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Čistý vzduch 
pre zdravú
klímu.



Spoločnosť koRADo, a.s. predstavuje nové nástenné jednot-

ky na riadené vetranie miestností. nespoliehajte sa na vetranie 

náhodným otváraním okien. naše malé vetracie jednotky s veľ-

mi jednoduchou montážou dokážu kontrolovane privádzať do 

miestností potrebné množstvo čerstvého a čistého vzduchu 

s minimálnou spotrebou energie a s vysokým útlmom hluku.

Aby sme mohli zdravo žiť, musíme okrem iného dýchať čistý 

vzduch. S nami musí dýchať byt, dom a akýkoľvek iný priestor, 

v ktorom sa zdržujeme a žijeme. Skôr stačili netesnosti okien 

a dverí, aby sa dostatočne menil vydýchaný vnútorný vzduch 

za čerstvý vonkajší. Moderné stavebné materiály a technoló-

gie, ktoré nás obklopujú, však zaisťujú dokonalú tesnosť.

Zdravo a ekonomicky vetrať 
Je vždy možné klasicky vetrať? Drahá energia a znečistené 

ovzdušie nám to v súčasnosti dosť sťažuje. Ako teda ekono-

micky a zdravo vetrať?

Prívod čerstvého vzduchu musí byť riešený 
komplexne s ohľadom na celkovú koncepciu 
stavby. Plášte budov musia byť tesné a pri-
tom zaisťovať dostatok čerstvého vzduchu 
pre osoby žijúce vnútri..

firma koRADo ponúka komplexné a jednoduché riešenie.

Výhody
•  prívod a odvod vzduchu z miestnosti súčasne
• zabraňuje vzniku nadmernej vlhkosti a vzniku baktérií
•  filtrácia prachu a peľov v privádzanom vzduchu  

je riešením pre alergikov a astmatikov
• spätné získavanie tepla a nízka spotreba energie
• zabraňuje vzniku plesní 
• ľahká montáž aj do existujúcich budov

lokálne nástenné vetracie jednotky zaisťujú 
cielene kontrolované vetranie, ktoré nám pri-
náša zdravú vnútornú klímu. 

Odstránenie vlhkosti a škodlivých látok 
Priemerná štvorčlenná rodina dokáže počas jedného dňa vy-

produkovať približne 12 litrov vody. nadmerná vlhkosť podpo-

ruje rast a množenie plesní a húb. Preto miestnosť potrebuje 

dýchať, aby sa v nej nehromadili škodlivé látky.

Bezpečnosť i počas vetrania
 Priestor musí byť spoľahlivo chránený proti vniknutiu nežiadu-

cich osôb a organizmov. otvorené okná sú pozvánkou nielen 

pre zlodejov, ale napríklad i pre hmyz.

Zdravie 
Schopnosť koncentrácie na prácu, potrebná dĺžka odpočin-

ku a príjemná domáca pohoda sú závislé od kvality vzduchu. 

Aby sme sa vyhli zvyšujúcej sa koncentrácii oxidu uhličitého 

vznikajúceho dýchaním človeka, odporúča sa pre jednu oso-

bu za jednu hodinu privádzať približne 20 m3 čerstvého vzdu-

chu. vďaka riadenému vetraniu zostane koncentrácia oxidu 

uhličitého na nízkej úrovni, čo podporuje schopnosť sústrede-

nia a príjemnej klímy v miestnosti. naopak zvýšená koncentrá-

cia nás uspáva. optimálna relatívna vlhkosť vzduchu v obyt-

ných miestnostiach je 40 až 60 %. Pri dodržaní optimálnej vlh-

kosti nedochádza k dráždivému suchému kašľu a ani vás ne-

obťažuje zvýšená potivosť.

odfiltrovaním prachu a peľov z vonkajšieho vzduchu si šetrí-

me prácu s domácim upratovaním, ale predovšetkým znižuje-

me riziko ochorení niektorou pľúcnou chorobou. vetracia jed-

notka, ktorá tlmí hluk zvonku, je zásadne lepšia ako otvorené 

okno. A obzvlášť počas nocí, ktoré sú vzhľadom na narasta-

júcu intenzitu dopravy stále hlučnejšie. Riadené vetranie nám 

totiž na rozdiel od neriadeného vetrania oknami zaisťuje do-

statok čerstvého vzduchu podľa aktuálnej potreby, bez hluku 

a škodlivých látok. 

Úspora energie 
S vetraním nesmie byť spojené plytvanie teplom, ktoré 

z miestnosti so spotrebovaným vzduchom otvorenými okna-

mi odchádza. lokálne vetracie jednotky znižujú tieto náklady 

na minimum. Tento moderný spôsob vetrania je plne v súlade 

s novým nariadením o znižovaní energetickej náročnosti bu-

dov a významne sa tak podieľa na konečnom hodnotení ob-

jektu v jeho energetickom štítku.
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Zdravý čerstvý vzduch bez  
zaťažujúcich škodlivín a hluku



lokálne nástenné vetracie jednotky 
zaisťujú nielen kontrolovaný prívod 
čerstvého vzduchu, ale plnia 
aj mnoho ďalších funkcií dôležitých 
pre ľudské pohodlie.



Prednosti a funkčnosť vetracích jednotiek KORADO 
lokálne vetracie jednotky zaisťujú v miestnostiach nielen kon-

trolovanú výmenu spotrebovaného vzduchu za čerstvý, ale 

súčasne plnia mnoho dôležitých doplnkových funkcií.

Široké spektrum vlastností jednotlivých vetracích jednotiek 

začína základnou funkciou výmeny vzduchu a pokračuje cez 

spätné získavanie tepla, ochranu pred vlhkosťou, útlm hluku 

až k vysoko účinnej filtrácii vzduchu. 

Jednoduchá montáž 
veľa argumentov podporujúcich použitie výkonných lokálnych 

vetracích jednotiek je spojených s rekonštrukciou objektu. lo-

kálne vetracie jednotky je možno dodatočne veľmi flexi-
bilne integrovať do existujúcich budov. nevyžadujú vý-

menu okien a rozsiahle zásahy do inštalácií. každého inves-

tora presvedčí obzvlášť rýchla a ľahká montáž. Tá prebieha 

bez zložitého hľadania miesta, potreby inštalácie a zakrývania 

rúrok, bez ktorých sa nezaobídu centralizované vetracie sys-

témy. Splnenie požiadavky zaistiť riadené vetranie je v koneč-

nom efekte spojené s nízkymi investičnými nákladmi.

Ľahká údržba
výhoda zaistenia kvalitného vzduchu v miestnosti a jed-

noduchá montáž sú doplnené i výhodami danými nespor-

nou jednoduchosťou ovládania a údržby. vezmime si ako 

príklad najjednoduchšiu vetraciu jednotku z našej ponuky,  

koRAvenT 100. Údržba sa obmedzuje na vymytie ľahko 

prístupného vnútorného priestoru jednotky, ktorá sa odporú-

ča vykonať raz až dvakrát ročne. Dôležitým prvkom údržby je 

výmena filtra. okamih výmeny používateľ neodhaduje, ani si 

nemusí predpisovať do kalendára. výmenu filtra signalizuje in-

tegrovaný ukazovateľ výmeny. filter sa tak nemení zbytočne 

skoro a ani príliš neskoro. Rýchlu a pohodlnú výmenu filtra 

bez použitia náradia, a rovnako umytie vnútorného priestoru, 

umožňuje výklopný čelný kryt.
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Typ

Aktívna 
vetracia 
jednotka

Technika filtrovania

filter 
na veľké 
prachové 
častice

filter 
s aktívnym 
uhlím

filter 
na jemný 
prach 
a peľ

Prúd vzduchu

Prívod  
a odvod 
vzduchu  
zároveň

Prívod 
vzduchu

Výhody vetracej jednotky

ovládanie 
vlhkosti

vhodné
do spální

energeticky 
úsporná
jednotka

Spätné 
získavanie 
tepla

ochrana 
proti 
hluku

Prehľad symbolov

vysoká účinnosť 
rekuperácie a nízka spotreba 
elektrickej energie



Varianty jednotiek

koRAvenT 100
základná vetracia jednotka

329 € bez DPH 

koRAvenT 100W
vetracia jednotka,  

s možnosťou bezdrôtového 

ovládania prostredníctvom 

SenSobox wave,  

pozrite stranu 13

398 € bez DPH

koRAvenT 100 a 100W

Proti rastúcemu obťažovaniu vonkajším hlukom pri vetraní 

existuje osvedčené riešenie – KORAVENT 100. Jeho zvýše-

ný útlm hluku v kombinácii s hlukovo izolujúcimi oknami vy-

tvára v interiéri opäť miesto pokoja a pohody. Tiež ďalšie látky 

zaťažujúce životné prostredie, ako jemný prach a peľ, zostá-

vajú zachytené vďaka voliteľným filtrom. vetrací výkon jednot-

ky je možné nastaviť v niekoľkých stupňoch na lCD displeji.

Súčasť dodávky/balenie
vlastná vetracia jednotka, rúrka PvC, l = 500 mm, krycia 

mriežka – farba biela, kotviaci materiál (hmoždinky, vruty), 

montážna šablóna, montážny návod, návod na použitie

Technické parametre KORAVENT 100, 100W

výška 467 mm

Šírka 270 mm

Hĺbka 132 mm

Hlukový útlm 
(Din en 20140-10) Dn,e,w = 50 db

vzduchový výkon 
s ventilátorom

Stupeň 1: 
cca 30 m3/h

Stupeň 6: 
cca 60 m3/h

Stupeň Max: 
180 m3/h

Hlučnosť 
(Din en iSo 3741) 17db (A) 24 db (A) 41 db(A)

Príkon 2 W 5 W 30 W

elektrické pripojenie 230 v ~ / 0,15 A

Trieda filtru G3 / f5 / aktívne uhlie

farba plastu jednotky biela 

Malé vetracie jednotky s útlmom hluku a veľkými výhodami:
tiché, výkonné, ľahko ovládateľné a s rýchlou montážou.

Výhody KORAVENT 100 a 100W
•  vysoko účinná ochrana pri vetraní proti vonkajšiemu hluku

•  nízka vlastná hlučnosť jednotky, tiché vetranie

•  podsvietený displej lCD: nastavenie vzduchového výkonu 

a programovateľné nastavenie času a dĺžky vetrania

•  individuálna regulácia výstupu vzduchu bočnými vyústeniami

•  3 voliteľné filtre: hrubý prachový filter, filter s aktívnym 

uhlím, jemný peľový filter

•  ľahká výmena filtra v kazete, na ktorú upozorní indikátor

•  minimálne rozmery a dokonalý tvar krytu vo vysokom lesku

•  ovládateľný tiež bezdrôtovým rádiovým systémom Z-wave 

(variant koRAvenT 100W + SenSobox wave)

• ľahká montáž



energeticky úsporné lokálne vetracie jednotky s rekuperáciou tepla koRASMART. inovatívne 
riešenie s bezproblémovou montážou umožňuje ich inštaláciu do všetkých existujúcich objek-
tov či novostavieb.

koRASMART

Princíp fungovania tepelného výmenníka  
jednotiek KORASMART
•  nasávanie čerstvého, studeného vonkajšieho vzduchu

•  odvod teplého, znečisteného vzduchu z miestnosti

•  spätné získavanie tepla – prostredníctvom hliníkového vý-

menníka teplo z odvádzaného vzduchu predhrieva čerstvý 

nasávaný vzduch

•  predhriaty čerstvý vzduch prúdi do miestnosti bočnými 

otvormi zamedzujúcimi vzniku prievanu

Montáž na stenuPrincíp funkcie spätného získavania tepla Montáž do steny

Ľahká montáž KORASMART
•  vyvŕtanie otvoru s priemerom 120 mm cez vonkajšiu stenu

•  vsunutie rúrky do otvoru, utesnenie, nasadenie vonkajšej 

ochrannej krycej mriežky

•  možnosť montáže na omietku alebo čiastočne do steny

Typy filtrů KORASMART 1300 a 1400
•  filter jemný peľový (prívod vzduchu, typ f7)

•  filter hrubý prachový (odvod vzduchu, typ G3)

•  filter s aktívnym uhlím (prívod vzduchu) 

Typy filtrů KORASMART 1100, 1100T, 1200 a 1200T
•  filter hrubý prachový (prívod/odvod vzduchu, typ G2) 
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Varianty jednotiek

koRASMART 1100 
523 € bez DPH

koRASMART 1100T  
jednotka s integrovaným 

trafom, určená pre zabudo-

vanie aj do steny 

523 € bez DPH

koRASMART 1100 a 1100T

lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou  
a automatickým odvlhčovaním.

KORASMART 1100 vytvára optimálnu a zdravú klímu na bý-

vanie. Trvale pomáha predchádzať napadaniu plesňou a ško-

dám spôsobených nadmernou vlhkosťou. Jej automatické 

ovládanie vetrania a vlhkosti vzduchu sa riadi podľa potreby 

vlhkosti v miestnosti.

Súčasť dodávky/balenie
vlastná vetracia jednotka, rúrka PvC, l = 500 mm, krycia 

mriežka – farba biela, kotviaci materiál (hmoždinky, vruty), 

montážna šablóna, montážny návod, pokyny k inštalácii

Výhody KORASMART 1100 a 1100T
•  automatická regulácia výkonu podľa aktuálnej 

vlhkosti vzduchu v miestnosti

•  prívod a odvod vzduchu súčasne

•  voľba medzi automatickým alebo manuálnym ovládaním

•  spätné získavanie tepla až 50 % bez vzniku 

kondenzátu v jednotke

•  nízke prevádzkové napätie 12 v vhodné do kúpeľní 

a miestností so zvýšenou vlhkosťou

•  spotreba max. 7 W

• ľahká montáž

Technické parametre KORASMART 1100, 1100T

výška 350 mm

Šírka 220 mm

Hĺbka 155 mm

Hlukový útlm 
(Din en 20140-10) Dn,e,w = 38 db

vzduchový výkon 
s ventilátorom

najnižší stupeň: cca 10 m3/h
najvyšší stupeň: cca 30 m3/h

Hlučnosť 
(Din en iSo 3741)

najnižší stupeň ln = cca 30 db (A)
najvyšší stupeň ln = cca 40 db (A)

Príkon najnižší stupeň: cca 4 W
najvyšší stupeň: cca 7 W

elektrické pripojenie 230 v ~ / 0,17 A

Účinnosť rekuperácie až 50 %

Trieda filtra f7

farba plastu jednotky biela 



Varianty jednotiek

koRASMART 1200 
jednotka s elektronicky

ovládanou klapkou

665 € bez DPH

koRASMART 1200T 
jednotka s elektronicky

riadenou klapkou vrátane

integrovaného trafa pre 

inštaláciu aj do steny

665 € bez DPH

koRASMART 1200 a 1200T

vhodná do kúpeľní a miestností so zvýšenou vlhkosťou. Tým 

zaisťuje zdravú klímu na bývanie a zlepšuje kvalitu života.  

KORASMART 1200 je vybavená elektricky uzatvárateľnú 

klapkou zaisťujúcou uzatvorenie prívodu vzduchu pri dlhodo-

bej nečinnosti. 

Súčasť dodávky/balenie
vlastná vetracia jednotka, rúrka PvC, l = 500 mm, krycia 

mriežka – farba biela, kotviaci materiál (hmoždinky, vruty), 

montážna šablóna, montážny návod, pokyny k inštalácii

lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou, automatickým  
odvlhčovaním a elektronicky uzatvárateľnou klapkou.

Výhody KORASMART 1200 a 1200T
•  elektronicky uzatvárateľná klapka, ktorá sa automaticky 

uzatvára pri nečinnosti jednotky

•  automatická regulácia parametrov podľa aktuálnej teploty 

a vlhkosti vzduchu v miestnosti

•  prívod a odvod vzduchu súčasne

•  odsávanie spotrebovaného a príliš vlhkého vzduchu

•  spätné získavanie tepla až 50 % bez vzniku 

kondenzátu v jednotke

•  nízke prevádzkové napätie 12 v vhodné do kúpeľní 

a miestností so zvýšenou vlhkosťou

•  spotreba max. 7 W

• ľahká montáž

Technické parametre KORASMART 1200

výška 350 mm

Šírka 220 mm

Hĺbka 155 mm

Hlukový útlm 
(Din en 20140-10) Dn,e,w = 38 db

vzduchový výkon 
s ventilátorom

najnižší stupeň: cca 10 m3/h
najvyšší stupeň: cca 30 m3/h

Hlučnosť 
(Din en iSo 3741)

najnižší stupeň ln = cca 30 db (A)
najvyšší stupeň ln = cca 40 db (A)

Príkon najnižší stupeň: cca 4 W
najvyšší stupeň: cca 7 W

elektrické pripojenie 230 v ~ / 0,17 A

Účinnosť rekuperácie až 50 %

Trieda filtra f7

farba plastu jednotky biela
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Táto jednotka zaujme najmä energeticky úsporným riadeným 

vetraním, tichou prevádzkou a systémom voliteľných filtrov. Je 

tak vhodným riešením pre obývacie izby a spálne. Pomocou 

vhodne zvoleného filtra pomáha riešiť problémy ľudí trpiacich 

alergiou na pele či s rôznymi respiračnými chorobami.

Súčasť dodávky/balenie
vlastná vetracia jednotka, rúrka PvC, l = 395 mm, krycia 

mriežka – farba biela, kotviaci materiál (hmoždinky, vruty), 

montážna šablóna, montážny návod, návod na použitie, po-

kyny k inštalácii

koRASMART 1300

lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou  
a hlukovým útlmom koRASMART 1300.

Technické parametre KORASMART 1300

výška 467 mm

Šírka 490 mm

Hĺbka 178 mm

Hlukový útlm 
(Din en 20140-10) Dn,e,w = 52 db

vzduchový výkon 
s ventilátorom

Stupeň 1: 
cca 29 m3/h

Stupeň 2: 
cca 41 m3/h

Stupeň 3: 
cca 70 m3/h

Hlučnosť 
(Din en iSo 3741)

Stupeň 1: 
ln = 24 db (A)

Stupeň 2: 
ln = 30 db (A)

Stupeň 3: 
ln = 41 db (A)

Príkon 10 W 14 W 29 W

elektrické pripojenie 230 v ~ / 0,15 A

Účinnosť rekuperácie až 66 %

Trieda filtra f7

farba plastu jednotky biela 

Výhody KORASMART 1300
•  účinnosť rekuperácie až 66 %

•  vetrací výkon je možné voliť v 3 stupňoch

•  podsvietený lCD displej

•  indikácia potreby výmeny filtra

•  znižuje náklady na vykurovanie

•  prívod čerstvého, peľu zbaveného vzduchu pri zatvorenom okne

•  nízky vlastný hluk a vysoký útlm hluku zvonku

•   zobrazenie aktuálnej teploty a vlhkosti v miestnosti, 

vzduchového výkonu

• bočné integrované uzatváracie klapky

•  nízke prevádzkové náklady

• ľahká montáž

koRASMART 1300 
913 € bez DPH



Táto jednotka zaujme najmä energeticky úsporným riadeným 

vetraním s možnosťou užívateľského nastavenia max. vlhkos-

ti a teploty. Tiež vyniká tichou prevádzkou a možnosťou voľby 

voliteľných filtrov. Je tak vhodným riešením pre obývacie izby a 

spálne. Pomocou vhodne zvoleného filtra pomáha riešiť prob-

lém ľudí trpiacich alergiou na pele či na iné respiračné choroby. 

Súčasť dodávky/balenie
vlastná vetracia jednotka, rúrka PvC, l = 395 mm, krycia 

mriežka – farba biela, kotviaci materiál (hmoždinky, vruty), 

diaľkové ovládanie, montážna šablóna, montážny návod, ná-

vod na použitie, pokyny k inštalácii

koRASMART 1400 11

lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou, hlukovým útlmom 
a programovateľným nastavením koRASMART 1400.

Technické parametre KORASMART 1400

výška 467 mm

Šírka 490 mm

Hĺbka 178 mm

Hlukový útlm 
(Din en 20140-10) Dn,e,w = 52 db

vzduchový výkon 
s ventilátorom

Stupeň 1: 
cca 25 m3/h

Stupeň 4: 
cca 41 m3/h

Stupeň 10: 
cca 70 m3/h

Hlučnosť 
(Din en iSo 3741)

Stupeň 1: 
ln = 21 db (A)

Stupeň 4: 
ln = 30 db (A)

Stupeň 10: 
ln = 41 db (A)

Príkon 8 W 14 W 29 W

elektrické pripojenie 230 v ~ / 0,15 A

Účinnosť rekuperácie až 73 %

Trieda filtra f7

farba plastu jednotky biela 

Výhody KORASMART 1400
•  individuálne programovateľné nastavenie max. vlhkosti a teploty

•  účinnosť rekuperácie až 73 %

•  vetrací výkon je možné voliť v 10 stupňoch

•  komfortné diaľkové ovládanie a jednotka s podsvieteným 

lCD displejom

•  indikácia potreby výmeny filtra

•  znižuje náklady na vykurovanie

•  prívod čerstvého, peľu zbaveného vzduchu pri zatvorenom okne

•  nízky vlastný hluk a vysoký útlm hluku zvonku

•   zobrazenie aktuálnej teploty a vlhkosti v miestnosti,

vzduchového výkonu

• bočné integrované uzatváracie klapky

•  nízke prevádzkové náklady

• ľahká montáž

koRASMART 1400 
1.036 € bez DPH



lokálne vetracie jednotky 
pre zdravú klímu miestností.



SenSobox 13

SENSOBOX dává zelenú čistému vzduchu. Ako inteligentný 

senzor kvality vzduchu registruje nielen koncentráciu Co2, ale 

i mnoho ďalších zaťažujúcich látok (voC) – skôr, ako na ne re-

aguje ľudské telo a kým sú prekročené odporúčané hodnoty. 

Automaticky môže následne aktivovať vetraciu jednotku. Aktu-

álnu kvalitu vzduchu zobrazujú tri farebné diódy v čelnom paneli.

Výhody SENSOBOX
•  rozpozná veľké množstvo zaťažujúcich látok v miestnosti 

ešte skôr, ako ich začne vnímať ľudské telo

•  umožňuje ľahké, pohodlné vetranie podľa potreby

•  elegantný dizajn, jednoduchá montáž

•  univerzálne použiteľný prostredníctvom bežného prepojenia 

s vetracou jednotkou káblom alebo bezdrôtovo (Z-wave)

3 varianty senzorov 
•  SENSOBOX basic základný variant 

•  SENSOBOX plus na ovládanie vetracích jednotiek 

•  SENSOBOX wave na zapojenie do bezdrôtových 

rádiových systémov Z-wave

Súčasť dodávky/balenie
vlastný senzor, kotviaci materiál (hmoždinky...), návod na použitie

Príklad riadenia vetracej jednotky
SenSobox wave registruje zlý vzduch v miestnosti a vysiela 

riadiaci signál prostredníctvom rádiového signálu k nástennej 

vetracej jednotke, koRAvenT. Jednotka zvýši svoj vzducho-

vý výkon a tým zníži koncentráciu škodlivých látok v miestnosti.

inteligentné senzory kvality vzduchu s možnosťou 
riadenia nástenných vetracích jednotiek.

Technické údaje
•  měřicí rozsah senzorů: 350 – 3 000 ppm (Co2 a voC)

•  napájecí napětí: 230 v AC

•  montáž na stěnu, příkon: 1,5 W

•  barva povrchu bílá, RAl 9003

•  rozměry: 154 × 98 × 39 mm

Varianty jednotiek

SenSobox basic
bez možnosti ovládania  

vetracej jednotky  

325 € bez DPH

SenSobox plus 
na ovládanie vetracej jednotky,

prepojenie s vlastnou

jednotkou pomocou kábla  

345 € bez DPH

SenSobox wave
na ovládanie vetracej jednotky  

koRAvenT 100W, bezdrôtovo  

prepojenie s jednotkou (Z-wave) 
364 € bez DPH



Technické parametre vetracích a rekuperačných jednotiek 

Parametre KORAVENT KORASMART KORASMART KORASMART

Typ jednotky 100 100W 1100 1100T 1200 1200T 1300 1400

Objednávací kód VJ-VENT100 VJ-VENT100W VJ-SMART1100 VJ-SMART1100T VJ-SMART1200 VJ-SMART1200T VJ-SMART1300 VJ-SMART1400

Zvukový útlm podľa 
EN 20140-10 / Dn,e,w

50 dB 38 dB 52 dB

Vzduchový výkon  
s ventilátorom

G3: 30 –180 m3/h
F5: 15 – 160 m3/h

Aktívne uhlie: 15 – 160 m3/h
10 m3/h až 30 m3/h

Stupeň 1: 29 m3/h
Stupeň 2: 41 m3/h
Stupeň 3: 70 m3/h

Stupeň 1: 25 m3/h
Stupeň 4: 41 m3/h

Stupeň 10: 70 m3/h

Vlastný hluk LpA 
(merané podľa   
DIN EN ISO 3741, 
s A0 = 10 m2)

pri 60 m3/h = 24 dB (A) 30 dB (A) až 40 dB (A)
Stupeň 1: 24 dB (A)
Stupeň 2: 30 dB (A)
Stupeň 3: 41 dB (A)

Stupeň 1: 21 dB (A)
Stupeň 4: 30 dB (A)

Stupeň 10: 41 dB (A)

Účinnosť rekuperácie – až 50 % až 66 % až 73 %

Typ filtra G3, F5, aktívne uhlie G2
Prívodný vzduch: F7

Odvádzaný vzduch: G3

Možnosť manuál neho  
zatvorenia

áno – áno

Možnosť motorického  
zatvorenia

– Voliteľne s uzáverom prívodnej rúrky –

Diaľkové ovládanie –
áno rádiová  
sieť Z-wave

– – áno

Riadenie termostatom – – – áno

Riadenie hygrostatom – áno – áno

Riadenie času prevádzky áno – –

Výška 467 mm 350 mm 467 mm

Hĺbka 132 mm 155 mm 178 mm

Šírka 270 mm 220 mm 490 mm

Miesto montáže Na stenu Na stenu / do steny Na stenu / do steny

Elektrické pripojenie CE 230 V 12 V 230 V

Elektrický príkon
min. príkon ventilátora = 2 W

60 m3/h = 5 W
max. príkon ventilátora = 30 W

4 až 7 W
Stupeň 1: 10 W
Stupeň 2: 14 W
Stupeň 3: 29 W

Stupeň 1: 8 W
Stupeň 4: 14 W

Stupeň 10: 29 W

Materiál / farba Plast / biela, vysoký lesk Plast / biela, vysoký lesk Plast / biela, matná

Doplnkové informácie
Dĺžka kábla: max. 4,5 m,  

biely, s euro zástrčkou možnosť 
pevného pripojenia k sieti

Dĺžka kábla: max. 2 m, s euro zástrčkou  
možnosť pevného pripojenia k sieti vhodný do vlhkých priestorov

Dĺžka kábla: max. 1,2 m, s euro zástrčkou  
možnosť pevného pripojenia k sieti

Prevádzkový rozsah
0 až +40 °C (na strane 
vnútorného priestoru)

–15 až +40 °C –15 až +40 °C

Hmotnosť 4,2 kg 4,3 kg 4,2 kg 15 kg 15,6 kg

Záruka 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov

Cena bez DPH 329 € 398 € 523 € 665 € 913 € 1.036 €

Názov KORAVENT KORASMART KORASMART KORASMART
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Názov výrobku Popis                          Objednávací kód Cena bez DPH

Penový filter G3 
KORAVENT 

Hrubý prachový filter (typ G3)
pre jednotku KORAVENT 100 / 100W

Z-VJ001 8 €

Peľový filter F5 
KORAVENT 

Jemný peľový filter (typ F5)
pre jednotku KORAVENT 100 / 100W

Z-VJ002 10 €

Aktívne uhlie
KORAVENT 

Filter s aktívnym uhlím (filtrácia škodlivých látok a pachov)
pre jednotku  KORAVENT 100 / 100W

Z-VJ003 16,50 €

Aktívne uhlie
KORASMART 1300 / 1400

Filter pre jednotku KORASMART 1300 / 1400,
aktívne uhlie (filtrácia škodlivých látok a pachov) na prívod vzduchu,

hrubý prachový na odvod vzduchu (typ G3)
Z-VJ018 189,40 €

Peľový filter
KORASMART 1300 / 1400

Filter pre jednotku KORASMART 1300 / 1400,
jemný peľový na prívod vzduchu (typ F7),

hrubý prachový na odvod vzduchu (typ G3)
Z-VJ004 39,90 €

Filter G2 
KORASMART 1100 / 1200

Hrubý prachový filter (typ G2)
pre jednotku KORAVENT 1100 / 1100T / 1200 / 1200T

Z-VJ005 7 €

Rám filtra
KORAVENT 

PVC rámček filtra
pre jednotku KORAVENT 100 / 100W

Z-VJ006 6,80 €

Krycia mriežka, biela
KORAVENT

Vonkajšia ochranná krycia mriežka
pre jednotku KORAVENT 100 / 100W – farba biela

Z-VJ007 12 €

Krycia mriežka
hnedá – RAL 8019
KORAVENT

Vonkajšia ochranná krycia mriežka
pre jednotku KORAVENT 100 / 100W – farba hnedá (RAL 8019)

Z-VJ008 12 €

Krycia mriežka, hliník
KORAVENT

Vonkajšia hliníková ochranná krycia mriežka
pre jednotku KORAVENT 100 / 100W

Z-VJ009 45,90 €

Krycia mriežka, biela
KORASMART

Vonkajšia ochranná krycia mriežka
pre všetky jednotky KORASMART – farba biela

Z-VJ010 12 €

Krycia mriežka 
hnedá – RAL 8019
KORASMART

Vonkajšia ochranná krycia mriežka
pre všetky jednotky KORASMART – farba hnedá (RAL 8019)

Z-VJ011 12 €

Rúrka PVC, 500 mm
KORAVENT

PVC rúrka určená do prestupu stenou pre jednotky
KORAVENT 100 / 100W, dĺžka 500 mm

Z-VJ012 6,60 €

Rúrka PVC, 1000 mm
KORAVENT

PVC rúrka určená do prestupu stenou pre jednotky
KORAVENT 100 / 100W, dĺžka 1 000 mm

Z-VJ013 13,20 €

Rúrka PVC, 395 mm
KORASMART 1300 / 1400

PVC rúrka určená do prestupu stenou pre jednotky
KORASMART 1300 / 1400, dĺžka 395 mm

Z-VJ014 23,90 €

Rúrka PVC, 895 mm
KORASMART

PVC rúrka určená do prestupu stenou pre všetky jednotky
KORASMART, dĺžka 895 mm

Z-VJ015 55,80 €

Rúrka PVC, 500 mm
KORASMART 1100 / 1200

PVC rúrka určená do prestupu stenou pre jednotky  
KORASMART 1100 / 1100T / 1200 / 1200T, dĺžka 500 mm

Z-VJ016 23,90 €

Diaľkový ovládač
KORASMART 1400

Diaľkové ovládanie 
pre jednotku KORASMART 1400

Z-VJ017 21,90 €

Názov výrobku Popis                          Objednávací kód Cena bez DPH
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