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VENTO 
SYSTEM

Vodní ohřívače VO

Provozní podmínky
Ohřívaný vzduch nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé, 
agresivní příměsi. Vzduch musí být bez chemických látek, 
které způsobují korozi nebo narušují hliník, měď a zinek. 
Nejvyšší povolené provozní parametry topné vody:
n maximální povolená teplota vody: +130 °C
n maximální povolený tlak vody: 1,6 MPa

Poloha a umístění
Při návrhu umístění ohřívače ve vzduchotechnickém zaříze-
ní doporučujeme dodržovat následující zásady:
n Pokud je teplonosnou kapalinou voda, mohou být ohříva-
če instalovány pouze ve vnitřním, temperovaném prostředí, 
kde teplota okolí ohřívače neklesne pod bod mrazu (neplatí 
za provozu pro ohřívaný vzduch).
n Instalace ve venkovním prostředí je přípustná pouze po-
kud teplonosnou kapalinu tvoří nemrznoucí směs (nejčastěji 
roztok etylénglykolu). Je však nutno brát zřetel na teplotní 
omezení u použitého servopohonu. 
n Vodní ohřívače mohou pracovat v každé poloze, která 
umožní odvzdušnění ohřívače.
n K ohřívači je nutno vždy zachovat kontrolní a servisní 
přístup.
n Před ohřívačem musí být instalován filtr vzduchu, který 
chrání ohřívač proti znečištění.
n Pro dosažení maximálního výkonu je nezbytné ohřívač 
připojit jako protiproudý.
n Ohřívač lze v sestavě instalovat před i za ventilátor. Po-
kud je ohřívač před ventilátorem, je nutno regulovat výkon 
ohřívače tak, aby nebyla překročena max. povolená teplota 
vzduchu dopravovaného ventilátorem.
n Pokud je ohřívač řazen za ventilátorem, doporučujeme 
navrhnout v projektu mezi ventilátor a ohřívač distanční 
prvek pro uklidnění proudu vzduchu (např. potrubí o délce 
1 až 1,5 m).
n Příslušenství není součástí ohřívače, musí být proto ob-
jednáno samostatně.

Odvzdušnění ohřívače
Pro zabezpečení správné funkce ohřívače je nutno zajistit 
jeho spolehlivé odvzdušnění, nejlépe automatické.
Automatický odvzdušňovací ventil TACO s vnějším závitem 
G 1/2" je určen pro zašroubování přímo do sběračů ohříva-
če. Instaluje se v nejvyšším místě obou sběračů. Díky malým 
rozměrům je ventil vhodný zejména pro instalaci ohřívače 
těsně pod strop místnosti.
Odvzdušnění ohřívače může být prováděno ručně nebo au-
tomaticky. Vzhledem k tomu, že ohřívač je nejčastěji insta-
lován v obtížně přístupných místech ve výškách či podhle-
dech, je automatické odvzdušnění nezbytné. Automatický 
odvzdušňovací ventil TACO (obrázek 27), s vnějším závitem 
1/2", je určen pro zašroubování přímo do sběračů ohřívače. 
Instaluje se v nejvyšším místě sběračů.
Nejvyšší povolené provozní parametry topné vody:
n maximální provozní teplota vody:  115 ° C (1

n maximální provozní tlak vody:  0,85 MPa
n minimální provozní tlak vody: 20 kPa

(1 V případě, že vodní ohřívač pracuje s vodou o teplotě +116 °C, 
případně vyšší, nutno odvzdušnění zajistit plovákovým ventilem

Ventil musí být montován svisle nebo šikmo hlavou nahoru, 
případně horizontálně. V žádném případě nesmí být monto-
ván hlavou dolů!
Minimální provozní tlak vody v systému zaručuje, že ani 
při poklesu tlaku v sací části směšovacího uzlu, nebude 
docházet k nasávání vzduchu odvzdušňovacím ventilem ve 
výstupním sběrači ohřívače.
Upozornění! Jako teplonosné médium se používají ne-
mrznoucí směsi:
n vody a ethylenglykolu (Antifrogen N)
n vody a 1,2-propylenglykolu (Antifrogen L)
Umožňují snížení teploty zamrznutí teplonosného mé-
dia ve výměníku tepla v závislosti na % koncentrace.
Pro jiný druh přísad je nutné potvrzení dodavatele o 
jejich snášenlivosti s bobtnavými kroužky (vložkami).

Montáž
n Před montáží je nutno zařízení pečlivě zkontrolovat, 
zejména bylo-li delší dobu skladováno. Především je třeba 
zkontrolovat, zda některý díl není poškozen, zda jsou v 
pořádku trubky, lamely a sběrače ohřívače, izolace vodičů 
čerpadla a servomotoru směšovacího uzlu.
n Pokud je teplonosnou kapalinou voda, mohou být ohří-
vače a uzly instalovány pouze ve vnitřním, temperovaném 
prostředí, kde teplota okolí neklesne pod bod mrazu (neplatí 
za provozu pro ohřívaný vzduch).
n Instalace ve venkovním prostředí se nedoporučuje.  
Je přípustná pouze pokud je teplonosnou kapalinou nemrz-
noucí směs (nejčastěji roztok etylenglykolu v koncentraci 
odpovídající teplotám). Je však nutno brát zřetel na teplotní 
omezení u použitého servopohonu. 
n Vodní ohřívače není nutno upevňovat na samostatné 
závěsy, mohou být vřazeny do potrubní trasy. V žádném 
případě však nesmí být ohřívače zatěžovány pnutím  
a zejména kroucením připojené potrubní trasy.
n Před montáží se na čelní spojovací plochu příruby ohříva-
če nalepí samolepící těsnění. Montáž přírub jednotlivých dílů 
systému Vento se provádí pozinkovanými šrouby a matice-
mi M8. Vodivé propojení je nutno zajistit vějířovými podlož-
kami z obou stran na jednom spoji příruby nebo propojením 
Cu vodičem.

Obrázek 27 – odvzdušňovací ventil TACO
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Obrázek 29 – instalace ventilu TACO

Vodní ohřívače VO
n Při našroubování hadic směšovacího uzlu, pouzdra tep-
lotního čidla NS 130R nebo odvzdušňovacího ventilu nesmí 
být použito násilí. Necitlivým zacházením mohou být defor-
movány a poškozeny trubky mezi sběrači a boční stěnou 
ohřívače.
n Před ohřívačem musí být vždy instalován filtr vzduchu, 
který chrání ohřívač proti znečištění.
n Ohřívač lze v sestavě instalovat před i za ventilátor. 
Pokud je ohřívač před ventilátorem, nutno regulovat výkon 
ohřívače tak, aby nebyla překročena max. povolená teplota 
vzduchu uvnitř ventilátoru.
n Pokud je ohřívač řazen za ventilátorem doporučujeme 
navrhovat mezi ventilátor a ohřívač rovné potrubí o délce 
1–1,5 m pro uklidnění proudu vzduchu.
n Pro dosažení maximálního výkonu je nutno ohřívač 
zapojovat jako protiproudý (obrázek 31). U souproudého 
zapojení má ohřívač nižší výkon, je ovšem poněkud odolnější 
proti zamrznutí.
n Promyšlená konstrukce sběračů umožňuje libovolně 
otáčet jedním ohřívačem a vždy bude možné zachovat pro-
tiproudé uspořádání a ventily s teplotním čidlem připojit na 
správné místo.
n Při umístění pod podhledem nutno zachovat kontrolní a 
servisní přístup k celému ohřívači. Kontrolu a údržbu vyžadu-
jí zejména odvzdušňovací ventily.
n Připojení na straně vody mají všechny ohřívače vnějším 
závitem G 1"

n Příruby se stranou delší než 40 cm je vhodné pro posí-
lení spojit uprostřed ještě šroubovací sponou, která zabrání 
rozevření přírubových lišt.
n Vodní ohřívače mohou pracovat v každé poloze, která 
umožní odvzdušnění. Nejčastější polohy ohřívače jsou 
uvedeny na obrázku 30. U poloh A, B, C musí být místa pro 
osazení odvzdušňovacími ventily TACO (označená šipkou) 
nejvýše položena. Poloha D znázorňuje nepřípustnou insta-
laci, která neumožňuje odvzdušnění ohřívače.
n Odvzdušňovací ventily TACO musí být montovány tak, 
jak je uvedeno na obrázku 32, svisle (kolmo) hlavou nahoru 
– pohled A nebo horizontálně – pohled B. 
V žádném případě nesmí být montován svisle ani šikmo 
hlavou dolů – C, D.
n Odvzdušňovací ventily TACO se zašroubují do otvorů v 
přívodním i odvodním sběrači na nejvyšším místě (obrázek 
34). Otvory ve sběračích jsou opatřeny vnitřním závitem G 
1/2" a z výroby jsou zaslepeny zátkami. 

n Na spodní stranu odvodního sběrače se podobně jako 
odvzdušňovací ventily montuje pouzdro čidla protimrazové 
ochrany NS 130R.
n Je-li při zavodňování systému požadováno zrychlené 
odvzdušnění, je nutno na ventilu TACO otevřít šroub  
s rýhovanou hlavou o jedno až dvě otočení. Po zrychleném 
odvzdušnění je nutné šroub pevně zatáhnout. Ventil po za-
táhnutí hlavy pracuje plně automaticky.
n Je možné, že při prvním odvzdušnění ventilu unikne 
několik kapek vody. V běžném provozním stavu již k tomu 
nedochází. 
n Při znečištění vnitřku ventilu je potřeba vyměnit bobtna-
vé kroužky (vložky ventilu). Odvzdušňovací ventil TACO má 
zabudován zpětný ventil, proto ani při výměně bobtnavých 
kroužků není nutno ohřívač vypustit.

Ventily TACO

Sběrač odvodní

Směšovací uzel

Sběrač přívodní
Pouzdro NS 130R
Zátka sběrače
Kabel čidla NS 130R
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Obrázek 28 – polohy ventilu TACO

A B C D

Obrázek 31 – zapojení ohřívače

Obrázek 30 – polohy ohřívače

A zapojení 
protiproudé

B zapojení 
souproudé
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