
Systémy riadeného vetrania s rekuperáciou tepla 
pre novostavby, rekonštrukcie a existujúce budovy www.rekuperacia-brink.sk



Nový štandard v oblasti vetrania 

FLAIR 325

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL
VÝKON PRIETOK 150 Pa m3/h
SPOTREBA  Wh/m3
PRIPOJENIE mm 
ROZMERY H xROZMERY H x W x D mm 
HMOTNOSŤ kg
RIADENIE CONSTANT FLOW
AUTOMATICKÝ BYPASS 
VSTAVANÝ PREDOHREV
PRIPOJENIE VLHKOSTNÉHO ČIDLA
PRIPOJENIE ČIDLA CO2  PLUS
VIVIACZÓNOVÁ REGULÁCIA 
OVLÁDAČ AIR CONTROL 
MODEL PLUS*

*MODEL PLUS MÁ PRÍDAVNÉ VSTUPY K NADRADENÉMU OVLÁDANIU.

325
MAX. 325

0,17 pri 70- 270 m³/h
Ø 160

650 x 750 x 560
38
✓✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓✓



Patentovaný riadiaci systém
a moderný spôsob komunikácie

Nový koncept CONSTANT FLOW cez 
vysokoefektívne EC ventilátory s anemometrom 
Z úzkej spolupráce technikov z Brinku a výrobcom EBM-Papst boli vyvinuté unikátne 
ventilátory s integrovaným snímacím systémom zaisťujúcim konštantnú reguláciu 
prietoku vzduchu (CONSTANT FLOW). 

Najmodernejší spôsob komunikácie
Flair 325 je pripravená na modernú komunikáciu a poskytuje 
rôzne možnosti napojenia
• Brink Home. Ovládanie cez aplikáciu
• Modbus. Jednoduché napojenie na systém správy budovy
• RF bezdrôtové ovládanie cez spínače a senzory kvality vzduchu

Nový dotykový displej
Nastavenie jednotky je pre užívateľa veľmi 
jednoduché vďaka farebnému dotykovému 
displeju v hornej časti jednotky. 

Na dosiahnutie čo najekonomickejšieho chodu je elektrický predohrev spínaný nielen na základe teploty vo výmenníku, ale 
i na základe zmeny tlaku. Tlakové senzory súčasne vyhodnocujú prietok vzduchu cez výmenník. Výkon elektrického telesa 
je spínaný plynule prostredníctvom polovodičového spínacieho prvku. Predohrev je spínaný iba vo chvíli, kedy skutočne 
dochádza k zamŕzaniu na najkratšiu možnú dobu. Toto riešenie ochrany proti zamŕzaniu výmenníka ušetrí ročne výrazné 
množstvo energie a zabezpečí úsporné vetranie i pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Usmerňovače prúdenia vzduchu 
v produktovej rade Flair zabezpečujú rovnomernú distribúciu ohriateho vzduchu.

Vetracie jednotky Brink sú 
vybavené patentovanou  
protimrazovou ochranou. 
Integrovaný automatický 
predohrev zabezpečujúci 
rovnotlaké vetranie i počas 
mrazivých zimných dní.  

Inteligentná ochrana
proti zamŕzaniu



Rokmi overená technológia Renovent 

TECHNICKÉ ÚDAJE
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RENOVENT EXCELLENT 180

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL
VÝKON PRIETOK 150 Pa m3/h
PRÍKON PRI 70% VÝKONU W
PRIPOJENIE mm  
ROZMERY H xROZMERY H x W x D mm 
HMOTNOSŤ kg
RIADENIE CONSTANT FLOW
AUTOMATICKÝ BYPASS 
PREDOHREV
PRIPOJENIE VLHKOSTNÉHO ČIDLA
PRIPOJENIE ČIDLA CO2  PLUS
VIVIACZÓNOVÁ REGULÁCIA 
OVLÁDAČ AIR CONTROL 
MODEL PLUS*

*MODEL PLUS MÁ PRÍDAVNÉ PRIPOJENIA K SENZOROM CO2, K ZEMNÉMU VÝMENNÍKU                     
A K DOHREVU.

180
MAX. 180

46W pri 125m3/h 50 Pa
Ø 125

600 x 560 x 302
25
✓✓
✓

možnosť pripojenia
✓
✓
✓
✓
✓✓



Produktová rada Renovent Sky
Flexibilné a nenáročné
na priestorové usporiadanie
RRenovent Sky 300, 200 a 150 sú vysokoúčinné rekuperačné 
jednotky, zvlášť určené na inštaláciu pod strop. Jednotky je 
tiež možné upevniť na stenu pomocou inštalačných konzol, 
ktoré sú súčasťou dodávky. Iba 20 cm vysokú podstropnú 
vetraciu jednotku Renovent Sky 200 a 150  je možné 
nainštalovať kdekoľvek (napríklad do podhľadu v centrálnej 
časti bytu).  

Vstavaná automatická bypass klapka
IIntegrovaná bypass klapka v štandardnom vybavení jednotiek 
umožňuje prívod čerstvého vzduchu bez predohrevu, čiže nie cez 
tepelný  výmenník. Táto funkcia je určená predovšetkým na 
dosiahnutie tepelnej pohody v lete, kedy je žiadané prúdenie 
chladnejšieho vzduchu do interiéru. Klapka sa otvorí a zatvorí 
automaticky za určitých podmienok.

Ovládač AIR CONTROL 
vetranie pod kontrolou
DiDigitálnym ovládačom Air Control je možné ovládať všetky 
typy jednotiek Brink. Podľa potrieb je možné nastaviť rôznu 
úroveň vetrania pre zvolené časové pásma. Užívateľ má 
prehľad o aktuálnych údajoch jednotky a chode vetracieho 
systému.  Vetranie na základe časového programu prispieva 
k zvýšenému pohodliu a k úsporám energií.

RENOVENT SKY 

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL
VÝKON PRIETOK 150 Pa m3/h
PRIPOJENIE mm  
PRÍKON PRI 70% VÝKONU W
SPSPOTREBA PODĽA PHI*
ROZMERY H x W x D mm 
HMOTNOSŤ kg
RIADENIE CONSTANT FLOW
AUTOMATICKÝ BYPASS 
PREDOHREV
PRIPOJENIE VLHKOSTNÉHO ČIDLA
PRIPPRIPOJENIE ČIDLA CO2  PLUS
VIACZÓNOVÁ REGULÁCIA 
OVLÁDAČ AIR CONTROL 
MODEL PLUS**

*PHI PASSIVHAUS INSTITUT
**MODEL PLUS MÁ PRÍDAVNÉ PRIPOJENIA K SENZOROM CO2, K ZEMNÉMU VÝMENNÍKU A K DOHREVU.

 SKY 150
MAX. 150
Ø 125

38W pri 105m3/h 50Pa
0,44 Wh/m3 
200 x 1000 x 660 
24,524,5
✓
✓
✓
✓
✓
✓

súsúčasťou dodávky
✓

SKY 200
MAX. 200
Ø 150/160

36W pri 125m3/h 50Pa
0,35 Wh/m3  
200 x 1000 x 660
24,524,5
✓
✓
✓
✓
✓
✓

súsúčasťou dodávky
✓

SKY 300
MAX. 300
Ø 150/160

51W pri 210m3/h 50Pa
0,31 Wh/m3  
310 x 1185 x 644 

3737
✓
✓

príslušenstvo
✓
✓
✓

súsúčasťou dodávky
✓

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla Brink
zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu optimálnej teploty a vlhkosti,
pri pravidelnom vetraní šetrí náklady na vykurovanie až do 50%, 
predchádza kondenzácii vodných pár a eliminuje plesne,
neumožňuje neželané vniknutie osôb či živočíchov,
chráni pred hlukom, prachom a peľmi,
ododvádza pachy, CO2 a nadmernú vlhkosť,
udržuje vetraný objekt vo výbornom stave,
zvyšuje celkovú hodnotu nehnuteľnosti,
spĺňa budúce požiadavky na bývanie podľa noriem EU.
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Optimálne riešenie
pre novostavby i pre rekonštrukcie



Sostikovaný a komplexný systém vetrania



ROZDELOVAČ
• robustná konštrukcia
• univerzálne rozmery pripojovacích hrdiel
• v dodávke s regulátormi prietoku
• antibakteriálny hladký vnútorný povrch
• inšpekčný otvor na údržbu a čistenie

FLEXIBILNÉ POTRUBIE
• rôzne priemery 
• riešenie i do 50 mm  
• antibakteriálny hladký
   vnútorný povrch
• jednoduché čistenie

PRIPOJOVACIE POTRUBIA
• minimalizujú tepelné straty
• zabraňujú kondenzácii na povrchu alebo
  vo vnútri potrubia
• urýchľujú a zjednodušujú montáž a revíziu

VENTILY COANDA
• zabezpečia výborný rozptyl vzduchu
• umožňujú inštaláciu kratších rozvodov
• s usmerňovačom prúdenia vzduchu
• jednoduchá údržba

OBMEDZOVAČ PRIETOKU
• umiestnený na rozdelovači v
  závislosti od odporu systému
• veľkosť plochy otvoru podľa
  tabuliek

Air Excellent
inovatívny rozvodný systém
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Decentrálne rekuperačné jednotky

AIR 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAXIMÁLNY VÝKON m3/h
MINIMÁLNY VÝKON m3/h
VÝKONNOSTNÉ STUPNE
PRIEMER POTRUBIA mm 
HRÚBHRÚBKA STENY mm
ÚČINNOSŤ PODĽA EN131418 2015  % 
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU  PODĽA EN131418 2015 PRI 15m3/h  dBA 
PRÍKON VENTILÁTOROV  Watt/m3/h
AUTOMATICKÝ BYPASS 
PREDOHREV
FILTRE
NASNASTAVENIA
MODEL PLUS*

*MODEL PLUS MÁ PRÍDAVNÉ PRIPOJENIA K SENZORU CO2, K VLHKOSTNÝMU SENZORU,
   K 4POLOHOVÉMU SPÍNAČU. NAPOJENIE CEZ eBUS, MODBUS ALEBO BEZDRÔTOVÉ NAPOJENIE.

70
15

15  -  25  -  40  -  55  -  70 
250

270    600  270    500 S PRÍSLUŠENSTVOM
> 80 
21,621,6
<= 0,25

✓
✓

G4 / F7 NA OBJEDNÁVKU
LED DIÓDA  1, 2, 3, 4, 5

✓



Účinné rovnotlaké vetranie bez rozvodov
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