
RECUPERAÇÃO DE CALOR 
UNIDADE INDIVIDUAL

VENTO EXPERT A50-1 PRO
FLUXO DE AR – ATÉ 50 M3/H

EFICIÊNCIA DA RECUPERAÇÃO DE CALOR   – ATÉ  97%

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 connected units. Some units ensure supply 
of fresh air to the room and the other units extract air from the premise. This way the most efficient balanced 
ventilation is arranged. 
In case of brand new construction, units are mounted in two stages:
1. Pre-installation at the stage of the indoor finishing and outer decorative wall finishing. It includes installation of an 
air duct, an outer ventilation hood and cable installation.;
2. Final mounting before commissioning of a house. It includes installation of a regenerator with a fan and filters and 
mounting and wiring of an indoor unit with a controller and shutters.
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Speed 1 2 3

Voltage / 50-60 Hz [V] 100-230

Power [W] 3.61 4.15 5.20

Current [A] 0.025 0.030 0.039

RPM [min-1] 800 1300 1900

Air capacity 
in airing mode [m3/h]

15 30 50

Air capacity in heat regeneration 
mode [m3/h]

7.5 15 25

Filter G3 (F7 PM2.5 > 75 %)*

Temperature 
of transported air [oC]

-30…50

Noise level @ 1 m [dB(A)] 20 27 30

Noise level @ 3 m [dB(A)] 11 18 21

Outdoor sound pressure attenu-
ation [dB(A)] in accordance with 
DIN EN 20140

42

Regeneration efficiency [%]
in accordance with DIBt LÜ-A 20

97 90 82

Ingress Protection Rating IP24

Accessory name Description

Pre-installation Kit VENTO 
Expert A50-1

Includes:
• An Air duct;
• An AH 160 outer ventilation hood;
• A plastic foam plug.

Pre-installation Kit VENTO 
Expert A50-1 S

Includes:
• An air duct;
• AH-S 160 outer ventilation hood;
• A plastic foam plug.

Completion Kit VENTO 
Expert A50-1

Includes:
• An internal unit with a heat regenerator, 
a fan and G3 filters;
• An indoor unit with a controller and
shutters;
• A remote control.

FP-VE A50 F7 filter
Filtration rate PM2.5 > 75 %
F7 filter reduces airflow of the unit down to 
40 m3/h.

Remote control 
FB-Vento Expert

Remote control unit

Overall dimensions

Accessories

*Option

Technical data
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Vento Expert
A50-1 Pro 

Vento Expert
A50-1 S Pro
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 Utilização

 Melhoria da eficiência energética da ventilação de moradias novas e remodelações, apartamentos, edifícios de 
serviços e comerciais

 Redução de perdas de calor da ventilação com a utilização da recuperação de calor
 Controle individual da humidade e regulação controlada do ar
 Ventilação múltipla simultânea de várias divisões comandada por uma única unidade individual com

controlo central (unidade master)

Manutenção fácil. 
A unidade interior é 
aberta 
pressionando os 
fechos laterais.

Dentre os mais altos 
níveis de eficiência do 
no mercado de 
recuperação de calor 
graças à estrutura  
hexagonal das células 
do  permutador  
de calor.

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

O painel frontal, 
especialmente concebido, 
pode ser fechado 
manualmente para garantir 
100% de estanquidade ao ar e 
proteger contra o impacto do 
vento forte.

grelha exterior

Grelha interior decorativa

Acumulador cerâmico de energia 
(recuperador)

ventilador EC reversível 

interruptores de 
funcionamento

controlo remoto

conduta de ar

filtros

 Composição

• Warm stale air is extracted from the premise, flows through the ceramic 
regenerator and transfers its heat energy and moisture to it. 

• As the ceramic regenerator gets warmed up, the unit switches to the supply 
mode.

• Clean cold intake air flows through the regenerator and absorbs 
accumulated heat and humidity.

• When the ceramic regenerator  is cooled down, the unit switches to the 
extract air mode.

Unit operating logic in winter period

Phase 2 (70 seconds)
Air supply to the room

Phase 1 (70 seconds)
Air extraction from the premise

OUTSIDEINDOOR

+17 °C

+17 °C

-10 °C

OUTSIDE

-7 °C
+20 °C

+20 °C

Control

Control of the unit operation mode is performed by means of sensor control panel located on the unit casing or 
a remote controller.

Speed selection and OFF button

Heat regeneration mode

Ventilation mode

ON/OFF button

3 unit speeds

Ventilation mode

Heat regeneration mode

Night timer: low speed for 8 hours

Party timer: high speed for 4 hours

The unit is equipped with a humidity sensor for indoor humidity control.
Connection of the units in series ensures balanced ventilation. First unit in the chain becomes the master one. 
Ventilation mode of the entire system can be controlled by means of the control panel on the master unit. 
A signal from the remote control is received by the master unit only. 
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remote
control

Vento Expert A50-1 Pro Vento Expert A50-1 Pro Vento Expert A50-1 Pro

filtro F7
(opcional) 
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~ 100-230 V



Use

Arrangement of efficient energy-saving supply and exhaust single-room ventilation in flats, houses, cottages,
social and commercial premises.
Reducing heat losses caused by ventilation due to heat recovery.
Humidity balance and regulated air exchange create individually controlled microclimate.
Coordinated network based on several integrated single-room ventilation units with central control.

Easy maintenance.
Indoor unit is
opened by pressing
the latches on both
sides.

One of the best
regeneration
efficiency on the
market due to
innovative hexagonal
structure of the heat 
exchanger cells. 

Integrated automatic
air shutters prevent
air back drafting.

The specially designed
front panel can be closed 
manually to ensure 100% air 
tightness and protect against 
wind impact.

outer ven la on hood

decora ve front panel 

ceramic energy accumulator 
(regenerator)

reversible EC fan 

sensor opera  on mode 
switches 

remote control

air duct

fi lters

Design

• O ar viciado quente é extraído da divisão, flui através do permutador 
cerâmico para onde transfere a sua energia térmica e a sua humidade.

• À medida que o permutador cerâmico é aquecido, a unidade muda para 
o modo  de alimentação 

• O ar novo e  frio de admissão  é filtrado no permutador e absorve o 
calor e a humidade acumulados

• Quando o permutador de calor cerâmico é arrefecido,  a unidade 
muda para o modo de extracção de ar.

 O funcionamento do sistema de ventilação no inverno

Fase 2 (70 segundos) 
Admissão de ar novo  

oom

Fase1 (70 segundos)
Extração de ar viciado

OEXTERIORINTERIOR

+17 °C

+17 °C

-10 °C

EXTERIORDE

-7 °C
+20 °C

+20 °C

 Controlo

O controle dos modos de funcionamento do sistema de ventilação  é realizado por meio do painel de controlo 
do sensor localizado na caixa da unidade ou por meio do controlo remoto.

Seleção de velocidade e botão OFF

Modo de regeneração de  calor

Modo de ventilação

Botão ON/OFF 

3 velocidades

Modo e ventilação

Modo de regeneração de  calor

Temporizador de redução noturna

Temporizador de festa

A unidade está equipada com um sensor de humidade para controlar  a humidade interior.
A ligação em série de várias unidades de ventilação irá proporcionar uma ventilação controlada. A primeira 
unidade de ventilação desempenha a função de  Mestre. O painel de control do Mestre controla o  
funcionamento  de todo o  sistema de ventilação. Os sinais do controlo remoto apenas são recebidos pela 
unidade Mestre. 

Vento Expert A50-1 Pro

controlo
remoto

Vento Expert A50-1 Pro Vento Expert A50-1 Pro Vento Expert A50-1 Pro

fi lter F7
(op onal) 

sound insula ng material 

  Control

  Potência

  Control

  Potência

  Control

  Potência
~ 100-230 V



HEAT RECOVERY
SINGLE-ROOM UNIT

VENTO EXPERT A50-1 PRO
AIR CAPACITY – UP TO 50 M3/H

HEAT RECOVERY EFFICIENCY – UP TO 97%

 Montagem

As unidades de ventilação com recuperador de calor foram concebidas  para instalação nas paredes exteriores 
dos edifícios. A melhor solução de ventilação é a instalação  das unidades ligadas em em modo de 
funcionamento reversível. Algumas unidades introduzem ar novo e outras extraem o ar viciado em locais 
distantes.  Desta forma, a ventilação será  equilibrada  e mais mais eficiente.
No caso de construções  novas,  as unidades são montadas em duas etapas:
1. • Pré-intalação:  antes do reboco das paredes  (instalação do tubo e  da cablagem elétrica)
2. • Montagem final: na conclusão da obra (instalação do permutador de calor,  do filtro, e ligação da unidade de 

ventilação e de controlo).
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Velocidades 1 2 3

Tensão / 50-60 Hz [V] 100-230

Potência [W] 3.61 4.15 5.20

Currente nominal[A] 0.025 0.030 0.039

RPM [min-1] 800 1300 1900

Caudal do ar em modo de 
ventilação [m3/h]

15 30 50

Caudal do ar em modo de 
recuperação [m3/h]

7.5 15 25

Filtro G3 (F7 PM2.5 > 75 %)*

Temperatura do ar  [oC] -30…50

Nível de ruido  a 1 m [dB(A)] 20 27 30

Nível de ruido a 3 m [dB(A)] 11 18 21

Pressão sonora exterior  [dB(A)] 
de acordo com  DIN EN 20140 42

Eficiência de regeneração [%]
de acordo com  DIBt LÜ-A 20

97 90 82

Proteção IP24

Nome do acessório Descrição

Pre-instalação de  Kit 
VENTO Expert A50-1

Inclui:
• 1 conduta de ar;
•1 grelha de ventilação exterior AH 160
• .1envólucro de  espuma de plástico

Pre-instalação de  Kit 
VENTO Expert A50-1 S

Inclui:
• 1 conduta de ar;
• 1 grelha de ventilação exterior AH 160 ;
• 1 envólucro de espuma de plástico.

Acabamento do  Kit 
VENTO Expert A50-1

Inclui:
• 1 unidade interior com recuperador de calor, 

• 1unidade interior com um controlador e
obturadores;

• 1 contolo remoto

FP-VE A50 F7 Filtro
Taxa de filtração PM2.5 > 75% T
F7 reduz o fluxo de ar da unidade para 40 
m3 / h.

Controlo remoto 
FB-Vento Expert

Unidade de controlo remoto

Dimensiões

 Acessórios

*Opcional

 Dados técnicos

Vento Expert
A50-1 Pro 

Vento Expert
A50-1 S Pro

Blauberg Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52a
81379 Munich, Germany
Telefon: +49 (0)89 785 08 088
Fax:  +49 (0)89 780 69 521
info@blaubergventilatoren.de
www.blaubergventilatoren.de

•1 ventilador e filtros G3;




