
VENTO EXPERT A 50-1 W

n Wyposażenie dodatkowe*      

*dostępne na indywidualne zamówienie

Nazwa Opis

Zestaw do montażu wstępnego
Pre-installation Kit 
VENTO Expert A50-1

� Zestaw:
• kanał wentylacyjny;
• wylot zewnętrzny z okapem typu AH 160;
• zaślepka styropianowa.

Zestaw do montażu wstępnego
Pre-installation Kit 
VENTO Expert A50-1 S

� Zestaw:
• kanał wentylacyjny;
• wylot zewnętrzny z okapem typu AH-S 160;
• zaślepka styropianowa.

Zestaw do montażu końcowego
Completion Kit 
VENTO Expert A50-1

� Zestaw:
•  pojemnik z wymiennikiem ciepła, wentylatorem i fi ltrami G3;
• wewnętrzny blok ze sterownikiem i żaluzje;
• pilot.

Komplet fi ltrów
FP-VE A50 G3

� Zestaw:
• 2 szt. fi ltrów kasetowych G3.

Filtr
FP-VE A50 F8

� Zestaw:
• kaseta – 1 szt.;
• fi ltr wstępny G2 – 1 szt.;
• fi lt F8 – 1 szt.

� Efektywność fi ltracji PM2,5 > 99%;
• Filtr F8 obniża przepływ powietrza do 30 m3/h.

Pilot
FB-VENTO Expert � Pilot

CD-1 � Czujnik CO2 ze wskaźnikiem LED i przyciskiem WŁ / WYŁ

CD-2 � Czujnik CO2

Montaż do ściany standardowej grubości

Instalacja w cienkiej ścianie
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Instalacja kątowa

 n Montaż 
 � Urządzenie przeznaczone jest do montażu na ścianie wewnętrznej, poprzez przygotowany wcześniej otwór w zewnętrznej ścianie budynku.
 � Optymalnym jest montaż parzystej ilości jednostek pracujących cyklicznie i w przeciwfazie. Oznacza to, że część urządzeń jednocześnie zapewnia 

dopływ świeżego powietrza z ulicy, a część - usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia. Pozwala to na wysokoefektywną, 
zbilansowaną wentylację.

 � Podczas budowy nowych budynków montaż urządzeń odbywa się w dwóch etapach:
• Montaż wstępny: podczas wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych elewacji (instalacja kanalu wentylacynego i zewnętrznego kołpaka, 
prowadzenie kabli); 
• Montaż końcowy: przed oddaniem domu w użytkowanie. Instalacja pojemnika z wymiennikiem, wentylatorem i fi ltrami, montaż i podłączenie 
wewnętrznego bloku ze sterowaniem oraz żaluzji.




