít 
filtry třídy F. Účinný rekuperační výměník je od globálního výrobce Recair. 
Kvalitu rekuperační jednotky ověřila certifikační zkušebna TÜV v 
německém Mnichově.

Rekuperační jednotka SAX Aero je možné rozšířit o různé volitelné 
příslušenství, které jednotku povýší bez obrovských nákladů a přináší tak 
vysokou míru individualizace.
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