
 

 

 

 

     

    

     

    

      

    

    

      

   

     

SORKE spol. s r.o., Hradišťská 407, 533 52 Pardubice, tel: 466 530 804, 466 952 517, 466 952 516; fax: 466 952 518 

 Pro provedení instalace se nemusí rozebírat, protože centrum elektrického zapojení se montuje 

mimo jednotku.  

 Kompaktní a lehké zařízení je možné instalovat i v kuchyňské lince. 

 Navzdory své kompaktní velikosti zajišťuje účinnou ventilaci kuchyně a až dalších 7 vlhkých 

místností.  

 Snadný přístup k filtrům pro jednoduchou údržbu.  

 Konstrukční řešení umožňuje levou nebo pravou instalaci. 

 Centrum elektrického zapojení instalované mimo jednotku zabraňuje, aby vlhkost poškodila 

elektroniku 

 

Nová centrální rekuperační jednotka HRX vyráběná ve Spojeném království zajišťuje rekuperaci až 88 % tepla, k 

jehož ztrátám by normálně došlo při přiměřené ventilaci. Jednotka HRX pracuje tak, že ohřívá čerstvý vzduch 

přiváděný do budovy, k čemuž využívá teplo z vydýchaného vzduchu odsávaného z kuchyně a až dalších sedmi 

vlhkých místností předávaného pomocí účinného protiproudového tepelného výměníku. 

 

Každá jednotka se dodává s elektronickým ovladačem, který umožňuje snadno nastavit trvalý nízký výkon v 

plném rozsahu i maximální výkon odpovídající požadavkům dané aplikace. Dodává se i jednoduchý ovládací 

spínač, který umožňuje ruční volbu přiměřeného výkonu a v případě jednotek s obtokovými klapkami i dvojitý 

spínač pro provozní využívání obou funkcí. K dispozici jsou i další dva vstupy, které způsobí, že bude jednotka 

uvedena do provozu při maximálním výkonu. Ty je možné připojit ke spínačům nebo k osvětlení ve vlhkých 

místnostech, případně ke vnějším čidlům či ovladačům.  

 

HRX má řadu uživatelsky vhodných vlastností, které maximalizují výkon systému a snižují spotřebu energie a je 

tak ideálním zařízením pro nemovitosti s omezeným prostorem pro instalaci. Řada zahrnuje modely, které 

vyhovují celé řadě instalací a je možné ji instalovat i v kuchyňské lince, technické místnosti nebo v izolovaném 

půdním prostoru.  

 

Všeobecné informace ohledně dimenzování jsou uvedeny níže: 

Kuchyň + 1 vlhká místnost = 54 m3/h (účinnost HRX 88 %) 

Kuchyň + 2 vlhké místnosti = 76 m3/h (účinnost HRX 86 %) 

Kuchyň + 3 vlhké místnosti = 97 m3/h (účinnost HRX 86 %) 

Kuchyň + 4 vlhké místnosti = 119 m3/h (účinnost HRX 86 %) 

Kuchyň + 5 vlhkých místností = 140 m3/h (účinnost HRX 85 %) 

Kuchyň + 6 vlhkých místností = 162 m3/h (účinnost HRX 84 %) 

Kuchyň + 7 vlhkých místností = 184 m3/h (účinnost HRX 84 %) 

 

Plně nastavitelné radiální ventilátory s motory EC  

Centrum elektrického zapojení instalované mimo jednotku zabraňuje, aby vlhkost poškodila elektroniku a 

umožňuje snadnou instalaci a údržbu.  

Filtry G3 na přívodu i odsávání vzduchu. 

V obou komorách funguje možnost letního obtoku, která zajišťuje zlepšený a chladnější proud vzduchu.  

Tvarovaný černý plášť z EPP (expandovaný polypropylen)  

Možnost lesklého krytu z bílého plastu 

Ochrana tepelného výměníku proti mrazu zajišťovaná v závislosti na aplikaci vnějším termostatem a čidlem nebo 

elektrickým předehřívacím zařízením. 

 

Jednotka je navržena k přímé instalaci na stěnu nebo na zadní stranu kuchyňské linky. Součástí dodávky je i 

závěsná konzole. Během instalace není nutné jednotku rozebírat. Na základě uspořádání instalace je třeba 

stanovit její pravé či levé provedení a pak vyvrtat místo pro odvod kondenzátu podle konfigurace. K horní části 

jednotky je třeba připojit potrubí s přiměřenou izolací.  

 

Poblíž zařízení je třeba nainstalovat centrum elektrického zapojení a zástrčky kabelů z jednotky zapojit do 

příslušných míst.  Každá jednotka se dodává s ručním provozním spínačem, který je připojen k centru 

elektrického zapojení. Když není připojena k zemnímu kolektoru, je třeba zajistit ochranu proti zamrznutí systému 

buď pomocí elektrického předehřevu nebo termostatem s čidlem namontovaným  na odsávací straně zařízení. K 

zařízení lze snadno připojit vnější ovladače nebo spínače, které jednotku uvedenou do provozu při maximálním 

výkonu. 

 

Jednotka zahrnuje filtry, které je třeba podle potřeby vyčistit nebo vyměnit. Načasování kontrolních prohlídek je 

třeba stanovit na základě zkušenosti, protože bude do značné míry záviset na venkovním prostředí a způsobu 

využívání budovy. 

 

Příslušenství 

HRXC-OCHRANA:- HRX-Příslušenství: Protimrazová ochrana (sada) 

HRXC-AF:- Náhradní filtry: třída G3 omyvatelný 

297 Kondenz:- HRX-Příslušenství: (Sada pro odvod kondenzátu) 

T8013:- Spínací regulátor CO2 spínací bod 1000ppm (výchozí) nebo 1500ppm s 300ppm diferenciálem:  

 

  

Rekuperační jednotky kompaktní :- Rekuperační jednotky centrální 

HRX-B 

2.10.2013 

Maximální množství vzduchu    260 m3/h při 0 Pa 

Elektrické napětí  / proud   230V / -A 

Hladina hluku     35dB(A) 

Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí   184W /  IP54 / 2 

Filtry / Funkce    G3/G3 / deskový výměník, obtok, EC motor, filtr, vícerychlostní 

Připojení / Izolace     Ø125mm / -mm 

Účinnost rekuperace    88% 

Váha      11.5kg 

Maximální teplota vzduchu / oblast  40°C / -25 - 50°C 

Topení / Chlazení     -kW / -kW 

 




