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Kompatibilis megoldások

DXR & DXA - HŐVISSZANYERŐS RENDSZEREK
INTELLIGENS, HELYISÉGENKÉNTI LEVEGŐMINŐSÉG ÉRZÉKELÉSSEL
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DXR & DXA RENDSZEREK
ÚJ GENERÁCIÓS HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZÉS
Az Aereco új fejlesztésű DX (DXR és DXA) hővisszanyerős szellőztető rendszerei mind energiamegtakarítás, mind légcsere optimalizálás szempontjából
kiemelkedők a hővisszanyerős szellőzési megoldások terén.
A hagyományosan központi vezérlésű rendszerekkel ellentétben a DXR és DXA rendszerek képesek külön-külön érzékelni a helyiség
levegőjének minőségét és ennek alapján az egyedi szellőzési igényeihez, valamint azok változásaihoz igazodva fokozatmentesen
szabályozni a légutánpótlás és az elszívás mértékét. Ez az újszerű megközelítés, amely ötvözi a helyiségenként külön-külön szabályozott szellőzési
megoldások és a hővisszanyerős szellőztető rendszer előnyeit, mert a helyiségenként egyedi érzékelő/szabályozó egységek kiegyenlített légcserét,
ugyanakkor kiváló levegőminőséget is biztosítanak.

Automatikus fordulatszám szabályozás
Egy állandó mennyiségű légszállításon alapuló hővisszanyerős szellőztető rendszerhez képest, a
légcsere helyiségenként történő szabályozásával a szellőzési hőveszteség kb. 50%-a takarítható
meg, ami jelen esetben kiegészül a mintegy 87% hatásfokú hővisszanyeréssel.

SZELLŐZÉS

50 %

megtakarítás
szabályozott légcserével

Az Aereco DXR és DXA hővisszanyerős szellőzető
rendszerek A+ minősítéssel rendelkeznek.

HŐCSERÉLŐ

+

87 %

hővisszanyerés

=

több mint

92 %

megtakarítás
szabályozott
hővisszanyeréssel

A megtakarítható fűtési energia mellett az EC motorral szerelt rendszerek ventilátorainak villamos
fogyasztása is kedvező. Egy hagyományos, akár több fokozaton is üzemeltethető hővisszanyerős
rendszer szellőzőmotoraival összehasonlítva - a DXR és DXA hővisszanyerős rendszerek elektromos
szükséglete több mint 50% -kal alacsonyabb.
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KIEMELKEDŐ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS,
TÖKÉLETES KOMFORTÉRZET EGÉSZ ÉVBEN
Pillanatnyi igényekhez igazodó, kiegyenlített szellőzés
Ellentétben az általánosan alkalmazott hővisszanyerős szellőztető berendezések központi
légcsere vezérlésével, a DXR és DXA rendszerek minden elszívó és minden befúvó elemének
működését külön-külön helyi érzékelő szabályozza, így az adott helyiség levegőminőségének
figyelembevételével történik a légcsere. Ezáltal az optimális levegőminőség biztosítható,
ugyanakkor tovább csökkenthető a hőveszteség anélkül, hogy túl szárazzá válna a lakás levegője.

Átlagos fogyasztás

50% megtakarítás
a villamosenergia fogyasztásból

Hagyományos
hővisszanyerő

Előfűtő (elektromos)

DX RENDSZER
Átlagos légszállítás

Ventilátorok (elektromos)
Szellőzési hőveszteség
Hővisszanyerő Aereco DXR /DXA
92% hatásfok hővisszanyerős rendszer

DXR rendszer központi szellőztető egysége

Az épületben tartózkodók tökéletes kényelmét nemcsak az akusztikailag jól szigetelt, csendes
üzemelésű szellőzőmotorok, hanem az alacsony nyomáson történő légszállítás fokozatmentes
szabályozása, valamint a DXR rendszer esettén a függesztett rögzítés garantálja.
Az optimális levegőminőségről a DXR hővisszanyerős szellőző egység(UNIT) két G4 és F7 szűrője,
valamint alacsonyabb külső hőmérséklet esetén a hőcserélő egység gondoskodik. A hatékonyság
érdekében a rendszer kifinomult szenzorjai a központi elosztó egységgel (HUB) együttműködve
automatikusan szabályozzák a helyiségenkénti szellőztetést.

AKÁR ÉPÍTKEZIK, AKÁR FELÚJÍT
A fűtött lakóterek fölé, álmennyezetbe szerelhető DXR vagy akár a DXA falra szerelhető, (pl.
konyhában is elhelyezhető) lehet az optimális választás olyan lakásokban, ahol kevés hely áll
rendelkezésre a rendszer telepítésére.
A DXR vagy DXA intelligens hővisszanyerős rendszerek a kompakt méreteik miatt épületek
felújításakor utólagosan is kiépíthetők. A készülékek kialakításának köszönhetően az időszakos
szűrőcsere a könnyen is megoldható.

DXA rendszer központi szellőztető egysége
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OKOS HŐVISSZANYERŐS RENDSZEREK, AMELYEK
HELYISÉGENKÉNT OPTIMALIZÁLJÁK A SZELLŐZÉST
Maximális energiahatékonyság
Télen, vagy hűvösebb időszakokban a
szellőzőrendszer beszívó ágán a bejutatásra
kerülő hidegebb levegő a lakásból elszívott
levegő hőjét felhasználva, egy alumínium
lemezes hőcserélőn keresztül melegszik fel.
A központi elosztó hálózat és gyűjtő rendszer,
valamint a DXR és DXA központi egységének
összehangolt munkáját két fordulatszám
szabályozott, alacsony fogyasztású EC motor
segíti. Az elosztó hálózat által, az egyes
ágakban külön-külön szabályozott légcsere
nem befolyásolja kedvezőtlenül a motorok
fogyasztását, mert a rendszer elektromos
fogyasztása a fordulatszám szabályozás
következtében mindig alacsony szinten
marad.
A DXR és DXA rendszerek előnye nemcsak
az automatikus levegőelosztás hanem, a
legfőképp a nyári hónapokban alkalmazható
«Felfrissülés» üzemmód, amellyel éjszakai
friss levegős hűsítő átszellőztetés, vagy
csúcshozamon történő működtetés is
biztosítható.
A rendszer automatikus működéséről,
a szűrők állapotáról az érintőképernyős,
színes, grafikus kijelző ad tájékoztatást,
amelyen könnyen visszakereshetők a korábbi
üzemeltetés adatai is.
EXCELLENCE kialakítás
A DXR és DXA hővisszanyerős szellőztető
rendszerek kínálta előnyök maximális
kihasználása érdekében minden egyes
lakóhelyiségben egy-egy CO2 vagy jelenlét
érzékelő kerül elhelyezésre. A szenzorok
információi alapján a DX rendszer egyedi
DynamiX® Technology vezérlése folyamatosan
optimalizálja légcserét.
PREMIUM kialakítás
Ebben a konfigurációban csak egy kiemelt
lakóhelyiségen (pl. nappali) kerül elhelyezésre
CO2 vagy jelenlét érzékelő szenzor, amely
vezérli a befúvás mértékét.
Mindkét kialakítás esetén elszívás oldalon
pára- / mozgásérzékelős légelvezető elemek
gondoskodnak az elszívás szabályozásról.

A DXR & DXA rendszerek forradalmi újítások, amelyek egyesíti a helyiségről-helyiségre egyedi
érzékelők által szabályozott szellőzési rendszerek, valamint a hővisszanyerős technológia előnyeit.
Az intelligens hővisszanyerős rendszerek a helyiségek levegőminőségét folyamatosan érzékelve
gondoskodnak az optimális légcseréről, és biztosítják a tökéletes komfortérzetet és a lehető
legnagyobb energiamegtakarítást.

DXA rendszer központi szellőztető egysége belesimul környezetébe

CO2 érzékelők által szabályozott légutánpótlás
A DXR vagy DXA központi hővisszanyerős egységen 1 keresztül előmelegített friss levegő
bevezetése 3 akár öt lakóhelyiségen keresztül (nappali, háló, gyerekszoba, dolgozó, stb.) is
történhet, amelyet a kiegyenlített szabályozás érdekében egy befúvás kompenzációs ág 4 egészít
ki. A lakóterekbe telepített, karbantartást nem igénylő, önkalibráló algoritmussal rendelkező CO2
érzékelők 5 , vagy jelenlét érzékelők 5 vizsgálják az adott helyiség levegőjét és a HUB-on 2 ,
vagyis a központi elosztó egységen keresztül szabályozzák a szükséges mértékű légutánpótlást.
Azáltal, hogy az egyes ágakba befújt légmennyiség folyamatosan változik az adott helyiség
szennyezettségi szintjének megfelelően, a helyiségeket fölöslegesen nem szellőztetjük túl, illetve
egyik sem lesz alulszellőztetett.
Pára és/vagy mozgásérzékelős légelvezetők a kiszolgáló helyiségekben
A szennyezett levegő elvezetése akár négy kiszolgáló helyiségből (fürdő, WC, konyha, ...) is
megvalósítható 6 , melyet az elszívás kiegyenlítő 7 ág tesz teljessé.
A légcsere hasonlóan valósul meg az elszívási oldalon is, hiszen ha csak az egyik kiszolgáló
helyiségben tartózkodunk, pl. fürdünk, akkor az itt elhelyezett páraszabályozott légelvezető elem
érzékeli a megnövekedett relatív páratartalom koncentrációt, így nyitni fog, növelve a helyiségből
elszívásra kerülő levegő mennyiségét. Az épület adottságaihoz alkalmazkodva, az elszívás
szabályozásához lehetőség van akár pára- és/vagy mozgásérzékelők, vagy CO2 esetleg VOC
(illékony szerves vegyület) érzékelők alkalmazására .
Folyamatos, kiegyenlített szellőzés
A kiegyenlített szellőztetés valamint a lakók egyedi életritmusához való maximális igazodás
érdekében, mind a frisslevegő befúvó, mind az elszívó ágba egy-egy kiegyenlítő szelep épül be,
amelyeket a központi HUB 2 és egy motoros zsalu 8 folyamatosan szabályoz.
Az egyik ágon megnövekedett légcsere igény hatással van a másik ágra is, azaz ha többlet igény
keletkezik az elszívási oldalon, akkor az elosztó HUB-on belül helyet kapott frisslevegő kiegyenlítő
szelep nyitni fog és vezérli a befújt levegő mennyiségét.
Ugyanez természetesen fordítva is igaz. A hőcserélő befúvó csonkjához kapcsolódó, az Aereco
által kifejlesztett intelligens központi elosztó egységbe akár 5 befúvási pont csatlakoztatható,
amelyeken keresztül biztosítható a szobákban elhelyezett CO2 érzékelők által szabályozott
légmennyiség. A kiegyenlítő szelep - ami egy hatodik csatlakozási pont - pedig gondosodik a
légcsere folyamatos egyensúlyáról.
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DX RENDSZEREK ELEMEI

5

8

7
6

6
3

2

1

4

3

3

5

3

9
5

5
PREMIUM
kialakítás

EXCELLENCE
kialakítás

DX Unit
Hővisszanyerős szellőztető készülék

1
(DXR / DXA)

1
(DXR / DXA)

DX Hub
Központi aktív befúvás szabályozó egység

-

1
(DX Hub 5 / 6)

3

SDC 100
Befúvó elem

1-6

1- 6

4

SDC 125
Befúvó, kiegyenlítő elem

-

1

5

S-CO2
CO2 szenzor

5

S-PRE
Jelenlét érzékelő szenzor

legalább 1 db
(S-CO2
vagy S-PRE)

1 - 5 db
(S-CO2
vagy S-PRE)

6

BXC
Pára- és/vagy mozgásérzékelős légelvezető elem (CO2, VOC opció)

1-5

1-5

7

BXC b
Elszívás kiegyenlítő elem

1

1

8

Motoros zsalu
Elszívás kompenzáló egység

1

1

9

Előfűtő egység (opció)
Horganyzott acél, integrált érzékelővel

1
(opció)

1
(opció)

Érintőképernyős kijelző
Vezérlő ellenőrző egység

1

1

1
DXR

DXA

2
HUB 5

HUB 6

Megjegyzés: Épület adottságai szerint a rendszer kialakításához szükség lehet egyéb kiegészítőkre is, mint kondenzvíz pumpa, hangcsillapító, stb.
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A+
A
B
C
D
E
F
G

DXR

A+

Hővisszanyerős szellőztető készülék - mennyezetre szerelhető

DXR 230
Típus

DXR1225

Ecodesign

A+ (2 IAQ szenzorokkal)

Energetikai tanusítvány (EU Ecodesign Direktíva)
Léghozam jellemzők
Max. légszállítás

m3/h

230

Egyéb névleges légszállítás

m3/h

80 / 140 / 200

Elszívás oldali nyomásérték

Pa

60

Léghozam szabályozás (szűrő állapot érzékelés)

automatikus

Kiegyenlített szellőzés (befúvás és elszívás)

automatikus

Akusztika
Hangteljesítmény Lw @ 161 m3/h, 50 Pa esetén

dB(A)

Tanúsítvány

40
CE

Elektromos jellemzők
Tápfeszültség

230 VAC, 50 Hz

Motor

EC (x2)

Teljesítmény @ 161 m3/h @50 Pa

W

teljesítmény @ 230 m /h @50 Pa

W

3

Szenzor csatlakozók

34,2
91,0
RJ12

Légcsere szabályozás
Típusváltozatok

Premium / Excellence

Befúvás szabályozáshoz választható szenzorok

db

Elszívás szabályozáshoz választható szenzorok

db

min. 1 - max. 5
min. 1 - max. 5

Befúvás szabályozáshoz választható érzékelők

jelenlét (mozgás alapú) / C02 szenzorok

Elszívás szabályozáshoz választható érzékelők

páratartalom / jelenlét (mozgás alapú) / kapcsoló / C02 / VOC (illékony szerves vegyület) szenzorok

Jellemzők
Hőcserélő

alumínium / keresztáramú hőcserélő / 82% hatásfok

Szűrők

friss levegő oldalon: 1 x F7 / elszívás oldalon: 1 x G4

Tömeg

kg

Szín
Anyag (főbb alkatrészek)

Méretek

40
fehér
horganyzott acél hang- és hőszigeteléssel

mm

csőcsatlakozásokkal: 260 x 650 x 1200 / csőcsatlakozások nélkül: 260 x 650 x 1160

Szerelés
Max. csatlakoztatható lakóhelyiségek száma
Max. csatlakoztatható kiszolgáló száma
Csőcsatlakozás
Szerelés

6
5
2 x (2 x ø160 mm)
vízszintesen, (ál)mennyezet alá függesztve 4 rögzítési ponton

Egyéb jellemzők
Kijelző, szabályozó egység
Bypass

2,8" színes, érintőképernyős vezérlő egység
külső hőmérséklet szerint szabályozott / nyáron éjszakai átszellőztetésre is használható

Előfűtő egység (opció)

hőmérséklet érzékeléssel szabályozott, a friss levegő ágba illeszthető

Kondenzvíz elvezetés

készülék oldalán kifolyó csonk csatlakozó / igény esetén kondenzvíz szivattyú rendelhető

Működési hőmérséklet tartomány
Elhelyezhetőség
Friss levegő vagy kifúvási hőmérsékleti tartomány

fagymentes helyen: +5°C < T°< +50°C
-5°C < T° < +50°C előfűtő nélkül / -26°C < T° < +50°C előfűtő alkalmazásával
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A+
A
B
C
D
E
F
G

DXA

A+

Hővisszanyerős szellőztető készülék - falra, szerkénybe telepíthető

DXA 230
Típus

DXA1240

DXA1247

Ecodesign

A+ (2 IAQ szenzorokkal)

Energetikai tanusítvány (EU Ecodesign Direktíva)
Léghozam jellemzők
Max. légszállítás

m3/h

230

Egyéb névleges légszállítás

m3/h

80 / 140 / 200

Elszívás oldali nyomásérték

Pa

60

Léghozam szabályozás (szűrő állapot érzékelés)

automatikus

Kiegyenlített szellőzés (befúvás és elszívás)

automatikus

Akusztika
Hangteljesítmény Lw @ 161 m3/h, 50 Pa esetén

54

dB(A)

Tanúsítvány

CE, VDE

Elektromos jellemzők
Tápfeszültség

230 VAC, 50 Hz

Motor

EC (x2)

Teljesítmény @ 161 m3/h @50 Pa

W

teljesítmény @ 230 m /h @50 Pa

W

3

32,0
71,0

Szenzor csatlakozók

RJ12

Légcsere szabályozás
Típusváltozatok

Premium / Excellence

Befúvás szabályozáshoz választható szenzorok

db

Elszívás szabályozáshoz választható szenzorok

db

min. 1 - max. 5
min. 1 - max. 5

Befúvás szabályozáshoz választható érzékelők

jelenlét (mozgás alapú) / C02 szenzorok

Elszívás szabályozáshoz választható érzékelők

páratartalom / jelenlét (mozgás alapú) / kapcsoló / C02 / VOC (illékony szerves vegyület) szenzorok

Jellemzők
Hőcserélő

polisztirol / keresztáramú hőcserélő / 93% hatásfok

Szűrők

friss levegő oldalon: 2 x F7 / elszívás oldalon: 1 x G4

Tömeg

kg

16

Szín

fehér

Anyag (főbb alkatrészek)

Méretek

expandált polipropilén (EPP) fehér, horganyzott acél borítással
mm

csőcsatlakozásokkal: 1428 x 552 x 545

csőcsatlakozások nélkül: 1188 x 552 x 545

Szerelés
Max. csatlakoztatható lakóhelyiségek száma

6

Max. csatlakoztatható kiszolgáló száma

5

Csőcsatlakozás
Szerelés

2 x (2 x ø160 mm)
kizárólag függőlegesen, falra szerelve / 2 x 4 rögzítési pont

Egyéb jellemzők
Kijelző, szabályozó egység
Bypass
Előfűtő egység (opció)
Kondenzvíz elvezetés

2,8” színes, érintőképernyős vezérlő egység
külső hőmérséklet szerint szabályozott / nyáron éjszakai átszellőztetésre is használható
hőmérséklet érzékeléssel szabályozott, a friss levegő ágba illeszthető
kondenzvíz szivattyú

készülék oldalán kifolyó csonk csatlakozó

Működési hőmérséklet tartomány
Elhelyezhetőség
Friss levegő vagy kifúvási hőmérsékleti tartomány

fagymentes helyen: +5°C < T°< +50°C
-5°C < T° < +50°C előfűtő nélkül

-26°C < T° < +50°C előfűtő alkalmazásával
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DX HUB 5
Típus

Központi, aktív légutánpótlás elosztó egység
HUB1288

Léghozam jellemzők
Befúvási nyomásérték

Pa

25

Akusztika
Zajszigetelő borítás
Hangcsillapító

-

Elektromos jellemzők
Lakóterekbe helyezett CO2 szenzorok csatlakoztatása

5 x RJ12

Jellemzők
Tömeg

kg

10,9

Méretek

mm

592 x 490 x 206

Szín

metál

Anyag (főbb alkatrészek)

horganyzott acél hang- és hőszigeteléssel

Csőcsatlakozás (DXR vagy DXA)

2 x ø160 mm (két választható csatlakozási pont)

Csőcsatlakozások (a befúvó elemekhez)

lakóhelyiségek: 5 x ø100 mm + kiegyenlítés: 1 x ø125 mm

Szerelés
Beépítési lehetőségek

horizontális / vertikális

Elhelyezhetőség

fagymentes helyen: +5°C < T°< +50°C
standard

DX HUB 6
Típus

Központi, aktív légutánpótlás elosztó egység
HUB1434

Léghozam jellemzők
Befúvási nyomásérték

Pa

60

Akusztika
Zajszigetelő borítás
Hangcsillapító
Elektromos jellemzők
Lakóterekbe helyezett CO2 szenzorok csatlakoztatása

5 x RJ12

Jellemzők
Tömeg

kg

18

Méretek

mm

701 x 684 x 199

Szín
Anyag (főbb alkatrészek)
Csőcsatlakozás (DXR vagy DXA)
Csőcsatlakozások (a befúvó elemekhez)

metál
horganyzott acél hang- és hőszigeteléssel
3 x ø160 mm (három választható csatlakozási pont)
6 x ø75 mm

Szerelés
Beépítési lehetőségek
Elhelyezhetőség

horizontális / vertikális
fagymentes helyen: +5°C < T°< +50°C
standard
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DXR: Akár egy előszobai álmennyezet fölé is elrejthető
A DXR hővisszanyerős központi egység magassága mindössze 26 cm, így a berendezések akár
egy 30 cm magas álmennyezet fölé is elrejthetők.

Külső burkolat

Vezérlő egység

Ventilátorok

Hőcserélő

Kondenzvíz tálca

Levehető burkolat

G4 szűrő

F7 szűrő

Szűrő cserélő ajtók

DXA: Diszkrét elhelyezhetőség, akár a konyhába is beépíthető
A DXA hővisszanyerős szellőztető készülék főbb elemei környezetbarát anyagokból készültek, 100%ban újrahasznosíthatók. Nem tartalmaz VOC (illékony szerves vegyület), CFC (klór-fluor), vagy más
vegyületeket, amelyekről ismert, hogy különösen károsak a környezetre.

Tisztább szűrő = kevesebb elektromos
fogyasztás
A megfelelő levegőminőséget biztosító
optimális légszállításra tervezett rendszernek
köszönhetően
lecsökkent
a
szűrők
elkoszolódásának a gyorsasága, ami kedvezően
hat a motorok energiafogyasztására.
Az optimális levegőminőséget biztosító
légszállításra tervezett rendszernek
köszönhetően a (G4+F7 és G4) szűrő
egységek élettartama akár jelentősen
meghosszabbodhat.

A készülék súlya mindössze 16 kg.
F7 szűrő
Bypass
Csőcsatlakozás takaró elem (opció)
Ventilátor
Csőcsatlakozások (horganyzott acél)

G4 szűrő
Alaplap

Borítás
Vezérlő egység
Ventilátor
Bypass

Kondenzvíz pumpa / szifon
Hőcserélő
F7 szűrő
Kondenzvíz tálca

Szabályzó kijelző egység

Borítás

Szűrő cserélő ajtó

Kondenzvíz tálca

Külső fém borítás (fehér)

Az intelligens hővisszanyerős rendszerek
központi egységei (beleértve a ventilátorokat
és a hőcserélőt) Németországban készülnek,
a szabályozó egységek gyártása és a rendszer
összeszerelése az Aereco franciaországi
gyárában történik.
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DXR - Méretek (mm)

328

714

328

140

650
316

DN

1260
1160

125

246
258

158

124

DN

160

160

140

DXA - Méretek (mm)

118
R80

151

248

R80

155

545

554

138

101
ø160

88

130

40

80

240

ø160

166
101

482

1184

1189

R2,50

164
210

155

248

151

545
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Hub 5 - Méretek (mm)

DN 160

DN 100

DN 100

200
100

100

DN 125

118

DN 100

151
640
577
31,5

21,5

433

100

520
494
468

DN 160

151

DN 13
546

Hub 6 - Méretek (mm)

675
645

510

124
280

685

718

ø13

78

134

254

ø158

129

200

ø158

105

126
100

52

340

145
700

745
685

DN 75

FLY651HU_ 2017 – Copyright : Aereco – Images: Aereco, Fotolia – A kiadványban szereplő információk nem minősülnek ajánlattételnek. Az adatok és képanyagok az Aereco hozzájárulása nélkül nem használhatók fel. Aereco a változtatások jogát fenntartja. Lezárva: 2017.03.23.

AerecoAereco
Légtechnika
S.A. Kft.
9, allée
du Budapest,
clos des charmes
– Collégien
77615
cedex
– France
– tel.
+33
69 – fax
+33 (0)1 60 06 41 71
1139
Fáy u. 20.
- tel (+36– 1)
214 Marne-la-Vallée
44 21, 214 43 77,
225303
73 - fax
(+36
1) (0)1
225 60
03 06
7341
- e.mail:
aereco@aereco.hu
www.aereco.com
www.aereco.hu

