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I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1 Všeobecným povolením státní zkušebny je prokázána použitelnost, popř. aplikovatelnost předmětu 

povolení ve smyslu zemských stavebních řádů.  

2 Pokud byly ve všeobecném povolení státní zkušebny stanoveny požadavky na zvláštní odbornou 

způsobilost a na zkušenosti osob pověřených výrobou stavebních výrobků a stavebních konstrukcí podle 

§ 17 odst. vzorového stavebního řádu odpovídajícího zemským nařízením, je nutné zohlednit, že tato 

odborná způsobilost a zkušenosti mohou být doloženy ekvivalentními doklady jiných členských států 

Evropské unie.  To platí popř. rovněž pro ekvivalentní doklady předložené v rámci dohody o Evropském 

hospodářském prostoru (EHP) nebo jiných bilaterálních dohod. 

3 Všeobecné povolení státní zkušebny nenahrazuje povolení, schválení a osvědčení, která jsou 

předepsána zákonem pro realizaci stavebního záměru.  

4 Všeobecné povolení státní zkušebny se uděluje bez újmy práva třetích osob, zejména aniž by byla 

dotčena soukromá ochranná práva. 

5 Výrobce a distributoři předmětu povolení musí, aniž by byly dotčeny předpisy ve „Zvláštních 

ustanoveních“, poskytnout uživateli, popř. obsluze předmětu povolení kopie všeobecného povolení státní 

zkušebny a poukázat na to, že všeobecné povolení státní zkušebny musí být k dispozici v místě použití.   

Zúčastněným orgánům musí být na jejich žádost předloženy kopie všeobecného povolení státní 

zkušebny.  

6 Všeobecné povolení státní zkušebny smí být reprodukováno jen jako celek.  Zkrácené zveřejnění 

vyžaduje souhlas Německého institutu pro stavební technologie.  Texty a výkresy v reklamních letácích 

nesmí být v rozporu s všeobecným povolením státní zkušebny.  Překlady všeobecného povolení státní 

zkušebny musí obsahovat upozornění „překlad německého originálního znění neověřený Německým 

institutem pro stavební technologie“.  

7 Všeobecné povolení státní zkušebny se uděluje neodvolatelně.  Ustanovení všeobecného povolení státní 

zkušebny mohou být dodatečně doplňována a měněna, zejména pokud to je vyžadováno novými 

technickými poznatky.  
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II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

1 Předmět povolení a oblast použití 

1.1 Předmět povolení 

Toto povolení se vztahuje na decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla pro větrání bytů 

prostřednictvím typu "SEVi 160". Dále jako decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla. Systém 

se skládá z párového počtu decentralizovaných větracích přístrojů s rekuperací tepla a z 

centralizovaného řízení, s jehož pomocí lze řídit až 6 decentralizovaných větracích přístrojů.  Jednotlivé 

větrací přístroje systému jsou konstruovány modulárně a jsou výrobcem dodávány jako kompletní sada 

určená k montáži na vnější zeď. 

Decentralizované větrací přístroje s rekuperací tepla, které musí být uspořádány v páru, jsou na každý 

pár přístroje provozovány současně protiběžně (dvojčinný provoz), tzn., že jeden přístroj čerpá venkovní 

vzduch do místnosti instalace přístroje, zatímco druhý přístroj odvádí odpadní vzduch ven z místnosti 

instalace. 

Při odvětrávacím taktu je výměník nabíjen odpadním vzduchem a při větracím taktu vybíjen venkovním 

vzduchem.  Během vybíjení dochází k regenerační rekuperaci tepla, čímž se ohřívá venkovní vzduch, 

který je přiváděn do místnosti jako přívodní vzduch.  Doba taktu pro změnu směru otáčení axiálního 

ventilátoru každého jednotlivého větracího přístroje činí cca 75 sekund. 

Decentralizované větrací přístroje s rekuperací tepla se v podstatě skládají z následujících jednotlivých 

komponent (viz příloha 1): 

- Fixní trubka (vestavěná trubka) z polypropylenu Ø 160 mm 

- Větrací jednotka s krytem z EPP s filtračním nástavcem a integrovaným axiálním ventilátorem, 

ochrannou mříží, filtrem a keramickým regeneračním výměníkem   

- Vnitřní clona s možností uzavření a zvukovou izolací 

- Vnější kryt (ochrana proti povětrnostním vlivům). 

Vestavěná trubka slouží jako zednické pouzdro pro instalaci do vnější stěny. Vestavěnou hloubku 

každého přístroje lze přizpůsobit tloušťce stěny v rozsahu od 26 cm do 100 cm.  Otvor vestavěné trubky 

je na vnější straně budovy uzavřen dvoudílným vnějším krytem. 

Axiální ventilátor se stejnosměrným motorem je - při pohledu z větrané a odvětrávané místnosti - 

umístěn před výměníkem.  

Bezprostředně za vnitřním uzávěrem (směřujícím do místnosti) decentralizovaného větracího přístroje s 

regenerací tepla je umístěn filtr s filtrační třídou G3 podle DIN EN 7791. Větrací přístroj je vybaven 

ukazatelem pro výměnu filtru v závislosti na době chodu ventilátoru.    

Oblast použití jednoho páru větracích přístrojů je s ohledem na objemový průtok mezi 17 m3/h a 41 

m3/h. 

Tabulka 1: Varianty přístroje 

 
 
1 DIN EN 779:2003-05 Vzduchový filtr částic pro obecnou vzduchotechniku - stanovení  výkonu filtrů 
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V případě verze "DUO" s vnějším krytem Duo jsou 
instalovány dva přístroje nad sebou 
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Všechny decentralizované systémy větrání s rekuperací tepla mohou být volitelně vybaveny zvukově 

izolačními prvky2. Tato varianta přístroje má doplňující označení "plus". 

Vnitřní clony decentralizovaného systému větrání s rekuperací tepla s variantou přístroje "SEVi 

160DUO" musí být instalovány tak, aby vnitřní clona horního přístroje vyfukovala směrem nahoru a 

vnitřní clona spodního přístroje směrem dolů.  

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla typu "SEVi 160" může být navíc použit jako prvek 

dodatečného proudění ve spojení s odvětrávacími zařízeními. 

 

1.2 Oblast použití decentralizovaného systému větrání s rekuperací tepla 

 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití decentralizovaných větracích přístrojů s 

rekuperací tepla typu "SEVi 160" je vhodný pro použití v polohách nevystavených větru3 (střední 

rychlost větru < 5 m/s) pro větrání a odvětrávání jednotlivých místností kromě místností bez oken - 

kuchyní, koupelen a toalet. 

Pro řízené větrání a odvětrávání bytů a srovnatelných užitkových jednotek je decentralizovaný systém 

větrání s rekuperací tepla za použití decentralizovaných větracích přístrojů s rekuperací tepla typu 

"SEVi 160" vhodný tehdy, když se prostřednictvím párů přístrojů pracujících dvojčinně rovná součet 

objemových průtoků přiváděných do bytu nebo do srovnatelné užitkové jednotky součtu odváděných 

objemových průtoků.  Pokud je pár přístrojů pracujících dvojčinně instalován a provozován ve dvou 

různých místnostech nebo ve srovnatelné užitkové jednotce, pak musí být mezi těmito místnostmi 

vytvořeno dostatečné propojení vnitřního vzduchu prostřednictvím přepouštěcích průduchů vzduchu. 

Pokud jsou tímto decentralizovaným systémem větrání s rekuperací tepla za použití větracích přístrojů 

s rekuperací tepla typu "SEVi 160" vybaveny i kuchyně, koupelny a toalety s okny, musí být v těchto 

prostorách použity vždy dva dvojčinně pracující jednotlivé větrací přístroje.  

Na decentralizované větrací přístroje s rekuperací tepla typu "SEVi 160" nesmí být připojeno žádné 

větrací vedení. 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla typu "SEVi 160" je ve vypnutém stavu použitelný i 

jako prvek dodatečného proudění ve spojení s jednotlivými ventilačními systémy podle DIN 18017-34, 

přičemž je v tomto případě přiváděn přívodní vzduch do užitkové jednotky odchylně od DIN 18017-3 

přes neuzavřený decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla. Prostory mezi samostatným 

odvětrávacím přístrojem a decentralizovaným systémem větrání s rekuperací tepla typu "SEVi 160" 

musí být vybaven dostatečně dimenzovanými přepouštěcími otvory.   

Údaje a ukazatelé větracích přístrojů, které jsou zapotřebí pro započtení rekuperace tepla při výpočtu 

roční primární potřeby energie podle § 3 odst. 3 ve spojení s přílohou 1, odst. 2.1.2 a 2.7 nařízení o 

úspoře energií5, a které se používají pro zařízení větracího zařízení, jsou uvedeny v odst. 2.1.3, 2.1.8 

a 3.5 ve spojení s přílohou 8 tohoto všeobecného povolení státní zkušebny a platí pouze pro pro 

použití v polohách nevystavených větru se střední rychlostí větru < 5 m/s. 

 

2 Zvukově technické vlastnosti izolačních prvků nejsou předmětem tohoto všeobecného povolení státní zkušebny.  

3  DIN 4710-10:2003-01 Statistika meteorologických údajů pro výpočet potřeby energie tepelně technických a 

vzduchotechnických zařízení 

 v Německu 

4 DIN 18017-3:2009-09 Větrání koupelen a WC místností bez vnějších oken - Část 3: Větrání pomocí 

ventilátorů 

5 Nařízení o energeticky úsporné tepelné izolaci a energeticky úsporné technice zařízení v budovách (nařízení o úspoře energií 

- EnEV) ze dne 24. července 2007 (Spolková sbírka zákonů I, s. 1519 a násl.) změněné Druhým nařízením ke změně nařízení o 

úspoře energií ze dne 18. listopadu 2013 (Spolková sbírka zákonů I, s. 3951) 
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2 Ustanovení týkající se stavebního výrobku 

2.1 Vlastnosti decentralizovaného systému větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 

typu "SEVi 160" 

2.1.1 Kryt 

Kryt decentralizovaného systému větrání s rekuperací tepla je tvořen pevnou trubkou (polypropylen) Ø 

160 mm, která se instaluje do vnější stěny a poté je osazena jednotlivými komponenty podle návodu 

pro montáž. Vestavěnou hloubku každého větracího přístroje lze přizpůsobit tloušťce stěny v rozsahu 

od 26 cm do 100 cm.  

Otvor trubky je na vnější straně budovy uzavřen dvoudílným vnějším kovovým krytem (z ušlechtilé 

oceli). Vnější obal se skládá ze spodního dílu a nasunutého horního dílu. 

Na vnitřní straně je přístroj uzavřen vnitřní clonou z plastu (ABS). Do ní je integrován uzavíratelný 

výstup vzduchu. 

2.1.2 Ventilátory 

Jako ventilátory pro decentralizované větrací přístroje typu "SEVi 160" byly použity axiální ventilátory s 

označením 4412 FGPR společnosti ebmpapst. Ventilátory mají max. příkon 3,4 W a jsou vybaveny 

stejnosměrnými motory. 

2.1.3 Křivky tlaku - objemového průtoku 

Křivky tlaku - objemového průtoku decentralizovaného systému větrání typu "SEVi 160" musí 

odpovídat průběhu křivek znázorněných v příloze 6.  Křivky tlaku - objemového průtoku uvedené v této 

příloze byly stanoveny na čtyřech různých objemových průtocích nastavených na tlačítku 

centralizovaného řízení. 

2.1.4 Připojení 

Decentralizované větrací přístroje typu "SEVi 160" jsou regulovány pomocí elektronické řídící jednotky 

"SEC 20“. Ta se skládá z ovládací a spínací síťové části, která může být zapojena do vestavěné nebo 

povrchové krabice.  Komponenty jsou propojeny kabelem. Pomocí centrální řídící jednotky "SEC 20“ 

(viz příloha 4) lze ovládat až 6 větracích přístrojů. Uživatel může zvolit čtyři úrovně ventilátoru a dvě 

funkce. 

Centralizované řízení disponuje následujícími funkcemi: 

- Ovládací panel - Funkce zapnutí / vypnutí všech stanic 

- Volba úrovní větrání 1-4 

- Volba programu 

 Kontinuální 

větrání 

 Nárazové, popř. příčné větrání (zde se 

větrací zařízení v závislosti na 

naprogramování (nasávání nebo foukání) 

po 75 s nepřepne, nedochází k rekuperaci 

tepla) 

- Kontrola filtru 

Indikátor výměny filtru se aktivuje v závislosti na době chodu ventilátoru. Nezbytná výměna filtru je 

indikována na spínači blikáním LED diody. 

Bez ohledu na typ řízení ukazují LED diody aktuální stav programu, předvolené úrovně výkonu 

vzduchu a provozní stav.   

Volitelně lze použít regulaci vlhkosti6. 

6 Regulace vlhkosti není předmětem tohoto všeobecného povolení státní zkušebny. 
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2.1.5 Filtry 

Použité filtry decentralizovaných větracích přístrojů typu "SEVi 160" musí odpovídat filtrační třídě G3, s 

rozměrem Ø 145 mm a s tloušťkou materiálu 11 mm dle DIN EN 7791. To platí i pro náhradní nebo 

výměnné filtry. 

Filtry musí být obsluhou snadno vyměnitelné. Příslušná pravidla pro výměnu filtru musí být výrobcem 

stanovena v průvodní dokumentaci výrobku ve formě pokynů k údržbě. 

Potřebná výměna filtru musí být časově řízenou kontrolou filtru opticky indikována na ovládací 

jednotce. Z výroby je pro intervaly výměny filtru pevně nastavena doba provozu v délce 90 dní. 

2.1.6 Výměník tepla 

Regenerační výměník tepla je vyroben z voštinové keramiky (hlinitý porcelán) o rozměrech (H x D v 

mm) 127 x 149 a s cca 706 průtokovými kanály. 

2.1.7 Těsnost 

V případě, že decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu 

"SEVi 160" není v provozu, jsou decentralizované větrací přístroje uzamykatelné pomocí vnitřního 

uzávěru. Únik objemového průtoku vzduchu ve vypnutém větracím přístroji typu "SEVi 160" při 

uzavřeném vnitřním uzávěru nesmí být při rozdílu tlaku ± 10 PA větší než 5,0 m3/h. 

2.1.8 Energetické údaje o produktu 

Níže uvedené produktové údaje se použijí pro detailní výpočtovou metodu podle DIN V 4701-107 ke 

stanovení nákladovosti zařízení. Uvedené parametry platí pouze pro použití v polohách nevystavených 

větru se střední rychlostí větru < 5 m/s. 

Uvedené hodnoty pro stupeň poskytnutí tepla neplatí, když je decentralizovaný systém větrání s 

rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" provozován v režimu 

"nárazového/příčného větrání" (viz oddíl 2.1.4 tohoto všeobecného povolení státní zkušebny). 

Tabulka 2: Stupeň poskytnutí tepla 

• elektrický příkon ventilátorů vztahující se k objemovému průtoku 

Elektrický příkon ventilátorů vztahující se k objemovému průtoku (volně foukající v rozsahu objemového 

průtoku od 17 m3/h do 41 m3/h) je uveden v příloze 7. 

2.1.9       Chování konstrukčních materiálů při požáru 

S ohledem na vlastnosti a popřípadě na složení, na výrobu a označení, jakož i na doložení o shodě pro 

podstatné součásti platí technická pravidla uvedená v tabulce níže.  

 
 
7 DIN V 4701-10:2003-08        Energetické hodnocení tepelně technických a vzduchotechnických zařízení - část 10: 

Vytápění, ohřev pitné vody, ventilace 
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Objemový průtok odpadního vzduchu V̇ AL 
[m3/h] 

Střední stupeň poskytnutí tepla1 n' WRG [-] 

17 < V̇ ≤ 41 0,82 

 
1 Tato hodnota zohledňuje vždy účinky ztráty tepla přes kryt, protimrazového provozu a rovnováhy 

objemového průtoku podle DIN V 4701-10:2003-08 a předpokládá, že decentralizovaný systém větrání s 

rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" bude provozován v rozsahu objemového 

průtoku pole charakteristik, které je znázorněno v příloze 6. 
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Tabulka 3: Chování při požáru 
 
Poř. č. Konstrukční materiál Třída 

konstrukčního 

materiálu / třída 

Technické pravidlo 

1 Pevná trubka / vestavěná trubka 
(PP) 

B1 P-BWU03-I-16.5.76 

2 Vnější kryt (ušlechtilá ocel) A1 DIN 4102-48 

3 Izolační materiál (EPP) B2 DIN 4102-19 

4 Kryt ventilátoru (PBT) B2 DIN 4102-1 

5. Oběžné kolo ventilátoru 
(polyamid) 

E DIN EN 13501-110 

6 Vnitřní clona (ABS) E DIN EN 13501-1 

7 Výměník tepla A1 DIN 4102-4 

8 Kanál v ostění (PVC) B1 P-BWU03-I-16.5.115 

g Kryt pro kanál v ostění (ušlechtilá 

ocel) 

A1 DIN 4102-4 

10 Zvukově izolační podložka, 

zvukově izolační vložka 

(měkká pěnová hmota) 

B2 DIN 4102-1 

 
2.1.10   Ochrana zdraví a hygiena vnitřních prostor 

Montážní prvky, které jsou v kontaktu s proudem vzduchu, splňují požadavky zásad pro zdravotní 

posouzení stavebních výrobků ve vnitřních prostorách.   Podrobnosti k údajům o materiálech jsou k 

dispozici v Německém institutu pro stavební technologie. 

2.2        Výroba, označení 

2.2.1 Výroba 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" musí 

být vyhotoven řemeslnicky. 

2.2.2 Označení 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" musí 

být výrobcem označen značkou shody (značkou Ü) podle zemského nařízení o značkách shody. 

Označení lze provést pouze, když jsou splněny požadavky podle odstavce 2.3.  

Kromě značky Ü musí být na příbalovém letáku v balení a na výrobku snadno rozpoznatelně a trvale 

uvedeny také následující údaje: 

- číslo povolení Z-51.3-321, 

- jméno výrobce,  

- označení typu, 

- rok výroby a 

- výrobní závod 

. 

 
8 DIN 4102-4:1994-03  Chování konstrukčních materiálů při požáru; složení a použití 

klasifikovaných konstrukčních materiálů, montážních prvků a speciálních montážních prvků 
 

9 DIN 4102-1:1994-03  Chování konstrukčních materiálů při požáru - část 1: konstrukční materiály, pojmy 
požadavky a zkoušky 
 

10 DIN EN 13501-1:2010-01 Klasifikace stavebních výrobků a druhů konstrukcí k jejich chování při požáru - část 1: 
Klasifikace s výsledky ze zkoušek týkajících se chování stavebních výrobků 
při požáru 
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2.3   Doklad o shodě 

2.3.1 Obecná ustanovení 

Potvrzení o shodě decentralizovaného systému větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 

typu "SEVi 160" s ustanoveními tohoto všeobecného povolení státní zkušebny musí být pro každý 

výrobní podnik provedeno prohlášením o shodě výrobce na základě vlastní podnikové kontroly výroby. 

Prohlášení o shodě musí výrobce podat prostřednictvím označení stavebních výrobků značkou o shodě 

(značka Ü) s ohledem na účel použití. 

2.3.2 Podniková kontrola výroby 

V každém výrobním podniku musí být iniciována a provedena podniková kontrola výroby. Podnikovou 

kontrolou výroby se rozumí kontinuální monitoring výroby prováděný výrobcem, s jehož pomocí 

výrobce zajistí, že jím vyráběné stavební výrobky jsou v souladu s tímto všeobecným povolením státní 

zkušebny.  

Podnikovou kontrolou výroby musí být zejména zajištěno, že každý řemeslnicky vyrobený 

decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" bude 

vykazovat vzduchotechnické a energetické vlastnosti osvědčené v tomto povolení.   

Výsledky podnikové kontroly výroby musí být zaznamenány. 

Záznamy musí obsahovat alespoň tyto informace: 

- označení stavebního výrobku a komponent, 

- typ kontroly nebo zkoušky, 

- datum výroby a zkoušky stavebního výrobku, 

- výsledek kontroly a zkoušky a případně srovnání s požadavky povolení, 

- podpis osoby odpovědné za podnikovou kontrolu výroby. 

Záznamy musí být uschovány nejméně po dobu pěti let. Na žádost musí být předloženy Německému 

institutu pro stavební technologie a nejvyššímu úřadu stavebního dozoru. 

V případě nevyhovujících výsledků musí výrobce neprodleně učinit nutná opatření k odstranění vad.  

Se stavebními výrobky, které nevyhovují požadavkům, je nutné nakládat tak, aby bylo vyloučeno jejich 

zaměnění s výrobky, které jsou ve shodě. Po odstranění vady musí být - pokud to je technicky možné a 

nutné pro doložení odstranění vady - dotčená zkouška neprodleně zopakována.  

3 Ustanovení týkající se návrhu, dimenzování a provedení větracího zařízení budovy zřizovaného 

s decentralizovaným systémem větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu 

"SEVi 160". 

3.1  Obecná ustanovení 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla za použití decentralizovaných větracích přístrojů s 

rekuperací tepla typu "SEVi 160" na jeden byt nebo na jednu srovnatelnou užitkovou jednotku musí být 

s ohledem na použitý počet decentralizovaných větracích přístrojů typu "SEVi 160" koncipován tak, aby 

bylo páry přístrojů pracujících dvojčinně zajištěno, že součet objemových průtoků přiváděných do bytu 

nebo do srovnatelné užitkové jednotky se rovná součtu odváděných objemových průtoků.  
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Pokud je pár přístrojů pracujících dvojčinně instalován a provozován ve dvou různých místnostech nebo 

ve srovnatelné užitkové jednotce, pak musí být mezi těmito místnostmi vytvořeno vždy propojení 

vnitřního vzduchu prostřednictvím přepouštěcích průduchů vzduchu. 

Přepouštěcí průduchy vzduchu musí být dostatečně dimenzovány. 

Dimenzování ohledně přívodního vzduchu musí být provedeno tak, aby se pro plánovaný objemový 

průtok přívodního vzduchu nevyskytoval v bytě nebo ve srovnatelné užitné jednotce podtlak větší než 8 

Pa oproti venkovnímu prostředí. To platí i v případě poruchy, tzn., když neplánovaně vypadne jeden ze 

samostatných větracích přístrojů typu "SEVi 160" používaných v páru. 

Při instalaci decentralizovaného systému větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu 

"SEVi 160" do montážních stěn zůstává doložení stability a použitelnosti pro tyto stěny tímto 

nedotčeno.  

3.2 Úprava vzdálenosti 

Jsou-li oba decentralizované větrací přístroje typu "SEVi 160" patřící do jednoho páru instalovány do 

vnější stěny, pak musí být dodržena horizontální a vertikální minimální vzdálenost podle přílohy 5.  V 

případě rohového uspořádání se úprava vzdálenosti uvedená v příloze 5 použije obdobně. 

Dva nebo více decentralizovaných větracích přístrojů typu "SEVi 160" v jedné místnosti, které pracují 

soudobě, smí být nainstalovány přímo vedle sebe nebo pod sebou a smí pracovat dvojčinně s přístroji 

ve stejné místnosti nebo s přístroji v jiných místnostech stejné užitné jednotky.  

3.3 Kuchyně, koupelny a toalety 

Návrh, dimenzování a realizace decentralizovaného systému větrání s rekuperací tepla při použití 

větracích přístrojů typu "SEVi 160" musí být provedeny tak, aby z kuchyně, koupelny a toalety neproudil 

pokud možno žádný vzduch do jiných místností. Kuchyně, koupelny a toalety s okny musí být vybaveny 

vždy dvěma dvojčinně pracujícími decentralizovanými větracími přístroji typu "SEVi 160". 

V kuchyních, koupelnách a toaletách bez oken nesmí být decentralizovaný systém větrání s rekuperací 

tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" použit vůbec. 

3.4 Připojení větracího vedení 

Na decentralizované větrací přístroje typu "SEVi 160" nesmí být připojeno žádné větrací vedení. 

3.5 Použití jako prvku dodatečného proudění 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla typu "SEVi 160" je ve vypnutém stavu použitelný i 

jako prvek dodatečného proudění ve spojení s jednotlivými ventilačními systémy podle DIN 18017-3, 

přičemž je v tomto případě přiváděn přívodní vzduch do užitkové jednotky odchylně od DIN 18017-3 

přes neuzavřený decentralizovaný systém větrání. Prostory mezi samostatným odvětrávacím přístrojem 

a decentralizovaným systémem větrání s rekuperací tepla typu "SEVi 160" musí být vybaven 

dostatečně dimenzovanými přepouštěcími otvory.   K rekuperaci tepla nedochází. 

3.6 Výměna vzduchu v zařízení podle DIN V 4701-10 

Pro stanovení výměny vzduchu podle DIN V 4701-10 ve větracím zařízení, které bylo vybudováno s 
decentralizovaným systémem větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" 
je nutné zohlednit, že decentralizované větrací přístroje typu "SEVi 160" jsou vždy provozovány v rámci 
uvedeného rozmezí objemového průtoku. 
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3.7  Požadavky na požární ochranu 

Ohledně protipožárně technických instalačních předpisů pro výstavbu větracího zařízení musí být 

dodržovány vnitrostátní právní předpisy, zejména stavebně technická směrnice o protipožárně 

technických požadavcích na větrací zařízení v příslušném platném znění. 

3.8 Krby 

Decentralizované systémy větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" 

mohou být instalovány v bytech, místnostech nebo užitných jednotkách srovnatelné velikosti, v kterých 

jsou postaveny krby závislé na přívodu vzduchu do místnosti pouze tehdy, když:  

1. je prostřednictvím bezpečnostních zařízení zamezeno současnému provozu krbů závislých na 

přívodu vzduchu do místnosti a zařízení na odsávání vzduchu nebo 

2. když je odvádění spalin z krbu závislého na přívodu vzduchu do místnosti kontrolováno zvláštním 

bezpečnostním zařízením.  V případě krbů závislých na přívodu vzduchu do místnosti používajících 

kapalná nebo plynná paliva musí při aktivaci bezpečnostního zařízení dojít k vypnutí krbu nebo 

větracího zařízení. V případě krbů závislých na přívodu vzduchu do místnosti používajících pevná 

paliva musí při aktivaci bezpečnostního zařízení dojít k vypnutí větracího zařízení. 

Decentralizované systémy větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" pro 

kontrolované větrání a odvětrávání bytu nebo srovnatelné užitné jednotky nesmí být instalovány, pokud 

jsou v užitné jednotce připojeny krby závislé na přívodu vzduchu do místnosti na několikanásobně 

obsazená zařízení pro odvod spalin. 

Pro účelový provoz větracích zařízení vybudovaných s decentralizovanými systémy větrání při použití 

větracích přístrojů typu "SEVi 160" musí být případné vedení spalovacího vzduchu, jakož i zařízení pro 

odvod spalin z krbů závislých na přívodu vzduchu do místnosti uzavíratelné. V případě zařízení pro 

odvod spalin z krbů na pevná paliva musí být možné obsluhovat uzavírací zařízení pouze ručně. Pozice 

uzavíracího zařízení musí být patrná na nastavení operátorské rukojeti. Toto je považováno za 

splněné, když se použije uzavírací zařízení proti sazím (uzávěr proti sazím). 

3.9 Průvodní dokumentace výrobku 

Výrobce musí přiložit ke každému decentralizovanému systému větrání s rekuperací tepla při použití 

větracích přístrojů typu "SEVi 160" návod k instalaci. Návod musí být vyhotoven srozumitelně a v 

německém jazyce. Návod musí obsahovat všechny potřebné informace, aby byla při řádné instalaci, 

obsluze a údržbě ventilačního systému zajištěna jeho provozní spolehlivost a požární bezpečnost. V 

návodu a v ostatní průvodní dokumentaci produktu výrobce nesmí být obsaženy žádné údaje, které 

jsou v rozporu s tímto povolením. 

Výrobce musí v návodu k instalaci uvést upozornění, že řádný provoz decentralizovaného systému 

větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" předpokládá, že stávající 

vedení spalovacího vzduchu a zařízení pro odvod spalin z krbu na pevná paliva jsou uzavíratelná.  

4 Ustanovení týkající se údržby 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů typu "SEVi 160" musí 

být udržován podle údajů výrobce v souladu se základními opatřeními k údržbě  
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podle DIN 3105110 ve spojení s DIN EN 1330611. 

Přitom musí být měněny filtry decentralizovaných větracích přístrojů typu "SEVH60" v pravidelných 

intervalech podle pokynů výrobce a podle požadavků specifických pro zařízení; kontrola, údržba a 

popř. opravy musí být prováděny podle pokynů výrobce a požadavků specifických pro zařízení.  

 

 

Rudolf Kersten 

Vedoucí referátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DIN 31051:2012-09  Základy údržby 
11 DIN EN 13306:2010-12 Pojmy údržby 
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ČÍSLO POČET OZNAČENÍ 
Vnitřní clona se zvukově izolační podložkou a prachovým filtrem 

Ochranná mříž 

Ventilátor s oddělením hluku 

Předfiltr 

Výměník tepla 

Kryt EPP (2-dílný) 

Vestavěná trubka 

Vnější kryt 

Příloha 1 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 
typu "SEVi 160" 

Znázornění přístroje s označením montážních prvků SEVi 160 
Znázornění v řezu s kótováním SEVi 160  
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ČÍSLO POČET OZNAČENÍ 
Vnitřní clona se zvukově izolační podložkou a prachovým filtrem 

Ochranná mříž 

Ventilátor s oddělením hluku 

Předfiltr 

Výměník tepla 

Kryt EPP (2-dílný) 

Vestavěná trubka 

SEVM60U {(varianta ostění vlevo nebo vpravo)} 

Ukončení fasády 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 
typu "SEVi 160" 

Znázornění přístroje s označením montážních prvků SEVi 160 
Znázornění v řezu s kótováním SEVi 160  

  

 

Příloha 2 
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ČÍSLO POČET OZNAČENÍ 
Vnitřní clona se zvukově izolační podložkou a prachovým filtrem 

Ochranná mříž 

Ventilátor s oddělením hluku 

Předfiltr 

Výměník tepla 

Kryt EPP (2-dílný) 

Vestavěná trubka 

Vnější kryt DUO 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 
typu "SEVi 160" 

Znázornění přístroje s označením montážních prvků SEVi 160DUO 
Znázornění v řezu s kótováním SEVi 160DUO  

  

 

Upozornění: Vnitřní clony systému větrání SEVi 160DUO musí být instalovány tak, aby vnitřní clona 
horního přístroje vyfukovala směrem nahoru a vnitřní clona spodního přístroje směrem dolů.  

Příloha 3 
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Příloha 4 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 
typu "SEVi 160" 

Ovládací prvek "SEC 20 ' 

 

Ovládací prvek "SEC 20" řady SEVi 160  

 

Přístroj 
zap./vyp. 

 

Provoz 
v páru 

 

Permanentní 
nárazové větrání 

 

Změna 
stupně větrání  

 

Potvrzení 
výměny filtru 

 

LED indikátor 
stupeň větrání 
1... 4 
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Příloha 5 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 
typu "SEVi 160" 

Instalace - minimální vzdálenosti 

 

Výkresy uspořádání instalace SEVi 160 / SEVi 160U a SEVi 160 plus / SEVi 160U plus 

      - horizontální instalace více přístrojů 

      - horizontální instalace do rohu 

      - vertikální instalace více přístrojů 
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Příloha 6 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 
typu "SEVi 160" 

Křivky tlaku - objemového průtoku 

 

Δp, V̇ křivky AB/ZU 

Objemový průtok v m3/ h 

Δp, V̇ křivky AB/FO 

Rozsah použití dle tohoto 
všeobecného povolení 
státní zkušebny 

Objemový průtok v m3/ h 

Zv
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n

í t
la

ku
 v

 P
a 

Zv
ýš

e
n

í t
la

ku
 v

 P
a 



Německý 
institut 
pro 
stavební technologie 

Všeobecné povolení státní zkušebny 
č. Z-51.3-321 

  

Příloha 7 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 
typu "SEVi 160" 

Elektrický příkon ventilátorů  

 

Pel, vent křivky V̇ AB/FO 
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Objemový průtok v m3/ h 

Pel, vent křivky tlaku AB/FO 
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stat. tlak v PA 



Německý 
institut 
pro 
stavební technologie 

Všeobecné povolení státní zkušebny 
č. Z-51.3-321 

 

 

 

 

Příloha 8 

Decentralizovaný systém větrání s rekuperací tepla při použití větracích přístrojů 
typu "SEVi 160" 

Parametry EnEv  

 

Parametry větracího přístroje s rekuperací tepla 

ke stanovení nákladovosti zařízení podle DIN V 4701-10:2003-08 

při použití detailní výpočtové metody výše uvedené normy 

 Obecné údaje k větracímu přístroji: 

Typ rekuperace 

     Výměníky tepla             Tepelné čerpadlo přívodního/odpadního vzduchu Tepelné čerpadlo 

odpadního vzduchu/vody 

 

S ohledem na užitnou jednotku je větrací přístroj 

     decentralizovaným větracím přístrojem    centralizovaným větracím přístrojem 

Parametry pro stanovení výroby tepla podle detailní výpočtové metody podle 
DIN V 4701-10:2003-08  

Stupeň poskytnutí tepla n’wrg 

Objemový průtok odpadního 

vzduchu V̇ AL [m3/h] 

Střední stupeň poskytnutí tepla1 n' wrg [-] 

17 < V̇ ≤ 41 0,82 

Tato hodnota zohledňuje vždy účinky tepelných ztrát skrz povrch krytu,  

protimrazového provozu, jakož i rovnováhy objemového průtoku podle DIN V 4701-10:2003-08 a předpokládá, 

že větrací přístroj pro byty s rekuperací tepla typu "SEVi 160" bude provozován v odpovídajícím rozsahu 

objemového průtoku (viz příloha 6). 

elektrický příkon ventilátorů vztahující se k objemovému průtoku pel.Vent 
Pel, vent křivky V AB/FO 
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Objemový průtok v m3/ h 

Výměna vzduchu v zařízení 

Pro stanovení výměny vzduchu větracích zřízením vybudovaných s větracími přístroji je nutné 

zohlednit, že větrací přístroje jsou provozovány v odpovídajícím rozsahu objemového průtoku 17 m3/h 

až 41 m3/h podle přílohy 6 tohoto povolení. 

Údaje k větracímu přístroji ke stanovení předání tepla přívodního vzduchu do místnosti dle 

DIN V 4701-10:2003-08, tabulka 5.2-1 

Větrací přístroje nejsou vybaveny dodatečným vytápěním pro následný ohřev přívodního vzduchu. 


