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Це товар, який Ви придбали:
... Дякуємо за те, що придбали товар компанії ТОВ «Вентокс»! Ми постійно працюємо над
удосконаленням наших обладнань серії Ventoxx тому раді мати зворотний зв'язок з
нашими покупцями, які можуть надати нам інформацію щодо досвіду щоденного
використання. Будь ласка зв'язуйтеся з нами з приводу Ваших пропозицій за адресою
info@ventoxx.ua, за телефоном: 0 800 214 057 або відвідайте наш сайт www.ventoxx.ua

Вентиляційні прилади серії Ventoxx, вироблені компанією «Вентокс», розроблені з
метою забезпечити ваш будинок свіжим повітрям та усунути відпрацьоване повітря з
мінімальними втратами тепла.

Тепловий керамічний акумулятор накопичує тепло та частково вологу з 
використаного повітря, що видаляється, потім догріває та зволожує свіже повітря, що 
надходить, яким забезпечують житлові приміщення.

Таким чином Ви отримаєте комфортний клімат з чистим та свіжим повітрям у Ваших
кімнатах та постійно економите на додатковому опаленні, пов'язаному з нагріванням
свіжого приточного повітря.

Для досягнення кращого результату, вентиляційні прилади Ventoxx Comfort частіше
встановлюють у парній кількості.

1. Особливості та переваги
 мінімальні втрати тепла та відновлення приємного клімату у Вашій спальної кімнаті або

вітальні;
 низька споживана потужність;
 можливість різних варіантів застосування у нових або реконструйованих будинках;
 простота монтажу та експлуатації;
 прилади повністю розташовуються у стіні, немає жодних навісних елементів у інтер'єрі;
 нема необхідності у монтажі вентиляційних труб, завдяки чому є зручним для установки

при реконструкції будівель та немає ділянок повітропроводів, у яких може
накопичуватися пил;

 разом з високим відсотком повернення тепла, рекуператор споживає вкрай мало 
енергії, близько 2,5 Ватт;

 легке чищення, деякі складові можна мити окремо.

2. Якість та гарантія
Для продукції вентиляційних систем Ventoxx ми використовуємо матеріали дуже

високої якості, в основному вироблені в ЄС. Для усього модельного ряду нашої
продукції ми надаємо гарантію на 24 місяці.

Гарантійний період настає з моменту відвантаження товару.
Гарантія не надається, якщо:

- прилад працював без фільтра
- не проводилося регулярно рекомендоване чищення фільтра та теплообмінника
- коли до приладу технічно внесли зміни та/або замінили недозволеними Ventoxx
компонентами та підключили інакше ніж в інструкції зі встановлення.

Якщо необхідно здійснити заміну після того, коли гарантійний термін закінчився,
будь ласка зв'яжіться з нами або нашими представниками. Наші фахівці перевірять
Ваш пристрій або дадуть рекомендації щодо їхньго змісту.



3. Відмова
Зміст інструкції з монтажу постійно оновлюється та перебуває на сайті

www.ventoxx.ua, на якому остання версія завжди доступна для того, щоб її можна було
завантажити.

Ця інструкція відповідає останній версії приладу серії Ventoxx, який був
протестований. Однак незначні зміни можуть не бути включені, тому ми не можемо
надати Вам гарантії, що вона повністю відповідає Вашій версії.
Інструкцію з монтажу слід передати відповідним користувачам або замовникам після
завершення монтажних робіт.

Вентиляційний прилад Ventoxx призначений для вентиляції житлових приміщень.
Використання пристрою не за призначенням може призвести до його руйнування
та/або бути причиною травми. У такому випадку виробник не несе жодної
відповідальності.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження та втрати, які сталися з
наступних причин:
 недотримання правил безпеки та інструкцій з монтажу, описаних у даному

керівництві;
 відсутність догляду за обладнанням;
 використання матеріалів, установок та окремих частин, що не є авторизованими

виробником.

4. Інструкція з безпеки

Будь ласка прочитайте керівництво уважно. Тут ви знайдете важливу
інформацію щодо монтажу, підключення, застережень про небезпеку та
відповідне поводження з приладами Ventoxx.

Цей знак оклику ідентифікує пристрій та підходить в ситуаціях, у яких є
великий ризик травм або пошкоджень майна, та/або вказує на підвищену
обережність, щоб уникнути травм та пошкодження майна.

Це зауваження позначає ситуації, Які можливо можуть призвести до проблем
та пошкодження під час установки та/або при наступній операції.

Цей знак можна знайти у інструкціях для позначення ситуацій, у яких є ризик
удару струмом. Ми, компанія ТОВ Вентокс схвалюємо, коли такі операції
будуть виконуватися спеціалізованими компаніями.



5. Технічні характеристики Ventoxx Champion

Кількість режимів 11

Кількість швидкостей у реверсі 3

Об’єм вентиляції, м³/год 17-50

Ефективність рекуперації, % 74-86

Рівень шуму, dB (A) 17-43

Напруга 230 VAC або 12 VDC

Робоча напруга, VDC 12

Споживана потужність, Вт 1,6-2,6

Частота обертання, хв-1 825/2205

Тип теплообмінника високотехнологічний тепловий акумулятор (Німеччина)

Діаметр отвору, мм не менше 160

Температурний режим роботи, °C -20 до +50

Розміри Труба довжиною 500 мм.
Діаметр - 150 мм.

Внутрішня кришка: діаметр - 230 мм.
Зовнішня решітка: діаметр - 180 мм.

Спосіб розміщення горизонтальне розміщення у зовнішній стіні

Обслуговування Фільтр не вимагає заміни. тепловий акумулятор і фільтр необхідно 
перевіряти на предмет необхідності очищення кожні 3 місяці.

Фільтр G2

Клас енергоефективності А

5.1. Складові рекуператора Ventoxx Champion

1 2 3 4 5 6

1. Внутрішня кришка 
2. Повітряний фільтр
3. Реверсивний вентилятор

з керуванням
4. Повітрепровід ПВХ
5. Керамічний 

регенератор тепла 
6. Решітка зовнішня



6. Розміщення системи вентиляції.

Система Ventoxx Champion є стаціонарною
загальнобмінною вентиляцією. Тому її 
загальна продуктивність та ефективність 
роботи залежить від правильного 
розміщення у приміщенні та монтажу. Для 
отримання безкоштовного розрахунку 
системи зверніться до виробника або його 
офіційного представника.

6.1. Загальні положення при виборі місця 
монтажу приладу.

 Висота монтажу: пристрої Ventoxx слід розміщувати, якомога ближче до стелі. Таке 
розміщення покращує роботу системи.

 Відстань між пристроями не повинна бути менше ніж 2 м.
 Відстань від дверей: щоб забезпечити максимальний ефект від роботи системи у 

кімнаті, розмістіть пристрій якомога далі від двері.
 Відкриття внутрішньої кришки: переконайтеся, що обране місце для установки 

дозволяє безпроблемно знімати внутрішню кришку. Забезпечте відстань від кришки 
до стелі не менше 150 мм.

 Установка над ліжками: Ми рекомендуємо утриматися від установки приладів 
безпосередньо над ліжком, оскільки незначний потік свіжого повітря може 
відчуватися під час сну.

 При будівництві нового будинку ми рекомендуємо залишити необхідні отвори у 
каркасі будинку. Залишаючи отвори, наприклад, у цегляній кладці, розміром 170 мм. 
х 170 мм., подальше кернових буріння можна виключити.

6.3. Інструменти, необхідні для монтажу.

 рівень
 універсальний ніж
 перфоратор з коронкою з алмазним напиленням (у разі буріння отворів)
 монтажна піна
 викрутка «-» плоска 3 мм.
 інструмент для зачистки дротів (для монтажу кабелю)

 одягайте захисні окуляри
 одягайте робочі рукавички
 використовуйте захист для слуху
 одягайте засіб захисту голови
 одягайте спец. взуття



7. Підготовка до монтажу приладу.

Монтаж в новій будівлі - отвори для монтажу.
При будівництві нового будинку ми рекомендуємо залишити необхідні отвори у каркасі
будинку. Залишаючи отвори, наприклад, у цегляній кладці розміром 232 мм х 232 мм, 
подальше буріння стіни можна виключити.

Перед тим як виконати отвір в стіні, переконайтеся, що:

 ніхто з людей не зможе поранитися та/або предмети не можуть
бути пошкоджені через падіння частинок від стіни

 немає доступу до дротів або труб у стіні, у якій робите отвір
 що отвір не впливає на несучу здатність стіни
 що створення отвору не впливає на фізику будівлі, наприклад, 

проникнення пари або захисту від дощу
 що усе необхідне захисне екіпірування використовується.

Монтаж у вже побудованій будівлі, отвори для 
монтажу.
Для мінімізації брудної і непотрібної роботи, під час 
монтажу ми рекомендуємо скористатися алмазним 
бурінням для створення отворів під прилад Ventoxx
Champion. Це так само допоможе зробити наступні 
етапи легше. Переконайтеся, що коронка може 
зробити отвір 160 - 180 мм. Отвір також повинен 
мати ухил назовні (2 градуси).

Розпакуйте прилад. Переконайтеся в тому, що ваша доставка 
містить наступну комплектацію:

 1х тепловий акумулятор 
 1х вентилятор
 1х канал ПВХ
 1х зовнішня решітка (або металева кришка)
 1х внутрішня кришка
 1х пульт дистанційного керування
 1х інструкція, гарантія

Теплообмінник зроблений з кераміки і легко може бути 
пошкоджений через удар або падіння! 

Стандартна труба може бути вбудованою у стіну з максимальною 
товщиною 485 мм. Якщо Ваш будинок має велику товщину, Вам 
необхідно замовити довжину труби 1 м.



7.1. Монтаж приладу.

Крок 1.

Після вибору місць монтажу і
виконання монтажного
отвору проведіть до нього
дріт живлення 220В.

Крок 2.

Заміряйте товщину стіни і
додайте 15 мм. Отриману
довжину акуратно відріжте від
труби рекуператора.

Крок 4.

Вставте керамічний блок у трубу приблизно на половину глибини. Зафіксуйте трубу по
центру отвору з ухилом назовні 2%. При цьому труба повинна виступати зі стіни на 15
мм. з боку приміщення.

Одягніть відповідні робочі рукавички і захисні окуляри,
щоб захистити Ваші очі від забруднення і пошкодження
від PU монтажної піни! Будь ласка переконайтеся у
безпеці продукту, який Ви використовуєте.

Крок 3.

Після того як трубу у стіні
встановлено у правильному
положенні, зафіксуйте її за
допомогою монтажної піни.

Увага! Простежте, щоб труба була не деформованою під час монтажу і до
застигання піни. Не виймайте теплообмінник до повного застигання піни.



Крок 5.

Обріжте дріт живлення, 
залишивши приблизно 15 см., та 
зачистіть його

Крок 6.

Увага! При 
підключенні 
рекуператора дріт
живлення 
рекуператора 
повинен бути 
відключений.

Перед тим, як почати, вивчіть нескладну схему підключення.

Підключіть шнур живлення до 
сполучної колодки.



Крок 7.

Вставте картридж з 
вентилятором у трубу та 
підключіть вентилятор до 
роз'єму на внутрішній частині 
кришки.

Увага!
При підключенніі Комплекту 2 Ventoxx Champion, ведений рекуператор підключається
від провідного об'єднуючим проводом 3*0,75 кв. мм. так, як це зазначено на
наступному фото:

Крок 8.

Вставте внутрішню кришку у
трубу таким чином щоб індикація
перебувала з боку.

Крок 9.

З вуличної сторони вставте
зовнішню кришку у трубу.
Примикання кришки до стіни
необхідно, щоб остаточно
загерметизувати з’єднання за
допомогою еластичного герметика.

Після цього монтаж рекуператора закінчено. Подайте живлення 220 В на рекуператор.
Далі ознайомтесь з інструкцією з експлуатації.



Увага! Режим вентиляції на 1, 2 і 3 швидкостях працюють постійно і 
відключаються тільки переходом в інший режим роботи.

В даному режимі рекуперація тепла не відбувається і в приміщення
буде подаватися повітря вуличної температури. Не допускайте
переохолодження приміщення в холодну пору року.

2) Режим провітрювання.

1) Вентиляція з рекуперацією тепла.

Якщо монтаж і підключення виконані правильно, після подачі живлення на
рекуператор, загориться червона лампочка, що означає, що рекуператор вимкнений.

Управління рекуператором здійснюється за допомогою пульта дистанційного
керування. При цьому кожна функція відображається за допомогою індикації на
внутрішній кришці.

8. Інструкція до дистанційного пульта керування

Кнопки «1», «2», «3» - вибір швидкості в режимі рекуперації тепла. При цьому
вентилятор рекуператора змінює напрямок руху кожні 60 секунд. Загоряється один,
два або три зелених світлодіода.
Вимкнення рекуператора: кнопка червоного кольору

У режимі провітрювання є можливість вибирати напрямок вентиляції: тільки приплив
свіжого повітря, кнопка 7 або тільки витяжка, кнопка 8. Рекуперація тепла в цьому
випадку не відбувається.

На будь-якій швидкості в режимі рекуперації, кнопки: 1, 2, 3 натисніть кнопку 8. При
цьому крім зеленого світлодіода загориться синій світлодіод. Рекуператор почне
працювати на витяжку на тій швидкості, на якій працював в режимі рекуперації. При
натисканні кнопки 7, рекуператор працюватиме на приплив і синій світлодіод блимає.

Включення будь-якої функції відключає попередню.

Опис роботи кнопок пульта керування

1

3

4

6

2

7,8

5

1 - Червона кнопка - включення / вимикання приладу
2 - Включення / вимикання звуків (не активна в даній моделі)
3 - Швидкості в режимі рекуперації - 1, 2, 3
4 - Включення індикації
5 - Вимкнення індикації
6 - Управління режимом провітрювання
7 - Режим припливу (стрілка на кнопці спрямована в будинок)
8 - Режим «Провітрювання» на витяжку (стрілка на кнопці
спрямована з дому)
Важливо! Повторне натискання кнопок швидкостей на 
пульті, змінює напрямок вентиляції.



При раптовому відключенні і включенні харчування рекуператор продовжує роботу в 
поточному режимі на момент відключення.

Кнопка «-» відключає індикацію. Тобто рекуператор продовжує працювати в обраному
режимі але світлодіоди не горять. Якщо в такому положенні включити будь-який інший
режим вентиляції, індикація на 1 сек. відобразить заданий режим і знову згасне.
Натиснувши кнопку «+» ви знову включите індикацію.

4) Відключення і включення індикації

9. Обслуговування приладу

Увага! Перед обслуговуванням приладу вимкніть подачу 
харчування.

В обслуговування приладу входить регулярне чищення повітряного фільтра та
керамічного акумулятора. Їх обов'язкову чистку необхідно проводити 2 рази на рік:
до і після опалювального сезону. Так само додатково кожні 2-3 місяці необхідно
перевіряти повітряний фільтр на предмет необхідності чищення.

9.1. Частка повітряного фільтра

Вийміть внутрішню кришку і з тильної сторони, натисніть двома пальцями на засувки як 
це показано на картинці. Вийміть внутрішню частину кришки.

3) Режим інтенсивної вентиляції.

Для того щоб включити цей режим, необхідно вимкнути рекуператор і натиснути
кнопку 6. При цьому загориться тільки синій світлодіод.

Опис функції: Вентилятор працює з подвоєною продуктивністю на провітрювання
протягом 10 хвилин. Після цього автоматично перемикається на другу швидкість в
режимі рекуперації тепла. При цьому горить тільки синій світлодіод. Так само, як і в
режимі провітрювання, можна вибирати напрямок вентиляції: при натисканні кнопок 7
або 8.



Потім для діставання 
повітряного фільтра 
виштовхніть дві кріпильні 
скоби як зазначено на 
зображенні. 
Промийте повітряний 
фільтр проточною водою 
та обтрусіть його від 
вологи.
Потім встановіть 
повітряний фільтр та 
зберіть внутрішню кришку
у зворотному порядку.

9.2. Чищення керамічного акумулятора тепла.

Після того як внутрішня кришка знята, 
потягніть за ручку теплового акумулятора і 
витягніть його з труби. 
Потім ретельно промийте його проточною 

водою. Не пропускайте жодної клітинки.
Просушіть акумулятор тепла.
Після цього він готовий далі до 

використання.

Аккумулятор тепла зроблений 
з кераміки та легко може бути 
пошкоджений через удар або 
падіння!

9.3. Чищення вентилятора

Стан вентилятора слід перевіряти щорічно. Навіть при регулярному очищенні фільтра
невелика кількість пилу може налипати на поверхні вентилятора. Це може призвести до
зниження ефективності роботи системи. Вентилятор може бути очищений за
допомогою повітря або м'якої губки/щітки.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за придбаний товар у компанії «Вентокс», ТОВ. Будь ласка, уважно ознайомтеся з 
інструкцією з монтажу та експлуатації перед використанням приладу.

Під гарантійними зобов'язаннями слід розуміти забезпечення виробником нормальної роботи 
приладу, який використовується згідно з інструкцією протягом гарантійного терміну.

Гарантія буде визнана недійсною якщо:

 Прилад працював без фільтра;
 Не здійснювалася чистка фільтра та теплового акумулятора;
 Були використані неоригінальні деталі, або конструкція/налаштування були змінені без згоди 

виробника.

За необхідності у післягарантійному сервісі Ви можете звернутися до нашого
дилера/представника, який зробить перевірку приладу, допоможе усунути неполадки або
надасть Вам консультацію щодо обслуговування приладу. 

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки за наявності гарантійного талона!

ЗБЕРІГАЙТЕ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН!

Покупець: 

П.І.Б. ____________________________________________________________________________

Адреса монтажу приладу:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата продажу: «___» ________ 20 ___ р. 

Дата монтажу: «___» ________ 20 ___ р. 

Термін гарантії: «___» ________ 20 ___ р. 

Додаткова гарантія на тепловий акумулятор 8 років. Дійсна до: «___» ________ 20___г.

Організація, що виконала монтаж: «______________________________________________ » 

Гарантійний талон видав: _________________________________________________________


