
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐK 
TERMÉKKATALÓGUS     

Háztartási és kereskedelmi területre 

 

 

 

 

„ Ahol a jó levegő kezdődik…….” 
 

1076 Budapest, Sajó utca 3. Tel: +36-1-784-2480, Web: www.aeroventil.hu 



 
HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐ BERENDEZÉSEK      1.      

LO-CARBON TEMPRA – 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére 
 
Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett 
ideális lakásfelújítások során meglévő ventilátorok helyére telepítésre, fürdőszobákba, WC 
helyiségekbe. A hőcserélő a fali átvezetőben helyezkedik el. Folyamatos üzemről emelt 
teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel, kapcsolt fázissal valósítható meg.  

 
- 84% hővisszanyerés                                         
- 2 sebességfokozat (választható alacsony fordulat)          
- maximum 2,4W fogyasztás                                              
- Energiatakarékos EC/DC motor 
- 320 és 460mm falátvezetéssel                            
- Alap (P), Időrelés (T), Páraérzékelős kivitelek (HT) 
- Kiegyenlített szellőzést biztosít 
 

 
 

Tulajdonságok:     
TEMPRA 

P/LP 
TEMPRA 

T/LT 
TEMPRA 

HTP/LHTP 

Időrelé 5-25 percig állítható   - igen igen 
Páraérzékel ő Állítható 60-90% RH   - - igen 
Min. falvastagság     mm 200 
Max. falvastagság     mm 320mm vagy L típus esetén 460mm 
Légszállítás  Folyamatos üzem alacsony 1 / alacsony 2 / emelt m3/h 21 / 32 / 54 
Fogyasztás  Folyamatos üzem alacsony 1 / alacsony 2 / emelt W 3,2 / 5,7 / 26,6 
Zajszint  Folyamatos üzem alacsony 1 / alacsony 2 / emelt dB 20 / 22 / 36 

 
 

HR100S – 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére 
 

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett 
ideális lakásfelújítások során meglévő ventilátorok helyére telepítésre, fürdőszobákba, WC 

helyiségekbe. A hőcserélő a készülékben helyezkedik el. Folyamatos üzemről emelt teljesítményre 
kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.  

 
- 60% hővisszanyerés                                        

- 2 sebességfokozat 
-G3-as szűrővel          

- Csak oldalfalra történő szerelés 
- Kiegyenlítetlen szellőzéssel                            

   
 

Tulajdonságok:     HR100S 

Légszállítás  Folyamatos üzem alacsony / emelt m3/h 25 / 75 
Fogyasztás  Folyamatos üzem alacsony / emelt W 14 / 35 

Zajszint  Folyamatos üzem alacsony / emelt dB 20 / 30 
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HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐ BERENDEZÉSEK      2.      

HR30W, 100W/100WH – 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére 
 
Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett 
ideális lakásfelújítások és új épületek szobáinak (HR30W), fürdőszobáinak, WC helyiségeinek 
(HR100W) szellőztetésére. A hőcserélő a készülék testében helyezkedik el, mely teljes mértékben a 
falba kerül beépítésre.  Folyamatos üzemről emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, 
érzékelőkkel valósítható meg.  

 
- 70% hővisszanyerés                                         
- 2 sebességfokozat          
- HR30W esetén pollen szűrővel                                              
- G3-as szűrőkkel 
- 320 vagy  500mm opciós falátvezetéssel                            
- Kiegyenlítetlen szellőzés 
 

   
 

Tulajdonságok:     HR30W HR100W HR100WH 

Páraérzékel ő Állítható 60-90% RH   - - igen 
Min. falvastagság     mm 220 
Max. falvastagság     mm 280mm vagy kieg.fali átvezetővel 500mm 
Légszállítás  Folyamatos üzem alacsony / emelt m3/h 50 / 30  75 / 30 75 / 30 
Fogyasztás  Folyamatos üzem alacsony / emelt W 10 / 23 14 / 35 14 / 35 
Zajszint  Folyamatos üzem alacsony / emelt dB 28 20 / 30 20 / 30 

 
 

HR200WK– 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére 
 

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett 
ideális éttermek, szociális blokkok, uszodák szellőztetésére. A hőcserélő a készülék testében 

helyezkedik el, mely teljes mértékben a falba kerül beépítésre.  Folyamatos üzemről emelt 
teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható 

meg.  

 
- 75% hővisszanyerés                                        

- 3 sebességfokozat          
- beépített mosható szűrővel                                             

- alacsony zajszint 
- 335 vagy  550mm opciós falátvezetéssel                           

- Opciós fordulatszám szabályzással 
 

    
 

Tulajdonságok:     HR200WK 

Min. falvastagság     mm 200 
Max. falvastagság     mm 335mm vagy kieg.fali átvezetővel 550mm 
Légszállítás  Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt m3/h 60 / 110 / 220 
Fogyasztás  Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt W 25 / 60 / 40 
Zajszint  Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt dB 19 / 33 / 46 
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HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐ BERENDEZÉSEK      3.      

HR300– 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére 
 
Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett 
ideális éttermek, irodák, tantermek szellőztetésére. A hőcserélő a készülék testében helyezkedik el, 
mely teljes mértékben a falba kerül beépítésre.  Folyamatos üzemről emelt teljesítményre 
kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.  

 
- 70% hővisszanyerés                                         
- 3 sebességfokozat          
- zsaluval és beépített mosható szűrővel                                              
- nyári üzemmóddal 
- 400 vagy  650mm opciós falátvezetéssel                            
- Opciós fordulatszám szabályzással 

 
    

 

Tulajdonságok:     HR300 

Min. falvastagság     mm 350 
Max. falvastagság     mm 400mm vagy kieg.fali átvezetővel 650mm 
Légszállítás  Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt m3/h 75 / 210 / 300 
Fogyasztás  Folyamatos üzem emelt W 108 
Zajszint  Folyamatos üzem alacsony / közepes / emelt dB 37 / 40 / 44 

 
 

HR500, 500X– 1 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére 
 

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, hővisszanyerős szellőző, mely a hatékony szellőzés mellett 
ideális szerverek, irodák, egészségügyi intézmények szellőztetésére. A hőcserélő a készülék 

testében helyezkedik el, mely teljes mértékben a falba kerül beépítésre.  Folyamatos üzemről 
emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.  

 
- 70% hővisszanyerés                                        

- 3 sebességfokozat          
- beépített mosható szűrővel                                             

- nyári és csak elszívásos üzemmóddal 
- 450 -  670mm falátvezetés                           

- Opciós fordulatszám szabályzással 
- „X” típus beépített zsaluval 

    

 
Tulajdonságok:     HR500, 500X 

Min. falvastagság     mm 450 
Max. falvastagság     mm 670mm 
Légszállítás  Hővisszanyerős üzemmód / csak elszívás m3/h 550 / 900 
Fogyasztás  Hővisszanyerős üzemmód / csak elszívás W 200 / 220 
Zajszint  Hővisszanyerős üzemmód / csak elszívás dB 53 
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HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐ BERENDEZÉSEK      4.      

HR100R/RS– 1-2 helyiség hővisszanyerős szellőztetésére 
 
Folyamatos vagy szakaszos üzemű, légcsatornázható hővisszanyerős szellőző, mely ideális ablak 
nélküli és egyéb felhasználású helyiségekkel körbevett fürdők, WC-k, háztartási helyiségek, hálók 
szellőzésére. A készülék szűréstechnika, fagyvédelem és szabályzás nélküli, opciósan ezen 
kiegészítők megvásárolhatók.  Folyamatos üzemről emelt teljesítményre kapcsolás opciós 
kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.  

 
- 70% hővisszanyerés                                         
- 2 sebességfokozat          
- halk üzem                                              
- műanyag hőcserélővel 
- 4xNA100 csatlakozással                           
- felső (R) vagy alsó nyitással (RS) 
    

  
 

 
 

Tulajdonságok:     HR100R/RS 

Szűrők   db nincs 
Max. statikus nyomás  Össz. nyomásesés Pa 110 
Légszállítás  Folyamatos üzem alacsony / emelt m3/h 47 / 65 
Fogyasztás  Folyamatos üzem alacsony / emelt W 19 / 29 
Zajszint  Folyamatos üzem alacsony / emelt dB 20 / 30 

 

HR200V– központi hővisszanyerős szellőztetésre 
 

Folyamatos vagy szakaszos üzemű, központi hővisszanyerős szellőző, háztartási és félipari 
felhasználásra. A készülék szűréstechnika, fagyvédelem és szabályzás nélküli, opciósan ezen 

kiegészítők megvásárolhatók.  Folyamatos üzemről emelt teljesítményre kapcsolás opciós 
kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg. 

 
- 70% hővisszanyerés                           

- 2 sebességfokozat (3 érték közül választhatók)          
- halk üzem                                             

- mosható hőcserélővel 
- 4xNA150 csatlakozással                          

- opciós fordulatszám szabályzóval 
    

 
Tulajdonságok:     HR200V 

Szűrők   db nincs 
Max. statikus nyomás  Össz. nyomásesés Pa 140 
Légszállítás  Sebességfokozat 1 / 2 / 3 m3/h 241 / 286 / 371 
Fogyasztás  Sebességfokozat 1 / 2 / 3 W 51,5 / 60 / 110 
Fokozat feszültségek  Sebességfokozat 1 / 2 / 3 V 140 / 160 / 240 
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HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐ BERENDEZÉSEK      5.      

INTEGRA, INTEGRA PLUS– központi hővisszanyerős szellőztető 
 
Folyamatos üzemű, légcsatornázható központi hővisszanyerős szellőző, mely ideális nyaralók, 
családi házak, lakások,  oktatási intézmények szellőzésére. A készülék szűréstechnika, 
fagyvédelem és szabályzás nélküli, opciósan ezen kiegészítők megvásárolhatók.  Folyamatos 
üzemről emelt teljesítményre kapcsolása opciós kapcsolóval, érzékelőkkel valósítható meg.  
  
- 70% hővisszanyerés                                         
- 2 sebességfokozat  (6 vagy 9 érték közül választható)        
- műanyag hőcserélővel 
- 4xNA100 vagy 150mm csatlakozással                           
- kiegyenlített szellőzésű 
    
 
       INTEGRA                          INTEGRA PLUS   

  
 
 
  
 
 
 

 

 
Tulajdonságok:     INTEGRA INTEGRA PLUS 

Szűrők   db nincs 
Max. statikus nyomás  Össz. nyomásesés Pa 250 500 
Légszállítás  Maximum légszállítás m3/h 176 555 
Fogyasztás  Maximum fogyasztás W 182 425 
Zajszint  Maximum zajszint dB 37 39 

 

HR500 EP/IP/DP– PASSZÍV hővisszanyerő egység 
 

Passzív, azaz ventilátor motorok nélküli hővisszanyerős szellőző egység, mely tartalmaz egy 
hőcserélő cellát és típustól függően csatlakozó egységeket. Ideális meglévő szellőző rendszerek 

hővisszanyerőssé tételére, illetve különálló elszívó ventilátorok csatlakoztatására. 

 
- 70% hővisszanyerés                                        

- egyszerű tisztítás 
- könnyű súly                                             

- kompakt, könnyű szerelhetőség 
- légcsatornázható és egyikoldalán légrácsos kivitelben                          

- 200,250,315mm csatlakozási lehetőséggel 
    

 
Tulajdonságok:     HR500EP HR500IP HR500DP 

Légoldali rács  Rácsok elhelyezkedése  Kültér Beltér - 
Csatlakozó csonkok   mm 200-315 
Hővisszanyerés   % 70 
Légszállítás  70% hővisszanyerés esetén m3/h 200 200 500 
Max. légszállítás  100Pa mellett m3/h 600 600 800 
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HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZŐ BERENDEZÉSEK      6.      

SENTINEL KINETIC  
ÉS KINETIC PLUS – központi hővisszanyerős szellőztető család 
 
Folyamatos üzemű, kompakt hővisszanyerős szellőző, mely ideális családi házak, lakások, irodák, 
egyéb épületek hővisszanyerős szellőzésére. A készülék szűréstechnikával, fagyvédelemmel 
komplett szabályzással ellátott, opciós érzékelők, kapcsolók, távirányítók, kiegészítők 
megvásárolhatók.  Folyamatos üzemről emelt teljesítményre kapcsolás opciós kapcsolóval, 
érzékelővel, kapcsolt fázissal, heti programautomatikával valósítható meg.  

 
- 90% hővisszanyerés                                         
- 3 sebességfokozat          
- heti programóra                                              
- fekvő, álló kivitelek  
- 100% automata bypass                           
- ellenáramú, entalpiás hőcserélőkkel 
- G3-as szűrőkkel, opciós pollen szűrők 

    
  
 

 Kinetic 
Plus Kinetic 

Kinetic 
konyhai 

elszívóval 
Kinetic Vízszintes 

Kinetic 
Vízszintes 
műanyag 

Kinetic 
Plus E Kinetic E 

Modell Plus V   B   BH C    CH 300Z  300ZH  200Z  2 00ZH 200ZP Plus E E 

Auto nyári bypass                                     

Könnyű szűrőcsere                                       

Alacsony zajszint                                       

Beépített konyhai 
elszívó 

           

Beépített páraérzékelő                            

Max. légszállítás l/s @ 
100Pa 

117 68  68  68 68    68 81       81      51      51  117 36 

Fagyvédelem                                       

Előkésleltetés                                       

Vezetékes szabályzó O O    O   O O     O                            

Vezeték nélküli 
szabályzó 

O O    O   O O     O O         O          O        O    

Szűrő tisztítás 
visszajelzés                                       

Hibakód visszajelzés                                       

Potméteres szabályzás        

Sentinel szabályzás                                       

Kapcsolt fázis                                       

Feszmentes 
csatlakozás                                       

0-10V arányos 
szabályzás                                       

BMS be/kimenet                                       

Könnyű súly            

Kondenzelvezetés                                       

Vízszintes csatl. opció                                       

Vízszintes telepítés                               

Balos/Jobbos kialakítás                

Ventwise szabályzás                                       

PIN kódos beüzemelés                                       

Működési idő 
visszajelzés                                       

Felszerelési módok 
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