
VentilaËnÌ jednotka AEG
s tepeln˝m Ëerpadlem a rekuperacÌ

KompletnÌ systÈm pro centr·lnÌ odvÏtr·v·nÌ byt˘, rodinn˝ch dom˘, a d·le k centr·lnÌ p¯ÌpravÏ TUV
a pro veökerÈ z·sobov·nÌ teplem pro vyt·pÏnÌ. J·drem p¯Ìstroje je tepelnÈ Ëerpadlo vzduch - voda.
VhodnÈ pro domy s tepelnou ztr·tou do cca 10 kW.
Rekuperace tepla z odpadnÌho vzduchu se prov·dÌ pomocÌ velmi ˙ËinnÈho tepelnÈho v˝mÏnÌku s k¯Ì-
ûov˝m protiproudem a d·le agreg·tem tepelnÈho Ëerpadla vzduch / voda. P¯ÌdavnÏ se odebÌr· teplo
pro tepelnÈ Ëerpadlo venkovnÌmu vzduchu, aby bylo zaruËeno maxim·lnÌ pokrytÌ pot¯eby tepla
v domÏ tepeln˝m Ëerpadlem.
Teplo produkovanÈ tepeln˝m Ëerpadlem je buÔ pouûÌv·no v nÌzkoteplotnÌ teplovodnÌ topnÈ sousta-
vÏ nebo je jÌm vyh¯Ìv·n vestavÏn˝ z·sobnÌk TUV. Nezbytn· obÏhov· Ëerpadla jsou souË·stÌ p¯Ìstroje.
SouË·stÌ p¯Ìstroje je sofistikovan˝ ¯ÌdÌcÌ systÈm s jednoduchou obsluhou, kter˝ optimalizuje vöechny
provoznÌ reûimy a souËasnÏ slouûÌ jako ekvitermnÌ t˝dennÌ regul·tor topenÌ a p¯Ìpravy TUV.
U provedenÌ SOL umoûÚuje vestavÏn˝ v˝mÏnÌk p¯ÌmÈ p¯ipojenÌ 2 - 4 sol·rnÌch kolektor˘ do okruhu
teplenÈho Ëerpadla. Podle velikosti a konstrukce domu pak lze nejmÈnÏ 30% roËnÌ pot¯eby tepla pro
vyt·pÏnÌ a oh¯ev uûitkovÈ vody pokr˝t sluneËnÌ energiÌ.

ï vysoce ˙ËinnÈ prachovÈ a pylovÈ filtry
ï vÏtr·nÌ topenÌ a oh¯ev vody v jednÈ sk¯Ìni
ï tÈmÏ¯ 100% rekuperace tepla pomocÌ 

tepelnÈho Ëerpadla

ï jednoduch· mont·û
ï vestavÏn· regulace, vËetnÏ ekvitermnÌho

regul·toru topenÌ
ï nÌzk· cena vzhledem k rozsahu funkcÌ a sluûeb

Z·kladnÌ vlastnosti



Technick· data: ventilaËnÌ jednotky s tepeln˝m Ëerpadlem a rekuperacÌTHZ
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Typ THZ 303 I, THZ 303 SOL
ObjednacÌ ËÌslo 170245, 185280

SpodnÌ mez pouûitÌ tepelnÈho Ëerpadla ∞C -18

⁄Ëinnost k¯ÌûovÈho v˝mÏnÌku vÏtracÌho vzduchu % 90

V˝kon tepelnÈho Ëerpadla v reûimu A2W35 kW 4,2 

Maxim·lnÌ v˝kon vestavÏnÈho elektrokotle kW 6,6

Celkov˝ maxim·lnÌ v˝kon p¯i venkovnÌ teplotÏ -15∞ kW 8,4

El.nap·jenÌ 3/N/PE 400 V/50 Hz - 17 A

Objemov˝ pr˘tok vzduchu tepeln˝m Ëerpadlem m3/h 1000

Objemov˝ pr˘tok vÏtracÌho vzduchu m3/h 80 - 250

Objem vestavÏnÈho z·sobnÌku teplÈ uûitkovÈ vody l 200

Maxim·lnÌ teplota teplÈ uûitkovÈ vody ∞C 65

Maxim·lnÌ teplota pro topenÌ ∞C 55

Pojistn˝ ventil do topnÈ soustavy - p¯etlak bar 3

RozmÏry   v x ö x h mm 1870x1320x770

P¯epravnÌ hmotnost kg 335 (190 + 145)

teplota v˝stup. vody do topenÌ 35∞C
teplota v˝stup. vody do topenÌ 50∞C
teplota v˝stup. vody do topenI 35∞C vË. rekup. tepla p¯i 170 m3/hod. 20∞C
teplota v˝stup. vody do topenI 50∞C vË. rekup. tepla p¯i 170 m3/hod. 20∞C

TepelnÈ Ëerpadlo TepelnÈ Ëerpadlo + 170 m3/hod.
teplota zpÏtnÈ zÌsk·v·nÌ tepla
venkovnÌho 35∞C 50∞C 35∞C 50∞C
vzduchu kW/εε kW/εε kW/εε kW/εε
-7 1,3/2,7 1,4/2,0 1,3/3,5 1,4/2,9
-3 1,3/2,9 1,4/2,1 1,3/3,9 1,4/3,3
2 1,3/3,2 1,5/2,2 1,3/4,2 1,6/3,6
4 1,4/3,3 1,6/2,4 1,4/4,2 1,6/3,7
7 1,5/3,3 1,7/2,7 1,5/4,2 1,7/3,8
10 1,5/3,9 1,7/2,8 1,5/4,4 1,7/3,8
15 1,5/4,2 1,8/3,0 1,5/4,5 1,8/3,8
20 1,5/4,6 1,8/3,1 1,5/4,6 1,8/3,7
30 1,5/5,3 1,9/3,2 1,5/5,3 1,9/3,9
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