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Všeobecne 
 

Krátka charakteristika Schiedel AERA Komfort je systém vetrania bytových 
priestorov riadený vlhkostnými parametrami. Prednostne je 
určený pre oblasť novej výstavby rodinných domov. V takom 
prípade môže byť systém projektovaný ako súčasť hrubej 
stavby a v jej rámci tiež jednoducho a rýchlo postavený. 

Vďaka použitým komponentom a regulovanému ventilátoru, 
ktorý zaručuje konštantný podtlak, pracuje systém plne 
automaticky.  

Pri použití systému AERA Komfort objavíte jeho prednosti 
rýchlo sami. Všetky miestnosti budú po celý čas komfortne a 
podľa potreby vetrané. Automaticky je rozumným spôsobom 
zabezpečené vždy správne množstvo vzduchu v správnom 
čase a na správnom mieste. Potreba vetrania oknami sa tým 
stáva nadbytočnou a v mnohých ohľadoch aj energeticky 
náročnou a nepohodlnou. Vetranie nebude nedostatočné ani 
nadmerné. 

Prednosti  Výustky privádzaného aj odvádzaného vzduchu sú 
mechanicky riadené vlhkostnými senzormi 

 Regulovaný ventilátor s konštantným tlakom 

 Trvalá výmena vzduchu zabraňuje škodám 
spôsobených vlhkosťou. 

 Úspory energie budúcnosti. Riadené vetranie bráni 
plytvaniu energiou na vykurovanie pri vetraní 
otvorenými oknami.  

 Jednoduché plánovanie vďaka ucelenému systému 

 Bezpečná a spoľahlivá technika spojov 

 Úsporná dispozícia, vonkajšie rozmery šachty iba 
28x28 cm 

 Žiadne, resp. minimálne ležaté rozvody vďaka 
optimálnej možnosti umiestnenia a vertikálnemu 
vedeniu 

 Optimálne tepelne i zvukovo izolovaný systém 

 Vysoká rozmerová presnosť vetracích tvárnic 

 Jednoduchá a rýchla montáž prefabrikovaných prvkov 
v priebehu hrubej stavby 

 Minimálne náklady na údržbu 

 Účinná ochrana proti hluku 

 Vysoká životnosť prvkov 
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Konštrukčné riešenie 
 

Popis Schiedel AERA Komfort je systém s automatickou 
reguláciou, ktorý sa skladá z jedného zvislého vedenia 
(šachty) s prestupom strechou, jednej ventilačnej jednotky 
(ventilátor, zvuková izolácia), vlhkostne riadených elementov 
privádzaného (obvodové steny) a odvádzaného (šachta) 
vzduchu. 

Funkčnosť Systém Schiedel AERA Komfort vie, aká je potreba 
čerstvého vzduchu. Množstvo čerstvého vzduchu, ktoré je 
pre danú miestnosť potrebné, vychádza z hodnoty vlhkosti 
vzduchu. Mení sa v závislosti podľa počtu osôb a ich aktivity. 

Systém AERA Komfort reaguje na zmeny vlhkosti 
samostatne mechanicky. To znamená, že užívateľ má priamo 
tam, kde sa nachádza, správne množstvo vzduchu, ktoré 
skutočne potrebuje. Užívateľ dýcha čerstvý vzduch,  cíti sa 
dobre, bývanie je kvalitné a komfortné. Vysoká vlhkosť, ktorá 
po dlhšom období vedie k častým hygienickým alebo 
stavebným problémom, je vďaka systému AERA Komfort 
eliminovaná, pretože je v krátkom čase odvedená mimo 
objekt. 

Vyústenie na strechu 

 

Podkrovie

II.NP

Odvod WC 
Odvod kúpeľňa 

Odvod kuchyňa   

I.NP
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Konštrukčné riešenie 
 

 Schiedel AERA Komfort je systém s decentralizovaným 
prívodom vzduchu (obvodovými stenami) a centrálnym 
odvodom šachtou. 

Zvislé vedenie sa skladá z polypropylénového potrubia (PPs    
DN 125), ktoré je už vo výrobe osadené do sendvičovej 
tvárnice z ľahkého betónu s integrovanou tepelnou izoláciou. 

V podkrovnom priestore prípadne v suteréne je inštalovaná 
vzduchová jednotka zabezpečujúca konštantný podtlak 
pomocou riadeného ventilátora. Proti vlastnému hluku aj proti 
šíreniu cudzieho hluku je jej súčasťou akustická izolácia. 

Medzi podlažiami a pred vzduchovou jednotkou sa osádzajú 
zvukovo izolačné tvárnice, ktoré ďalej redukujú prenos hluku. 

Prestup strechou sa skladá z: flexibilného prepojenia, 
univerzálneho prechodu krytinou a ventilačnej hlavice pre 
vyvedenie odvádzaného vzduchu nad strechu. 

Element privádzaného vzduchu sa skladá z: mriežky proti 
dažďu (vonkajšia), montážneho bloku s tlmičom hluku, 
vlhkostne riadeného vyústenia v interiéri a mriežky  proti 
hmyzu. 

Vlhkostne riadené elementy odvádzaného vzduchu 
v miestnostiach riadia spoľahlivo  potrebnú výmenu vzduchu. 
Variantne môžu byť vybavené s funkciou nárazového 
vetrania a ovládania senzorom. 

1. Element privádzaného vzduchu s vlhkostným 
senzorom a tepelne izolovaným prechodom stenou 

2. Element odvádzaného vzduchu s vlhkostným 
senzorom 

3. Vetracia tvárnica s plastovou vložkou 

4. Zvukovo izolačná tvárnica (osadzuje sa pred 
ventilátor a do prechodu stropom) 

5. Vetracia jednotka s regulovaným ventilátorom 

6. Flexibilné prepojenie s priebežnou tepelnou izoláciou 

7. Univerzálny prechod krytinou vrátane vyústenia 
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Základy pre výpočet 
 

Objemový prietok 
vzduchu 

Potrebný objemový prietok (množstvo privádzaného 
vzduchu) sa stanoví podľa počtu osôb v dome. Na tento stav 
bude zariadenie nadimenzované. Postupuje sa pritom podľa 
nasledujúcich kritérií takto: 

1.  Vyhovujúce množstvo čerstvého vzduchu, ktoré 
zabezpečí dobrú kvalitu vzduchu v obytných miestnostiach, 
je uvažované hodnotou 30m3/h. Táto hodnota, násobená 
predpokladaným počtom obyvateľov, určí potrebné množstvo 
privádzaného vzduchu. 

V = 30 x Počet osôb [ m3/h ] 

 

2.  Množstvo odvádzaného vzduchu vychádza zo súčtu 
hodnôt, potrebných pre odvetranie vlhkých miestností a 
kuchyne. 

 

Miestnosť Množ. vzduchu [ m3/h ] 

Kuchyňa 60 

Kúpeľňa 40 – 60 

Prevádzkové 
miestnosti 

20 – 40 

WC 20 

 

3.  Rozumná výmena vzduchu v celom byte by sa mala 
pohybovať okolo hodnoty 0,3x za hodinu s ohľadom na počet 
osôb,  prevádzku a ďalšie bližšie nešpecifikované potreby 
vzduchu (škodliviny, prach,…). 

 

Potrebný objemový prietok sa teda stanoví buď 
z  maximálneho potrebného množstva privádzaného 
alebo odvádzaného vzduchu alebo požadovanej hodnoty 
výmeny vzduchu. 
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Popis funkcie 
 

Funkcia vetrania podľa 
potreby 

Množstvo vzduchu, ktoré zodpovedá skutočnej potrebe, je 
spoľahlivo nastavené pomocou vlhkostne riadených 
prívodných elementov v spojení s vlhkostne riadenými 
elementami odvádzaného vzduchu. 

Vyústky odvádzaného vzduchu sa uplatnia v miestnostiach, v 
ktorých je vzduch spravidla silnejšie zaťažený vlhkosťou a 
nepríjemnými pachmi. Tak sa podchytí cez relatívnu vlhkosť 
vzduchu jeho kvalita v kúpeľniach, WC, kuchyniach, a 
zabezpečí jeho výmena v závislosti na potrebách. Odsávaním 
vzduchu z vyššie uvedených miestností dôjde k priečnemu 
prevetraniu, ktoré zabezpečí prívod čerstvého vzduchu do 
obytných miestností. 

Elementy odvádzaného vzduchu môžu byť doplnkovo 
vybavené funkciou nárazového vetrania. To sa použije 
v prípade potreby urýchlenej výmeny vzduchu. Tým je vzduch, 
ktorý je krátkodobo zaťažený škodlivinami, vlhkosťou, 
nepríjemnými pachmi, v krátkom čase (cca 25 min.) intenzívne 
odvádzaný z miestnosti. V dobe, kedy je nárazové vetranie 
v prevádzke, je vlhkostná regulácia vypnutá. 

Aby bolo množstvo vzduchu v systéme riadené elementami 
odvádzaného vzduchu, musí ventilátor zabezpečovať 
konštantný podtlak. Tlak bude potom udržovaný nezávisle na 
požadovanom množstve vzduchu. 
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Popis funkcie 
  

Denná prevádzka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok  vyjadruje stav počas dňa, kedy je plne využívaná 
časť rodinného domu k bežnej dennej prevádzke. Regulačné 
prvky prívodu vzduchu v obývacej izbe spoločne s prvkami pre 
odvod vzduchu v kuchyni reagujú na stúpajúcu relatívnu 
vlhkosť a zabezpečujú automaticky intenzívnejšie 
prevetrávanie týchto priestorov.   

 

 

Nočná prevádzka: 

 

 
Na druhom obrázku je znázornená typická situácia v noci. 
Zvýšená produkcia vlhkosti je v tomto prípade v oblasti spálne 
a detských izieb.  

Elementy prívodu vzduchu sa otvárajú a tieto miestnosti sú 
preto automaticky prevetrávané intenzívnejšie, zatiaľ čo 
výmena vzduchu v dennej časti objektu je na minimálnej 
úrovni. 
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Kritéria pre návrh 
 

Východzie kritériá : Systém bytového vetrania Schiedel AERA Komfort je 
určený pre použitie v rodinnom dome, resp. v jednej 
bytovej jednotke. 

 
Element privádzaného vzduchu 

 Pre zabezpečenie spoľahlivého vetrania dokáže 
daný systém vyriešiť vetranie do 180 m2 
vetranej plochy (v tomto prípade  nie je potrebné 
vykonávať zvláštne dimenzovanie systému, 
možno postupovať podľa jednoduchých 
pravidiel uvedených v týchto podkladoch; pri 
použití vo väčších objektoch kontaktujte 
technické oddelenie Schiedel). 

 Elementy privádzaného vzduchu sa osádzajú 
v každej obytnej miestnosti (obývacia izba, 
spálňa, detská izba). Jeden element je 
postačujúci pre plochu miestnosti do 25 m2. Pri 
väčšej ploche miestnosti sa pridáva ďalší prvok. 

 

 
Element odvádzaného vzduchu 

 Elementy odvádzaného vzduchu sa 
umiestňujú do miestností príslušenstva bytu 
(kúpeľňa, kuchyňa, WC). 

 Pri projektovaní je potrebné prihliadať na 
skutočnosť aby zvislá šachta pre odvod 
vzduchu bola umiestnená v blízkosti 
odvetrávanej zóny tak, aby ležaté vedenia boli 
čo najkratšie, resp. alebo boli potrebné. 

 
Pomôcka pre zjednodušenie návrhu: 
 

Počet elementov 
odvádzaného 
vzduchu 

Max. dĺžka 
vodorovného 
vedenia [m] 

Príklad: 
Pri 4 odvetrávaných 
miestnostiach môže byť 
celková dĺžka ležatých 
rozvodov v celej budove 
najviac 12m. Dĺžka 
jednotlivých častí nemá 
prekročiť 8 m. 

2 15 
3 14 
4 12 

5 12 
Plochý kanál 55 x 110 mm je vedený v podlahe nasledujúceho 
podlažia. 

 
Ležaté rozvody 

 

Upozornenie: 
Systém Schiedel AERA vytvára podtlak v obytných 
miestnostiach. To je potrebné zohľadniť v prípade 
inštalácie – použitia lokálnych spotrebičov palív a ich 
prevádzku je potrebné riešiť už v projekte.  

(Napríklad použitím spotrebičov nezávislých na 
vzduchu v miestnosti v kombinácii s komínovým 
systémom Schiedel ABSOLUT). 
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Návrh 
 

Príklad: Vzorový dom Množstvo vzduchu je vztiahnuté k podtlaku na ventilátore     
100 Pa 

Objem vzduchu v miestnostiach:  VM = 394 m3  (155 m2 uvažovanej vetranej plochy) 

Elem. odv. 
vzduchu VG [m3/h] VM [m3/h] Ks S VG [m3/h] SVM [m3/h] SVH [m3/h] 

Kuchyňa       
Typ 1 12 70 2 24 140 76 

Kúpeľňa       
Typ 2 12 70 1 12 70 40 
WC       

Typ 3 12 70 1 12 70 17 
Komora       

Typ 4 15 15 0 0 0 0 
    48 280 133 

 
VG  Objemový prietok základný 
VM  Objemový prietok maximálny 
VH  Objemový prietok hygrometrický 
Elementy odvádzaného vzduchu: 
Typ 1   AERA hygro 
Typ 2   AERA hygro + nárazové, manuálne 
Typ 3   AERA nárazové vetranie 
Typ 4   AERA konštantné 
Typ 5   AERA hygro + nárazové, opticky 
Typ 6   AERA nárazové, opticky 

 

Minimálny prietok 12m3/h zabezpečuje základnú 
výmenu vzduchu do 35% relatívnej vlhkosti. 

Pri nárazovom vetraní sa otvárajú jednotlivé vyústky 
na dobu cca 25 min. 

Vlhkostne riadené elementy zvyšujú proporcionálne 
prietok pri relatívnej vlhkosti vlhkosti 12 – 75% 
v rozmedzí 12 – 70 m3/h. 

 

Vypočítané hodnoty výmeny vzduchu: 
Základná výmena vzduchu:     0,12 [h-1]   Minimálna hodnota pri 35% relatívnej vlhkosti 

Maximálna výmena vzduchu:  0,71 [h-1]   Hodnota pri relatívnej vlhkosti 70% 

Hygrometrická výmena:          0,34 [h-1]   Hodnota pri relatívnej vlhkosti cca 50% 

 

Priemerná denná výmena vzduchu pri vlhkostne riadenom systéme: 
Modelovo možno stanoviť výmenu vzduchu v objekte podľa zvoleného režimu. Možno 
vychádzať z predpokladu,  že stredná hodnota relatívnej vlhkosti v objekte v danom období 
bude cca 50% a nárazové vetranie bude v činnosti po dobu 2 hodín denne. Týmto spôsobom  
je možné vyčísliť predpokladanú (projektovanú) výmenu vzduchu a to v objekte ako celku, 
ale tiež v jednotlivých miestnostiach a tým optimalizovať návrh. 
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Návrh 
 

Dispozícia Základným predpokladom správne fungujúceho 
systému je rozdelenie objemového prietoku do 
jednotlivých miestností. Rozlišujeme 3 zóny v byte:

 
 Zóna privádzaného vzduchu 

            (bývanie, jedlo, spánok, deti, hostia, práca) 
 Zóna odvádzaného vzduchu 

            (kuchyňa, kúpeľňa, WC, komora…) 
 Spojovacia zóna 

            (predsieň, chodba…) 

 

1. Zóna privádzaného vzduchu 
V jednotlivých miestnostiach tejto zóny bude 
potrebné množstvo vzduchu určené za 
predpokladu pobytu 2 osôb, okná nie sú otvorené, 
dvere sú zatvorené. Rozhodujúcim bude kritérium 
koncentrácie CO2. Ak vezmeme za základ 15 m3/h 
privádzaného vzduchu na osobu, bude pri strednej 
aktivite dosiahnutá limitná hodnota  0,15% 
objemových. Preto sa vychádza z doporučenej  
hodnoty výmeny vzduchu 30 m3/h na osobu. 
Typické hodnoty uvádza tabuľka: 

 

Miestnosť Množstvo vzduchu [m3/h] 
Obýv. izba 60 

Spálňa 30 

Detská izba 30 

Pracovňa 30 

Hosť.izba 30 

 

2. Zóna odvádzaného vzduchu 
Množstvo odvádzaného vzduchu vychádza z 
doporučených hodnôt pre jednotlivé miestnosti 
(viď. tabuľka na str. 5). Prívod i odvod vzduchu by 
mal byť v rovnováhe. Ak bude navrhnuté 
privádzané množstvo výrazne menšie ako 
množstvo odvádzané, bude objemový prietok 
znížený. Pritom je potrebné  prihliadať na lokálnu 
výmenu vzduchu. 

3. Spojovacia zóna 
V týchto priestoroch prúdi vzduch, ktorým sú 
prevetrávané. V týchto miestnostiach nie sú 
osadzované žiadne elementy. Pre prietok vzduchu 
postačí medzera 8 až 10 mm pod dvermi. 
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Výpočet tlakových strát 
 

Celková tlaková strata  Tlaková strata systému sa vo všeobecnosti skladá z tlakovej 
straty v priamych úsekoch, miestnych strát v tvarových 
kusoch, a prípadne ďalších komponentoch.  

Použiť je možné nasledujúce vzorce:  

 Tvarové kusy: ΔpFT = ς * ρ/2 * w2

 
w:  Rýchlosť na vstupe do tvarovky [m/s] 
ρ:  Hustota vzduchu [kg/m3] 
ς:  Súčiniteľ tlakovej straty [-] 

 Vedenie: ΔpLT = L * R 
 
L:  Dĺžka úseku [m] 
R: Tlaková strata  [Pa/m] 

 Celková tlaková strata :   ΔpG = ΣΔpLT + ΣΔpFT 

Príklad : Jednoduchý systém pre odvod vzduchu zložená z: 

 
- 1x vyústka odvádzaného vzduchu (1) 
- 1x koleno 90° (2) 
- Priamy úsek L=5 m  (3) 
- Ventilátor  (4) 
- Vývod  (5) 

 

Množstvo vzduchu je 300 m3/h. Materiál vzduchovodu je 
oceľový pozinkovaný plech. V daných podmienkach je 
rýchlosť prúdenia vzduchu w=4 m/s. Hustota vzduchu je 
uvažovaná ρ=1,2 kg/m3.   

 

1. Vyústka:  Tlaková strata   20 Pa 

2. Koleno: 

 

ς = 0,33 (tabuľka) 
ΔpFT = 0,33 * 1,2/2 * 42 

ΔpFT = 3,2 Pa 

3. Priamy úsek: R = 1,7 Pa/m  (diagram) 
ΔpLT = 5 * 1,7 
ΔpLT = 8,5 Pa 

4. Ventilátor: Žiadne tlakové straty 

5. Vývod: R = 1,7 Pa/m  (diagram) 
ΔpLT = 1 * 1,7 
ΔpLT = 1,7 Pa 

Celková strata : ΔpG = (1,7 + 8,5 +3,2 + 20) = 33,4 Pa 
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Tlakové straty 
 

Šachta 
Vnútorný priemer 125 mm 

Pri dimenzovaní systému sa musí prihliadať k tlakovým 
stratám ako vo zvislej šachte, tak aj vo vodorovných 
vedeniach. Pre zjednodušenie výpočtu sú dôležité údaje 
usporiadané v tabuľkách. Pre plynulú funkciu potrebujú 
elementy pre odvod vzduchu cca 80 Pa. Maximálny tlak na 
ventilátore je možné nastaviť na 120 Pa. 

T – kus napojenie 
Vnútorný priemer 100 mm 

 

Priemer [mm] Objemový 
prietok [m3/h] 

Tlaková strata  
T-kusu [Pa] 

100 20 0,8 
 30 1,8 
 40 3,3 
 50 5,1 
 60 7,4 
 70 10,0 
 80 13,1 

125 20 0,3 
 40 1,3 
 60 3,0 
 80 5,4 
 100 8,4 
 120 12,1 
 140 16,4 
 160 21,4 
 180 27,4 

 

 

Objemový prietok 
[m3/h] Tlaková strata  [Pa/m] Tlaková strata  1 m 

zvislej šachty AERA 

Ø 125 mm 20 0,2 
40 0,4 
60 0,6 
80 1,1 

100 1,6 
120 2,2 
140 3,0 
160 3,9 
180 5,0 

 

Objemový 
prietok [m3/h] Tlaková strata  [Pa/m] Tlaková strata  1 m 

ležatého rozvodu. 

Plochý kanál    
110x55 mm 

20 0,7 
40 1,5 
60 3,2 
80 4,7 
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Zvislá šachta 
 

 

AERA – Zvislá šachta 
Centrálnym prvkom systému je vertikálna šachta so 
vzduchovou jednotkou umiestnenou v podkroví alebo v 
suteréne. Na šachtu je možné pripojiť elementy 
odvádzaného vzduchu, vodorovné vedenia a vývod 
strechou alebo stenou. 

Umiestnenie 
Umiestnenie zvislej šachty volíme blízko hrebeňa strechy, 
pokiaľ možno v zóne odvádzaného vzduchu, v nadväznosti 
na miestnosti s vlhkou prevádzkou. Také umiestnenie 
minimalizuje potrebu vodorovných rozvodov v podlažiach. 
V podkroví je  potrebné počítať s cca 50 cm výšky v osi 
šachty pre montáž ventilátora a prechod strechou. 

Rozmery 
Vonkajší rozmer šachty systému AERA bez povrchovej 
úpravy je 28 x 28 cm. Povrch môže byť omietnutý alebo 
upravený sádrokartónovým obkladom. 

 

Akustická ochrana 
Šírenie zvukových vĺn vo vnútri zvislej 
šachty  je minimalizované zvuk 
tlmiacimi prvkami v zvukovo 
izolačných blokoch. Izolačné bloky „ D 
“ priamo pred ventilátorom eliminujú 
prenos hluku zo zariadenia a sú 
predpísané tiež medzi jednotlivými 
podlažiami. Jeden tlmič spôsobí 
zníženie hluku o 5 db (A). 

 Normové hodnoty 
Hodnoty hluku vzduchotechnických 
zariadení v obytných miestnostiach: 

Lp = 30 – 35 dB  (den) 

Lp = 25 – 30 dB  (noc) 
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Ventilátor 
 

Vzduchová jednotka Srdcom systému je vzduchová jednotka. V skrini jednotky je 
osadený ventilátor, skriňa je vybavená zvukovou a tepelnou 
izoláciou. Je riešená tak, aby umožňovala variabilné 
usporiadanie napojenia prívodu a odvodu vzduchu podľa 
požiadaviek projektu. 

 

Výkon ventilátora je vyhovujúci pre domy do cca 180 m2 
vetranej plochy. Riadený ventilátor v jednotke poskytuje 
konštantný podtlak. Jednotka sa montuje v zvislej alebo 
ležatej polohe, môže byť tiež zavesená. 

Skriňa musí byť od susedných  konštrukcií zvukovo izolovaná 
(napr. medzerou alebo zvukovo izolačnými doskami). Pri 
ležatej montáži na stropnú konštrukciu sa vždy osadzuje na 
zvukovo izolačnú podložku. 

Rozmery 
Technické údaje 

Vonkajší rozmer: 
Hĺbka: 
Napätie: 
Stredná teplota: 
 
Maximálny prietok: 
Použitie: 
Hladina hluku: 
Príkon:  

48 x 48 cm 
24 cm 
230 V / 50 Hz 
50°C 
 
250 m3/h 
Rodinné domy 
Lw < 33 dB 
13 – 46 W 

 

Funkcia: 

Ventilátor je špeciálne koncipovaný pre vzduchotechnické 
systémy a pracuje s konštantným tlakom 80, 100 alebo 120 
Pa, nezávisle na objemovom prietoku vzduchu. 

Pretože je prietok vzduchu riadený elementami odvádzaného 
vzduchu, musí ventilátor zabezpečiť trvale konštantný 
podtlak v vetracom systéme. Tlak je nezávislý na množstve 
vzduchu. 

Podľa počtu pripojených elementov a dĺžky vodorovných 
rozvodov môže ventilátor pracovať s rôznymi tlakmi. 

Pri krátkych rozvodoch môže ventilátor vystačiť s menšími 
tlakmi (80 Pa, 100 Pa).  To znamená nižší elektrický príkon. 

Stupeň nastavenia ventilátora udáva projekt. Nastavenie sa 
realizuje prepínačom v skrinke motora. Postup nastavenia 
viď. montážny návod systému Schiedel AERA Komfort. 
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Súprava prívodu vzduchu 
 

 V projekte systému Schiedel AERA Komfort je 
potrebné definovať v obvodovom plášti miesta pre 
prívod vzduchu. Elementy prívodu vzduchu sa 
v zásade osadzujú vo všetkých miestnostiach zóny 
prívodu vzduchu. Vonkajší vzduch prúdi ako čerstvý 
priamo do určitých miestností. V kombinácií s tesným 
obvodovým plášťom je tak sústredený prívod 
čerstvého vzduchu do oblasti bývania a spánku. 

 Dobrú internú mikroklímu je možné dosiahnuť 
s jedným elementom privádzaného vzduchu na cca 
25 m2 obytnej plochy. K tomu je potrebné v každej 
miestnosti okrem obývacej izby osadiť jeden element. 

Najlepší výsledok sa dosiahne, keď element  prívodu 
vzduchu je umiestnený v hornej časti steny. Stúpajúci 
teplý vzduch je tak miešaný s prichádzajúcim 
čerstvým vzduchom. 

Dobrého prevetrania miestnosti sa dosiahne, pokiaľ 
cesta medzi elementom a dvermi je čo najdlhšia. 

 
1. Montážny blok 240/200 

vrátane montážnych rámov, 
skrátenie podľa hrúbky steny 

2. Oblasť krátenia max.120 mm 

3. Vlhkostne riadený element 
privádzaného vzduchu 

4. Filter proti hmyzu 

5. Montážny rám vonkajší 

6. Mriežka proti dažďu 

7. Rúra DN 100 s vyrovnaním 
dĺžky 

8. Montážny uzáver; pred 
montážou mriežky proti 
dažďu sa odstráni 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučené minimálne odstupy 
od steny, stropu a okenného 
otvoru. 
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Súprava prívodu vzduchu 
 

Komplet pre zabudovanie do 
obvodové steny 

Montážny blok sa osádza zároveň s hrubou stavbou. 
Kompletácia sa vykonáva pred dokončením 
povrchových úprav. 
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Súprava prívodu vzduchu 
 

Montážny blok 

 

Špecifické vlastnosti 
 

 Prefabrikovaný diel 
 Dĺžkové prispôsobenie 
 Optimálne stavebno-technické riešenie 
 Integrovaný tlmič hluku 
 Až do finalizácie uzavretý 
 Montáž bez vŕtania 
 Možnosť osadenia filtra 
  

Montážny blok sa osádza súčasne s hrubou stavbou alebo 
môže byť predmontovaný do stenového prefabrikátu. 
V priebehu montáže je otvor chránený proti dažďu a vetru. 
Dodatočné sekanie alebo vŕtanie v obvodovej stene nie je 
potrebné. 

Element privádzaného 
vzduchu 

 

 

Element privádzaného vzduchu sa montuje bez vŕtania na 
dokončený vnútorný  povrch steny. Montáž teda 
nepredstavuje žiadny neporiadok v hotovom objekte. 

 

 
Tiež zvonka sa mriežka proti dažďu osadí iba do držiaka 
montážneho rámu. Ani tu nedôjde k poškodeniu alebo 
znečisteniu už hotovej fasády. 
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Elementy privádzaného vzduchu 
 

 

Elementy privádzaného vzduchu spoľahlivo regulujú prívod 
vzduchu do budovy na základe potreby. Osádzajú sa do 
obývacích izieb, spální a ďalších obytných miestností. 
Vlhkostné riadenie súčasne zabezpečí  nielen celkové 
optimálne množstvo privádzaného vzduchu, ale tiež jeho 
distribúciu do miest podľa okamžitej potreby. 

 

Funkcia: 
Riadenie vlhkosťou   ÁNO 

Montáž na stenu       ÁNO 

Uzavierateľný           ÁNO 

Prietok pri 10 Pa      5 – 40 m3/h 

Akustický útlm         42 dB 

Hmotnosť                 490 g 

Farba                       Biela 
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Kryt proti dažďu 
 

 

Kryt proti dažďu sa montuje na vonkajšiu stranu obvodovej 
steny. Chráni otvor pre prívod vzduchu proti účinkom 
a následkom poveternostnej činnosti. Povrch môže byť 
upravený farbou tak, aby zodpovedal farbe fasády. 

 

 

 
Špeciálne riešenie: 
Mriežka proti dažďu bez montážneho rámu pre zasunutie do 
vyrovnávacej rúry. 
 
 
 
 
 
 
Hliník, bez úpravy 

 

 

 

 

 

 

 

Hliník, biela farebná úprava 
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Elementy odvádzaného vzduchu 
 

S vlhkostným riadením 

 

Elementy sú vhodné pre miestnosti, kde má vzduch 
nežiadúcu vlhkosť alebo je zaťažený nežiadúcimi pachmi. 
Prostredníctvom relatívnej vlhkosti riadi kvalitu vzduchu 
v kúpeľniach, WC, kuchyniach, vlhkých prevádzkach 
a zabezpečuje jeho výmenu na základe potreby. 

Odsávaním vzduchu vo vyššie uvedených miestnostiach sa 
zlepšuje priečne prevetranie, ktoré zabezpečuje prechod 
čerstvého vzduchu obytnými miestnosťami. 

Spojením elementov privádzaného i odvádzaného vzduchu je 
teda zabezpečené spoľahlivé riadené vetranie. 

Elementy sú určené pre montáž na stenu alebo na strop. 

 

 

Funkcie: 
Riadenie vlhkosťou                ÁNO 
Montáž                            stena, strop 
Max. prietok pri 100 Pa    70 m3/h 
Zákl. prietok pri 100 Pa    12 m3/h 
Nárazové vetranie             NIE 
Priemer pripojenia              DN 100 
Hlavné použitie                   kuchyňa 

 
  

 



 

21 

Elementy odvádzaného vzduchu 
 

S vlhkostným riadením      
+ nárazové vetranie, 
manuálne 

 

Elementy sú použiteľné v miestnostiach, kde má vzduch 
nežiadúcu vlhkosť alebo je zaťažený nežiadúcimi pachmi. 
Prostredníctvom relatívnej vlhkosti riadi kvalitu vzduchu 
v kúpeľniach, WC, kuchyniach, vlhkých prevádzkach 
a zabezpečuje jeho výmenu na základe potreby. 

Odsávaním vzduchu vo vyššie uvedených miestnostiach sa 
zlepšuje priečne prevetranie, ktoré zabezpečuje prechod 
čerstvého vzduchu obytnými miestnosťami. 

Tieto elementy sú naviac vybavené funkciou nárazového 
vetrania, kedy je vzduch zaťažený krátkodobo škodlivinami, 
vlhkosťou alebo pachmi v určitom čase (cca 25 min.) 
intenzívne odvádzaný z miestnosti. V tejto dobe je vlhkostné 
riadenie nefunkčné. 

Spojením elementov privádzaného i odvádzaného vzduchu je 
teda zabezpečené spoľahlivé riadené vetranie. 

Elementy sú určené pre montáž na stenu alebo na strop. 

 

 

Funkcie: 
Riadenie vlhkosťou                ÁNO 
Montáž                            stena, strop 
Max. prietok pri 100 Pa    70 m3/h 
Zákl. prietok pri 100 Pa    12 m3/h 
Nárazové vetranie             spínač 
                                         9V batéria 
Náraz. priet. pri 100 Pa    70 m3/h 
Priemer pripojenia              DN 100 
Hlavné použitie                Kúpeľňa, WC 
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Elementy odvádzaného vzduchu 
 

S vlhkostným riadením      
+ nárazové vetranie, senzor 

 

Elementy sú použiteľné v miestnostiach, kde má vzduch 
nežiadúcu vlhkosť alebo je zaťažený nežiadúcimi pachmi. 
Prostredníctvom relatívnej vlhkosti riadi kvalitu vzduchu 
v kúpeľniach, WC, kuchyniach, vlhkých prevádzkach 
a zabezpečuje jeho výmenu na základe potreby. 

Odsávaním vzduchu vo vyššie uvedených miestnostiach sa 
zlepšuje priečne prevetranie, ktoré zabezpečuje prechod 
čerstvého vzduchu obytnými miestnosťami. 

Tieto elementy sú naviac vybavené funkciou nárazového 
vetrania, kedy je vzduch zaťažený krátkodobo škodlivinami, 
vlhkosťou alebo pachmi v určitom čase (cca 25 min.) 
intenzívne odvádzaný z miestnosti. V tejto dobe je vlhkostné 
riadenie nefunkčné. 

Zopnutie funkcie je pomocou optického senzora, ktorý 
reaguje na pohyb. 

Spojením elementov privádzaného i odvádzaného vzduchu je 
teda zabezpečené spoľahlivé riadené vetranie. 

Elementy sú určené pre montáž na stenu alebo na strop. 

 

 

Funkcie: 
Riadenie vlhkosťou                ÁNO 
Montáž                            stena, strop 
Max. prietok pri 100 Pa    70 m3/h 
Zákl. prietok pri 100 Pa    12 m3/h 
Nárazové vetranie             senzor 
                                         9V batéria 
Náraz. priet. pri 100 Pa    70 m3/h 
Priemer pripojenia              DN 100 
Hlavné použitie                Kúpeľňa, WC 
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Elementy odvádzaného vzduchu 

 

S nárazovým vetraním,      
manuálne 

 

Elementy sú použiteľné v miestnostiach, kde má vzduch 
nežiadúcu vlhkosť alebo je zaťažený nežiadúcimi pachmi. 
Odsávaním vzduchu vo vyššie uvedených miestnostiach sa 
zlepšuje priečne prevetranie, ktoré zabezpečuje prechod 
čerstvého vzduchu obytnými miestnosťami. 

Tieto elementy sú naviac vybavené funkciou nárazového 
vetrania, kedy je vzduch zaťažený krátkodobo škodlivinami, 
vlhkosťou alebo pachmi v určitom čase (cca 25 min.) 
intenzívne odvádzaný z miestnosti. Zopnutie funkcie je 
manuálne pomocou spínača. 

Spojením elementov privádzaného i odvádzaného vzduchu je 
teda zabezpečené spoľahlivé riadené vetranie. 

Elementy sú určené pre montáž na stenu alebo na strop. 

  

Funkcie: 
Riadenie vlhkosťou                NIE 
Montáž                            stena, strop 
Max. prietok pri 100 Pa    70 m3/h 
Zákl. prietok pri 100 Pa    12 m3/h 
Nárazové vetranie             spínač 
                                         9V batéria 
Náraz. priet. pri 100 Pa    70 m3/h 
Priemer pripojenia              DN 100 
Hlavné použitie                   WC 
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Elementy odvádzaného vzduchu 
 

S nárazovým vetraním,      
optický senzor 

 

Elementy sú použiteľné v miestnostiach, kde má vzduch 
nežiadúcu vlhkosť alebo je zaťažený nežiadúcimi pachmi. 
Odsávaním vzduchu vo vyššie uvedených miestnostiach sa 
zlepšuje priečne prevetranie, ktoré zabezpečuje prechod 
čerstvého vzduchu obytnými miestnosťami. 

Tieto elementy sú naviac vybavené funkciou nárazového 
vetrania, kedy je vzduch zaťažený krátkodobo škodlivinami, 
vlhkosťou alebo pachmi v určitom čase (cca 25 min.) 
intenzívne odvádzaný z miestnosti. Zopnutie funkcie je 
pomocou optického senzora, ktorý reaguje na pohyb. 

 

Spojením elementov privádzaného i odvádzaného vzduchu je 
teda zabezpečené spoľahlivé riadené vetranie. 

Elementy sú určené pre montáž na stenu alebo na strop. 

  

Funkcie: 
Riadenie vlhkosťou                NIE 
Montáž                            stena, strop 
Max. prietok pri 100 Pa    70 m3/h 
Zákl. prietok pri 100 Pa    12 m3/h 
Nárazové vetranie             senzor 
                                         9V batéria 
Náraz. priet. pri 100 Pa    70 m3/h 
Priemer pripojenia             DN 100 
Hlavné použitie                   WC, Kúpeľňa 
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Elementy odvádzaného vzduchu 
 

S konštantným 
prietokom          

 

Elementy sú použiteľné v miestnostiach, kde má vzduch 
nežiadúcu vlhkosť alebo je zaťažený nežiadúcimi pachmi. 
Odsávaním vzduchu vo vyššie uvedených miestnostiach sa 
zlepšuje priečne prevetranie, ktoré zabezpečuje prechod 
čerstvého vzduchu obytnými miestnosťami. 

Tieto elementy umožňujú pevné nastavenie objemového 
prietoku vzduchu na hodnoty 15, 30, 45 alebo 60 m3/h. 
Nastavenie je ľubovoľne mechanicky meniteľné. Automatická 
regulácia prietoku nie je možná. 

 

Spojením elementov privádzaného i odvádzaného vzduchu je 
teda zabezpečené spoľahlivé riadené vetranie. 

Elementy sú určené pre montáž na stenu alebo na strop. 

  

Funkcie: 
Riadenie vlhkosťou                NIE 
Montáž                            stena, strop 
Max. prietok pri 100 Pa    15, 30, 45, 60 m3/h 
Zákl. prietok pri 100 Pa    15 m3/h 
Nárazové vetranie             NE 
Priemer pripojenia            DN 100 
Hlavné použitie                   komora 
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Elementy odvádzaného vzduchu 
 

Tukový filter 

 

Tento filter slúžia na zachytenie väčších prachových a 
tukových častíc. Použitie tohto filtra sa doporučuje 
v kuchyniach. 

Montáž sa vykonáva v spojení s elementom odvádzaného 
vzduchu a sú umiestnené v spoločnej skrinke. 

Samostatné použitie filtra sa nedoporučuje, pretože tento nie 
je vybavený žiadnou reguláciou prietoku. 

 

 Funkcie: 
Montáž                            stena, strop 
Hlavné použitie                  kuchyňa
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Ležaté rozvody a napojenie na šachtu 
 

Riešenie Miestnosti v zóne odvádzaného vzduchu, ktoré nemôžu byť 
priamo pripojené na zvislú šachtu, sa pripájajú ležatými 
rozvodmi. Pri projektovaní je potrebné pamätať na to, aby 
boli vodorovné – ležaté rozvody čo najkratšie. Dĺžka 
jednotlivých vetví nesmie byť dlhšia ako 8 m, inak rastie 
tlaková strata  a stúpa spotreba energie. Pri použití plochých 
plastových kanálov 110 x 56 mm by mal maximálny prietok 
byť najviac 80m3/h, pri vyššom prietoku by bola rýchlosť 
prúdenie príliš vysoká. Dôsledkom by bola opäť vyššia 
spotreba energie a hlučnosť. 

Šachta z podlažia, 
napojovacia súprava D 

 

Napojovacia súprava D: 

 Redukcia 125 / 100 mm 
 Tesniaca páska 
 Montážny návod 

Šachta z prízemia, 
napojovacia súprava UNI 

 

Napojovacia súprava UNI: 
 2x rúra DN 100, 250 mm 
 1x rúra DN 100, 90 mm 
 Prechod na plochý kanál 
 5x plochý kanál 1,0 m 
 Ploché koleno 90° 
 Upevňovacia páska 
 Tesniaca páska 
 Izolačný pás 

 

Šachta z podlažia, päta Q, 
napojovacia súprava UNI 

 

 

Šachta z podlažia, päta V, 
napojovacia súprava UNI 
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Ploché kanály 
 

Popis Ploché kanály sa používajú pre ležaté rozvody systému 
Schiedel AERA vedené v konštrukcií podlahy. K dispozícií sú 
rovné i tvarovkové kusy. Spravidla sa vedú po nosnej stropnej 
konštrukcii. Osádzajú sa na zvukovo izolačný pás, hrdlové 
spoje sa dotesnia prelepením tesniacou páskou. Poloha 
rozvodov sa zafixuje k nosnej konštrukcií pomocou 
upevňovacej dierovanej pásky. 

Použitie Slúžia k pripojeniu miestností zóny odvádzaného vzduchu, pri  
ktorých nie je možné z dispozičných dôvodov odvádzať vzduch 
priamo šachtou. 

 

 
 
 
 

 
Popis: 
 
1. Betónová mazanina 
2. Výstuž 
3. Akustická izolácia 
4. Vyrovnávacia vrstva 
5. Inštalačné rozvody 
6. Plochý kanál 100 x 55 mm 
7. Zvukovo izolačný pás 
8. Upevňovacia páska 
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Prechod strechou 
 

 

Flexibilná základná doska sa prispôsobí každej strešnej 
krytine, jej formovateľné okraje sa zasunú do krytiny. Dodáva 
sa vo farbách: červená, hnedá a antracit. 

Čisté, perfektne tesné riešenie prechodu krytinou s ručným 
nastavením. 

Z akostného PVC, perfektné remeselné spracovanie. Diel je 
vysoko trvanlivý, odolný proti poveternostným vplyvom, 
mrazu a starnutiu pod vplyvom UV žiarenia. 
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Príklady 
 

Popis Rodinný dom s dvomi poschodiami a podkrovím. Hrebeň 
prebieha v pozdĺžnom smere domu. Do zóny odvodu vzduchu 
patrí kuchyňa a dve kúpeľne. Obytné miestnosti: Obývacia 
izba / jedáleň, spálňa, detské izby sú zaradené do zóny 
privádzaného vzduchu. Hala v prízemí a chodba na poschodí 
slúži k prúdeniu vzduchu medzi oboma zónami. V dome sa 
počíta s 4 obyvateľmi. 

Umiestnenie šachty Umiestnenie zvislej šachty je potrebné voliť tak, aby miestnosti  
mohli byť odvetrané pokiaľ možno bez použitia ležatých 
rozvodov. Pokiaľ to nie je možné, mali by byť tieto ležaté 
rozvody čo najkratšie. V nasledujúcom príklade je ideálne 
pôdorysné umiestnenie zvislej šachty v hale u steny ku 
kuchyni. Z tohto umiestnenia môže byť priamo odvetraná 
kuchyňa i kúpeľňa na poschodí. Kúpeľňa na prízemí je 
odvetraná ležatým rozvodom  – plochým kanálom. 

 

 
 

 
Patro 

 
Přízemí 
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Príklady 
 

Varianty v podkroví V prípade potreby môže byť ležatý rozvod v podkroví (rúra 
DN 100 mm alebo plochý kanál 55/110 mm) pripojený cez 
tlmič hluku DN 100 priamo na ventilátor. Voľne vedené 
rozvody budú zaizolované. 

 

 1. Ventilátor 
2. Univerzálny prechod krytinou 
3. Flexibilné pripojenie, izolované 
4. Ležatý rozvod 
5. Prívod vzduchu 
6. Zvislá šachta 
7. Odvetranie 
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Príklady 
 

Ventilátor vo vodorovnej  
polohe 

Pri malých výškach priestoru býva častejšie uloženie 
ventilátora vo vodorovnej polohe. Skriňa jednotky sa ukladá 
na zvukovo izolačnú podložku. 
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Príklady 
 

Podkrovie s väčšou 
výškou 

Ventilátor vo vertikálnej 
polohe 

V dostatočne vysokom priestore môže byť ventilátor osadený 
na pomocnú konštrukciu. Riešenie poskytuje dostatok miesta 
pre vedenie ležatých rozvodov a osadenie zvukovo 
izolačných tvárnic. Voľne vedené rozvody budú zaizolované. 
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Príklady 
 

Pultové strechy 

Vedenie zhora dole V prípade komplikácií s umiestnením ventilátora v hornej 
časti je možné zabezpečiť odvod vzduchu spodným 
podlažím. 
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Výrobný program 
 

   
Základná 
tvárnica 

Vetracia tvárnica Pripojovacia 
tvárnica 

Tvárnica Päta Q Tvárnica Päta V 

28 x 28 cm              
v = 33 cm 

28 x 28 cm              
v = 33 cm 

28 x 28 cm              
v = 33 cm

28 x 28 cm               
v = 33 cm

28 x 28 cm              
v = 33 cm 

   
Tvárnica Tlmič 
hluku 

Tvárnica 
protipožiarna 

Revízny uzáver Mazacia pasta Tenkovrstvová  
murovacia malta 

28 x 28 cm              
v = 33 cm 

28 x 28 cm  Ø 125 mm 150 ml 10 kg 

   
Ventilátor 
VES250 

Pripojovacie 
hrdlo Ø 100 mm 

Pripojovacie 
hrdlo Ø 125 mm   

Hlavný vypínač Montážny blok 

48 x 48, v = 24 cm Ø 100 mm Ø 125 mm  200 x 240 mm,   
L=500 mm 

   
Element 
privádzaného 
vzduchu 

Filter proti 
hmyzu 

Tlmič hluku Predĺženie Univerzálny 
prechod krytinou 
125 

  Ø125 / Ø100 mm Ø 100, L= 175 mm  
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Výrobný program 
 

  
Rúra prívodu 
vzduchu 

Rúra prívodu 
vzduchu 

Kryt proti dažďu Mriežka proti 
dažďu 

Mriežka proti 
dažďu 

Ø 100 mm             
L= 350 mm 

Ø 100 mm             
L= 270 mm predl.  Hliník  Hliník biely 

   
Element 
odvádzaného 
vzduchu - Typ 1 

Element 
odvádzaného 
vzduchu - Typ 2 

Element 
odvádzaného 
vzduchu – Typ 5 

Element 
odvádzaného 
vzduchu - Typ 3 

Element 
odvádzaného 
vzduchu – Typ 6 

S vlhkostným 
riadením 

S vlhkostným 
riadením + 
nárazové vetranie 
manuálne 

S vlhkostným 
riadením + 
nárazové vetranie, 
opt. senzor 

Nárazové vetranie, 
manuálne 

Nárazové vetranie, 
optický senzor 

   
Element 
odvádzaného 
vzduchu - Typ 4 

Tukový filter Sieťový zdroj 12 
V 

Súprava 
prechodu 
strechou  

Súprava 
prechodu 
strechou  

S konštantným 
prietokom 

Pre kuchyne Miesto prevádzky  
na batérie 

červená hnedá 

  
 

Súprava 
prechodu 
strechou  

Flexibilné 
pripojenie 

Izolácia flex. 
pripojenia 

Stenový vývod Tlmič hluku 
(suterén) 

antracit Ø 125 mm 30 mm Ø 125 mm Ø 125 mm 
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Výrobný program 
 

    
T-kus Prechod 

stropom 
Napojovacia 
súprava D 

Napojovacia 
súprava UNI 

 

     

  
Plochý kanál Plochý kanál M Ploché koleno H Ploché koleno V Prechod 90° 

plochý 
1,0 m 1,0 m s hrdlom 90°, vodorovné 90°, zvislé  

   
T-kus plochý T-kus vyústenie 

plochý 
Prechod plochý Rúra  Redukcia 

   Ø100, L = 250 mm 125 / 100 mm 

   
Tesniaca páska Upevňovacia 

dierovaná páska 
Izolačný pás Súprava 

ventilátora 
Súprava prívodu 
vzduchu 

Pre spoje plochých 
kanálov 

Pre ploché kanály Pod ploché kanály 

550  x 11 x 0,3 cm 

Ventilátor VES250, 
spínač, izolácia flex. 
pripojenie 30 mm 2x 
(1x pre prechod 
strechou), flexibilné 
pripojenie Ø 125 
mm. 

Montážny blok, 
element priv. 
vzduchu, kryt proti 
dažďu, predĺženie 
Ø 100 mm, filter 
proti hmyzu. 
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POZNÁMKY 
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POZNÁMKY 
     

     

     

     
     
     

     
     

     

     
     

     
 
 
 
 
 
 


