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Rekuperační jednotky pro byty a 
domy

SR700

Větrací jednotka

Nízká hladina hluku a vibrací díky expandovanému polypropylenovému pouzdru a ventilátoru instalovanému mezi tepelnými výměníky

Nízkoprofilová montážní fasáda

Režim spánku. Uvedením jednotky do režimu spánku lze ventilátory na určitou dobu (výchozí 1 hodina) nakonfigurovat tak, aby se 

zastavily (výchozí) nebo pomalu na úroveň ochrany proti vlhkosti, po které se vrátí k předchozímu nastavení.

Intenzivní rychlost (Ruční) pro rychlé odstranění přítomných pachů.

Intenzivní rychlost (Automatická) pro rychlé odstranění nadměrného množství špatného vzduchu, vlhkosti a nebezpečných úrovní oxidu 

uhličitého z domova (požadovány volitelné senzory).

Křížová ventilace. Pro konstantní proudění čerstvého vzduchu přes dům (bez rekuperace tepla).

Snadná údržba

SR700 je decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla, která zajišťuje kontinuální proudění vzduchu do Vašeho domova. Vytahuje stálý, vlhký a 
kontaminovaný vzduch a nahrazujeho čerstvým  vzduchem zvenčí, čímž zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu a snižuje náklady na vytápění.

Systém je snadno instalován a udržován, ideální pro odstranění vnitřní kondenzace a eliminace růstu plísní v domácnosti. Na rozdíl od běžných odsavačů, které 
odsava 100% tepla. Systém SR700 obnoví až 95% zbytečného tepla a vytvoří komfortní životní prostředí.

Správný provoz jednotky je zajištěn elektronickým řídícím systémem SRC1. Dálkový panel (SRC1) je schopen řídit až šest SR700 jednotek.

Pokud požadovaný vnitřní ventil je zavřený pro snížení hluku [Dn,e,w (c;ctr) otevřeno 34dB zavřeno 51dB].

Dva rozsahy otáček ventilátoru pro různé aplikace.

SR700 jednotka se montuje do předvrtaného otvoru Ø182 mm v obvodové zdi.
Jednotku je nutno montovat se sklonem 1÷2° směrem k vnější hraně pro odvod kondenzátu.
Jednotka se osazuje do zdi o tloušťce do 305 mm až 700 mm ve standardním provedení.

SR700

SR700

Max. množství vzduchu: 60 / 40 / 20 / 6,5 m³/h
Elektrické napětí: 1x 230 V 

Výkon motoru(ů): 4,5 / 2,8 / 1,8 / 0,5W 
Stupně rychlostí: 4

Krytí: IPX4
Účinnost rekuperace max. : 95%

Hladina hluku: 56,5 / 49,5 / 36,5 / - LpA
Filtry: Coarse 30% (G2)

Váha: 3 kg
Připojení: Ø180mm
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SR700 Rozměry
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SR700 Instalace

Ø182250

Venku

SR700 Servis

16.09.2019



 

  SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice; tel: 466 530 804; mob: 603 247 588; email: sorke@sorke.cz; web: www.sorke.cz

Rekuperační jednotky pro byty a 
domy

SR700

Větrací jednotka

SR700 Kabeláž

+ -

A

BUS

B + - + S

FAN 1

- + S

FAN 2

-

Odvod

SRC1

Kabel
(dodané instalátorem )

SR700 ventilátor

+ -

-+ + -

Regulace: Regulátor pro max. 6ks SR700 větrací 
jednotky SRC1

Filtry:  G2 FILT SR700

Filtry:  HMYZU FILT SR700 Regulace: Čidlo vlhkosti TP610

Regulace: Čidlo CO2 TP611 Regulace: Čidlo CO2 a vlhkosti TP612

Regulace: Čidlo VOC TP613
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