
VENTILAÇÃO INDIVIDUAL COM RECUPERAÇÃODE CALOR

Energias renováveis

Gud Energy

Caudal de ar até  108 m³/h
Eficiência de recuperação de calor até 83%

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2



Ao vedar as portas, as janelas e as envolventes das habitações nem sempre  é acautelado o impacto que tais melhorias  vão 
ter  na  ven�lação.  Resulta,  geralmente,  uma insuficiente e má qualidade de  ar  que facilita o aparecimento de fungos e 
humidades  nocivos à saúde das pessoas, do recheio e mesmo do edi�cio.

A falta de renovação do ar também ocorre nos edi�cios com entradas de ar natural mas que estão muitas vezes fechadas 
devido ao incómodo  causado  pelas correntes de ar frio que vêm do exterior. 

As unidades de ven�lação descentralizada VENTO,  da Blauberg ,  resolvem de maneira simples e eficaz, os problemas de 
falta de ven�lação acima referida. Além disso,  regulam o teor de humidade,  controlam o  CO2,   introduzem  ar novo 
aquecido gratuitamente pelo calor da recuperação e são fáceis de instalar,  

h�ps://blaubergven�latoren.de.en

Consulte, portando, a vasta gama de ven�lação da Blauberg, nomeadamente a ven�lação descentralizada com recuperação 
de calor e encontrará  o sistema de ven�lação  indicado para o seu caso, seja edi�cio construído ou em projecto

comercial@gudenergy.pt Solicite o catálogo completo 

VENTILAÇÃO INDIVIDUAL COM RECUPERAÇÃODE CALOR

Quarto

Cozinha 
Casa de 
Banho

Quarto

Varanda

Sala

S ã o  a p a r e l h o s  d e  e l e g â n c i a 
conseguida,  com boa integração 
esté�ca  no espaço  onde estão 
instalados.   Colocam-se  nas paredes 
exteriores, são silenciosos, têm 
recuperação de calor e  muito baixo  
consumo e  caudal até 50 m3/h. 
Funcionam de forma independente 
ou interligados com  outras unidades. 

A gama de unidades VENTO, de 
fabrico alemão, é composta por mais 
de uma dezena de modelos  de 
ven�lação descentralizada  de 
p e q u e n a s  d i m e n s õ e s ,   
especificamente concebidos  para 
ven�lar habitações, apartamentos, 
casas de fim de semana, instalações 
sociais e comerciais. 

Controlam a humidade e o CO2, 
através de comando local, remoto , 
smartphone ou tablet. 



VENTILAÇÃO INDIVIDUAL/DESCENTRALIZADA COM RECUPERAÇÃO DE CALOR VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

Caraterísticas
Optimização da eficiência energética da 
ventilação de moradias novas e remodelações, 
apartamentos,  e edifícios de serviços, sociais 
e comerciais.
Redução de perdas de calor da ventilação 
utilizando a  recuperação de calor
Controle individual da humidade e regulação 
controlada do ar.
Ventilação múltipla simultânea de várias 
unidades de ventilação comandada por  Wi-Fi 
Controlado por smartphone ou tablet Android 
ou iOS.
Conexão à casa inteligente ou edifício Sistema 
de Gestão (BMS)

Dentre os mais altos níveis de eficiência 
do mercado de recuperação de calor 
graças à estrutura hexagonal das células 
do permutador de calor.

Wi-Fi integrado para comunicação 
sem fios entre as unidades e 
controlo por  dispositivos Android 
ou iOS

Manutenção fácil.
Unidade interior é aberta pressionando 
as travas em ambos os lados 
O painel frontal foi especialmente 
projetado para ser fechado 
manualmente e garantir 100% de 
estanqueidade ao ar e proteger o 
impacto do vento

Os obturadores de ar automáticos
integrados impedem o refluxo do 
ar.

Caudal de ar
até 108 m³/h

30 l/s
Eficiência de 
recuperação de calor:

até  83 %

Potência: de  3.2 W 
SFP: de  0.82 W/l/s

Nível de ruido: 

de 13 dBA

Composição

Chave de designação

Modelo Conduta de ar Caudal máximo Alteração Tipo de campânula de ventilação o

Vento Expert A: Conduta circular 100 -1 S10: Câmpanula elegante de ventilação 
em plástico

Branca para paredes clássicas
S: Campânula metálica (para paredes 
estreita) 

W V.2: controle e configuração 
da unidade com o aplicativo 
móvel Wi-Fi

Filtro G3
Fitro  

Grelha decorativa interior

Antena WLAN 

Filtro F8
(Opcional) 

Conduta de ar

Painel de controloRecuperador de 
calor cerâmico 

Grelha exterior

Sensor de hmidade

Ventiladores 
com motores 

reversíveis de cc.

Material de isolamento sonoro
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HEAT RECOVERY SINGLE-ROOM UNITS

Control of the unit operation mode is also performed by means of 

control.

 is equipped with a humidity sensor for 

boosts to the speed III independently on other units in the system.

either can operate as independent unit 
or can be connected with other units in a house and controlled with a 

remote control.

 app for Android or iOS devices is available at Google 
Play and App Store.

Unit control via smartphone or tablet application.

House ventilation control via cloud service from anywhere in the world.

 

 

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2
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HEAT RECOVERY SINGLE-ROOM UNITS

Mounting
The unit is designed for through-the-wall installation inside a prepared 
hole in an outer wall of the building.
The best ventilation solution is pairwise installation of reverse phase 
synchronized units. Some units ensure supply of fresh air to the room and 

balanced ventilation is arranged.

The Vento unit can also be installed in a bathroom 

Expert Duo unit or an extract fan should be installed.

Vento Expert

Vento 

Expert

Vento 

ExpertVento Expert

Vento Expert

Vento Expert

KitchenBathroom

Room

RoomRoom

Balcony

Hall

Angular mounting into a wallwith standard thickness using

Unit installation example with the hoods for thin walls 
 AH-S chrome 160

Energy recovery

heat exchanger and transfers its heat and moisture to it. 

supply mode.

accumulated heat and humidity.

air mode.

UNIT OPERATING LOGIC IN WINTER PERIOD

INDOOR

+20 °C

-7 °C -10 °C

+17 °C

OUTSIDE OUTSIDE

Phase 1 Phase 2

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2
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HEAT RECOVERY SINGLE-ROOM UNITS
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Parameters  

I II III MAX

100–240

3.20 4.00 6.60 18.00

0.037 0.046 0.071 0.151

780 1100 1920 2940

18(5) 30 (8) 58 (16) 108 (30)

9 (3) 15 (4) 29 (8) 54 (15)

1.28 0.96 0.82 1.20

G3 (Option: F8 PM2.5 > 99 %*)

-20 … +40

23 27 40 51

13 18 30 42

42

up to 87

3/h 

 
(for thin walls)

VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

2018 1254/2014

dB
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    m3/h

BLAUBERG
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HEAT RECOVERY SINGLE-ROOM UNITSVENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

Accessories
Name Description

G3 filters (2 pcs.)

Filter set. Includes: 
• Plastic frame (1 pc.)
• G2 pre-filter (1 pc.)
• F8 filter (1 pc.). Filtration rate PM2.5 99 %

Plastic outer ventilation hood. Available in colours: 

AH-10 chrome 160 Plastic outer ventilation hood with a plate with brushed stainless steel effect finish

Plastic outer ventilation hood. Available in colours:

AH-S grey 160 Stainless steel ventilation hood, painted grey

AH-S chrome 160 Brushed stainless steel ventilation hood

Plastic outer grille with pipe for mounting from indoor

Kit for angular mounting with white color grille (for walls with standard thickness)

Kit for angular mounting with stainless steel outer grille (for walls with standard thickness)

500 mm air duct and polystyrene foam plug

R 160-700 700 mm air duct and polystyrene foam plug

white black grey terracotta brown vintage 

white black grey terracotta brown vintage 
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HEAT RECOVERY SINGLE-ROOM UNITSVENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2

Name Description

Sensor control panel

Remote control

CD-1 CO  sensor with LED CO  indication and a sensor button for operation mode selection

CD-2 CO  sensor

Cardboard template for indoor installation of the unit
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