
РЕГЕНЕРАТОР
ЕДНОСТАЙНО УСТРОЙСТВО

VENTO EXPERT A50-1  PRO
ВЪЗДУШЕН КАПАЦИТЕТ – до 50 M3/час  

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДНА ТОПЛИНА  -  до 97%  

Монтаж

Устройството е проектирано за монтаж в предварително подготвен отвор във външна стена на сградата.
Най-доброто решение за вентилация е монтаж по двойки на свързани обратно-фазови единици. Част от 
устройствата осигуряват достъп на чист въздух в стаята, а другите извличат въздух от помещението. По 
този начин се осигурява най-ефективната балансирана вентилация. За новопостроени сгради монтажът се 
извършва на два етапа:
1. Предварително инсталиране по време на довършителните работи по вътрешните стени и декоративните
външни стени. Включва монтаж на въздуховод, външен капак на вентилационната система и окабеляване.
2. Окончателен монтаж преди пускане в експлоатация. Този етап включва монтаж на регенератор с вентилатор
и филтри, както и монтаж и окабеляване на вътрешното тяло с контролер и капаци.
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Скорост 1 2 3

Волтаж / 50-60 Hz [V] 100-230

Мощност [W] 3.61 4.15 5.20

Сила на тока [A] 0.025 0.030 0.039

Обороти в минута [min-1] 800 1300 1900

Въздушен капацитет в режим на 
проветряване  [m3/h]

15 30 50

Въздушен капацитет в режим на 
топлинна регенерация [m3/h]

7.5 15 25

Филтър G3 (F7 PM2.5 > 75 %)*

Температура на 
транспортирания въздух [oC]

-30…50

Шумови нива на 1 m [dB(A)] 20 27 30

Шумови нива на 3 m [dB(A)] 11 18 21

Шумово налягане външно тяло в 
съответствие с  БДС EN 
20140-9:2003  [dB(A)]

42

Ефективност на регенерацията 
[%]

97 90 82

Индекс за защита IP24

Наименование Описание

Комплект за предварителна 
инсталация  VENTO Expert 

A50-1

Включва:
• Въздуховод;
• външен капак AH 160;
• тапа от пластмасова пяна. 

Комплект за предварителна 
инсталация  VENTO Expert 

A50-1 S

Включва:
• Въздуховод;
• външен капак AH-S 160;
• тапа от пластмасова пяна. 

Довършителен комплект 
VENTO Expert A50-1

Включва:
• вътрешно тяло с топлинен регенератор, 

вентилатор и G3 филтри;  
• вътрешно тяло с панел за
управление и капаци;
• дистанционно управление. 

Филтър FP-VE A50 F7
- ниво на филтрация PM2.5> 75%
- F7 филтъра намалява въздушния поток на 
устройството до 40 м3 / час.

Дистанционно
FB-Vento Expert

Дистанционно управление

 Размери

 Аксесоари

*незадължителен

 Технически характеристики

Vento Expert
A50-1 Pro 

Vento Expert
A50-1 S Pro

Blauberg Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52a
81379 Munich, Germany
Telefon: +49 (0)89 785 08 088
Fax:  +49 (0)89 780 69 521
info@blaubergventilatoren.de
www.blaubergventilatoren.de

Стая 



 Употреба

 Енергийно-ефективна едностайна вентилационна система, подходяща за апартаменти, къщи, вили,
обществени и търговски сгради.
 Намалени топлинни загуби от вентилацията чрез рекуперация.
 Балансът на влажността и регулираният обмен на въздуха създават персонализиран микроклимат.
 Координирана мрежа, основаваща се на няколко интегрирани едностайни вентилационни устройства с
централно управление.

Лесна поддръжка.
Вътрешното 
устройство се 
отваря чрез 
натискане на 
резетата от двете 
страни.

Една от системите с 
най-добра 
регенеративна 
ефективност на 
пазара 
благодарение на 
иновативната 
шестоъгълна 
структура на 
клетките за 
топлообмен.

Интегрираните 
автоматични 
въздушни капаци 
предотвратяват 
повторното 
връщане на въздуха.

Специално проектираният 
преден панел може да бъде 
затворен ръчно, за да 
осигури 100% херметичност 
и защита срещу 
въздействието на вятъра.

външен капак

декоративен преден панел

керамичен енергиен акумулатор
(регенератор)

обратим EC вентилатор

превключватели за 
режима на работа на 
сензора 

дистанционно управление

въздуховод

филтри

 Дизайн

• Топлият застоял въздух се отвежда от помещението, преминава през 
керамичния регенератор и прехвърля носената от него влага и температура.

• При затопляне на керамичния регенератор, устройството се превключва в 
снабдителен режим. 

• Чист студен въздух се вкарва през регенератора и абсорбира 
натрупаните топлина и влажност.

• Когато керамичния регенератор се охлади, устройството преключва в 
режим на отвеждане на въздуха. 

Начин на работа през зимния период

Първа фаза (70 секунди)
отвеждане на въздуха от помещението

ВЪТРЕ

+17 °C

+17 °C

-10 °C

ОТВЪН

-7 °C
+20 °C

+20 °C

 Управление

Устройството се управлява посредством сензорен панел за управление, разположен на външния корпус 
или чрез дистанционно управление.

Избор на скорост и бутон за 
изключване

Режим на топлинна регенерация

Режим за вентилация

Бутон за включване/изключване

Избор на скорост на работа

Режим за вентилация

Режим на топлинна регенерация

Нощен таймер: ниска скорост за 8 часа

Парти таймер: висока скорост за 4 часа

Уредът е снабден със сензор за влажност за контрол на влажността на закрито.
Свързване на блоковете в серия осигурява балансирана вентилация. Първото звено във веригата се 
превръща в управляващото устройство.
Режимът за вентилация на цялата система може да бъде контролиран от панелът за управление върху 
главното устройство.

Vento Expert A50-1 Pro

дистанционно 
управление

Vento Expert A50-1 Pro Vento Expert A50-1 Pro Vento Expert A50-1 Pro

F7 филтър
(незадължителен)

шумоизолиращ материал

Втора фаза (70 секунди)
вкарване на въздух в помещението

ОТВЪН

команди

захранване

команди

захранване

команди

захранване
~ 100-230 V




