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Unikátní, kompaktní samostatná větrací jednotka pro 
školní učebny, školky, konferenční a jednací místnosti.

Zamezte špatné kvalitě vnitřního prostředí ve školách!

Trvalé větrání bez náhlého přívodu čerstvého vzduchu otevřeným oken uspoří energie a udržuje 
potřebnou  hladinu koncentrace oxidu uhličitého.

Klíčové výhody a vlastnosti:

 ■ Komfortní přívod vzduchu díky kompaktní decentralizované větrací jednotce.
 ■
 ■ Snížení provozních nákladů díky vysoce účinnému výměníku zpětného získávání tepla.
 ■ Individuální ovládání potřeby: časové nebo čidlem koncentrace CO 2 (volitelné).
 ■ Řešení „Plug and Play“. Rychlá a snadná instalace – přívod / odvod vzduchu, 

      zpětné získávání tepla (rekuperace) a distribuce vzduchu v jednom zařízení.

Decentralizované větrací jednotky FVS 



Decentralizované větrací jednotky Univent® FVS Příklady instalací ve třídách

Gymnázium Philipp-Matthäus-Hahn, Leinfelden-Echterdingen

Škola Egels, Aurich Základní škole Dautphetal

Gymnázium Philipp-Matthäus-Hahn, Leinfelden-Echterdingen



Decentralizované větrací jednotky FVS 

Zdravé vnitřní prostředí. Vyšší soustředění.

Úkol pro správné větrání – technologie FVS ho naplňuje 

Ještě dnes stále existuje celá řada doporučení a rad týkajících se správné „techniky“ větrání učeben 
a tříd – otevření veškerých oken po straně místnosti, otevřít okno na opačné straně místnosti pro 
vytvoření průvanu nebo ponechat pootevřená okna například pomocí štěrbin po delší časový úsek. 
Dokonce se i objevují požadavky na určení odpovědné osoby za větrání ve třídách, které by měli vést i 
deník větrání. Veškeré tyto doporučení a rady jsou ovšem otázkou minulosti. A to především z důvodu 

okna. Stejně tak těsná okna zamezují výrazně vstupu hluku z vnějšího prostředí a jsou konstruovány i z 
hlediska bezpečnosti jako neotevíratelná.

Výhody pro děti, žáky a učitele:

 ■ Hladina koncentrace CO 2 je neustále měřena a udržována v nízkých bezpečných hod -
notách.

 ■
 ■ Velmi nízká, respektive nepatrná hladina hluku. Velký přínos pro samotný výukový 

proces včetně zkoušek a testů
 ■ Zajištěný přívod čerstvého vzduchu po celou roční dobu včetně zimních měsíců,

      kdy venkovní teplota vzduchu dosahuje podnulových teplot.

Tento problém je nyní věcí minulosti.

Průběh koncetrace CO 2 ve třídě s přirozeným větráním 
okny (l=0,5 h -1) nebo nuceným větráním (l=3,3 h -1)
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nucené větrání / 
jednotka FVS

krátké přerušované, 
intenzivní větrání / okny

Průběh výkonnosti ve škole větráním okny (l=0,5 h -1) 
nebo nuceným větráním (l=3,3 h -1)

st
an

da
rd

iz
ov

an
á 

vý
ko

nn
os

t v
e 

šk
ol

e 
%

průměrná koncetrace CO 2 / okny, pouze výuka: 2493 ppm

průměrná výkonnost / okny, 83 %

krátké přerušované, 
intenzivní větrání / okny

nucené větrání / jednotka FVS



Zaměřeno na energetickou účinnost – velmi snadný provoz  

Automatický provoz s minimální údržbou. Inteligentní a efektivní jednotka.

Výhody pro snížení nákladů a servisní pracovníky: 

 ■ Automatický přívod vzduch na základě hladiny koncentrace CO 2 zabraňuje možnosti 
špatného používání nebo nastavení provozu

 ■ Snadná instalace, kterou je možné provést i během vyučovací doby nebo v mezidobí
 ■ Nižší požadavek na primární energii v porovnání s konvenčně používaným přirozeným 

větráním okny a to především díky inteligentnímu systému řízení umožňující efektivní 
rekuperaci tepla a provoz v módu nočního chlazení (volitelné).

Zajištěný svěží a příjemný vzduch v ranních hodinách díky inteligentní regulaci

porovnání potřeby tepla na větrání, potřeby energie a nákladů na třídu 
pro teplotu přívodního vzduchu 17 °C , větrání po dobu 1 400 hodin

nucené větrání / jednotka FVS krátké přerušované, intenzivní větrání / okny
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Decentralizované a kompaktní: Technologie a systém

Abluft
Primärluft über hochinduktiven LDB Schlitzdurchlass

Decentralizované větrací jednotky FVS 

Prímární přívod vzduch
Odvod 
vzd-
uchu

Chlaz.
voda
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Výkonová a technická data

Technická specifikace

Nyní nově v ještě více kompaktním provedení.

Provozní 
mód

Eco 450 29 50 0,85

17 (SFP1)

99 % hrubý 
prach a pyl. 
95 % frakce 

PM10
2100

Komfort 600 32 130 0,83

Noční 
chlazení

700 Inteligentní noční chlazení za použití nastavení „freecoolingu“

Průtok vzdu-
chu

(m3/h)

Hladina aku 
tlaku 

LPA dB(A)* 

Příkon
Pel ** W

Teplotní 
faktor ZZT

Min. teplota 
přiváděného 
vzduch *** °C

Energie-
Energetická 

řída

Třída filtrace 
F7

*  Hodnoty měřeny v typické třídě s útlumem hluku 11 dB ** Celá jednotka (přívodní + odvodní ventilátor)   *** Včetně  optimalizované regulace v záv. a venkovním vzduchu
**** Při vhodných podmínkách venkovního vzduchu pro „freecooling“ (Ta,e= 17 °C; Ta,i = 26 °C) 

Typ

FVS-DI: 
vestavné provedení

3050 830 430

FVS-S:
opláštěné provedení

3143 1132 510

Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm)

FVS-DI jednotka bez opláštění – vestavné provedení FVS-S jednotka v opláštěném provedení 

nový 

Chladicí výkon 
W****

Decentralizované větrací jednotky Univent® FVS 
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Komfortní klimatizace

Systémy vzduch-voda

Distrubiční prvky

Regulační prvky

Průmyslová vzduchotechnika

Ventilátory

Filtrační technologie

Technologie vlhčení

Engineering Services

Průtokové zkoušky 

Termodynamika

Akustika / Komfort 

Optimalizace Řešení

SOKRA, s.r.o.

Na Návsi 33, 

251 01 Čestlice, Praha - východ

Česká republika

Tel.: +420 272 088 370

Fax: +420 272 088 371

E-Mail: info@sokra.cz

 www.sokra.cz

Váš kontakt v České republice


