
VENUS
dopřejte sobě i svému domu to nejlepší

fresh air
fresh offi ce
fresh people

clean air
happy home
happy people



Rekuperační jednotky VENUS jsou vyvinuté tak, aby splňovaly současné nároky 
na zdravé a komfortní bydlení. 

Těsné budovy, zvýšená vlhkost, oxid uhličitý, výpary 
z materiálu zařízení domu zvyšují rizika respiračních 
onemocnění, způsobují alergie, únavu a bolesti hlavy.

Čerstvý vzduch je neodmyslitelnou součástí zdravé 
domácnosti.

Větrání okny či jednoduchou ventilací jsou příčinou 
velkých tepelných úniků a vzrůstajících nákladů 
na energie.

Neustálý růst cen energií nás nutí přemýšlet, 
jak snížit spotřebu a zamezit plýtvání energiemi. 

VENUS PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ – zajistí přísun čerstvého vzduchu do těsných 
a nevětraných budov s minimální energetickou ztrátou.

•  Rekuperační protiproudý výměník tepla zajistí získání až 93 % odpadního tepla/chladu 
odváděného vzduchu.

•  Do domácností se přivede čerstvý vzduch o komfortní teplotě bez použití dalšího nákladného 
zdroje tepla/chladu.

•  Rekuperátory jsou český výrobek certifi kovaný celosvětově uznávanou asociaci EUROVENT.

•  Jednotky VENUS splňují nároky nízkoenergetických a pasivních domů. 

•   Přívod i odvod vzduchu zajišťují ventilátory předních 
světových výrobců.

•  Dle požadavku lze zvolit úsporné a tiché 
ventilátory typu EC, jejichž SFP – spotřeba energie 
na přesun 1 m3 vzduchu – je velmi nízká.

•  Plášť jednotky EPP je navržen z EPP - materiálu, 
k jehož přednostem mimo jiné patří i zvuková 
a tepelná izolace, což umožnilo vyvinout jednotku 
s bezkonkurenčně tichým provozem.

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA

ÚSPORNÝ A TICHÝ PROVOZ
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FILTRACE

KOMFORT BEZ KOMPROMISU

•  Jednotky VENUS jsou vybavené sofi stikovaným systémem regulace.

•  Funkce pravidelného provětrávání či intenzivního větrání koupelen, toalet či kuchyní přináší 
uživateli komfort řízeného větrání.

•  Připojením čidel kvality vzduchu (čidla vlhkosti, CO
2
 či pohybu osob) zaručí jednotka 

optimální provoz dle aktuálních potřeb v místnostech.

•  Dotykový ovladač je skutečný designový prvek – kapacitní sklo s decentním 
podsvícením a kompaktní velikostí – elegantní doplněk pro každý interiér.

•  Nedílnou součástí řízeného větrání je fi ltrace přiváděného vzduchu, zamezující vniknutí 
prachu, pylu, zápachu či hluku z venkovního prostředí.

•  Použitá fi ltrační rouna zajišťují vysokou třídu fi ltrace F5 na přívodu/G4 na odvodu nebo 
F7 na přívodu/G4 na odvodu a jejich rozměr a struktura prodlužují interval jejich zanášení. 

•  Zanesení fi ltru je signalizováno na ovladači jednotky.

•  Výměna fi ltrů je snadná bez nutnosti demontáže či otevření samotné jednotky.



VARIANTY PROVEDENÍ

•  Konstrukce jednotky umožňuje všechny typy instalací, na strop, na zem i na stěnu.

•  Kompaktní rozměry a zástavbová výška klade minimální nároky na montážní prostor.

•  Nízká hmotnost pláště z EPP umožňuje snadnou manipulaci. 

VARIABILITA INSTALACE

VENUS

Široká řada provedení nabízí řešení pro různorodé aplikace a prostředí:

•  vzduchové průtoky 150, 300, 500 a 700 m³/h

•  jednotky se standarními AC ventilátory či úspornými EC ventilátory

•  dvě třídy fi ltrace F5 na přívodu/G4 na odvodu nebo F7 na přívodu/G4 na odvodu

•  variantu jednotek s předehřevem pro drsnější klimatické podmínky

•  jednotky s integrovanou komfortní regulací či jednotky READY bez ovládání



info@multivac.cz
www.multivac.cz
Tel.: 841 156 156

www.2vv.cz
2vv@2vv.cz


