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Úvod 

Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání 

rekuperační jednotky řady Ventbox. Dále jsou zde popsány jednotlivé možnosti ovládání 

rekuperační jednotky přes zařízení typu chytrý telefon, PC, notebook, tablet (dále jen 

„zařízení“). 
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Přihlášení do webového rozhraní 
Upozornění: 

 Toto přihlášení slouží pro připojení a ovládání rekuperační jednotky pouze doma, 

když je zařízení připojeno do vnitřní sítě domácnosti.  

 Vnitřní síť nemusí být připojena na internet.  

 Přes toto přihlášení nelze jednotku ovládat vzdáleně z jiného místa. 

 Pro ovládání jednotky přes vzdálený přístup postupujte dle manuálu „Vzdálený 

přístup na webové rozhraní“ 

 Podmínkou vzdáleného přístupu je připojení domácí sítě na internet 

Výhody připojení na internet: 

 Možnost vzdálené údržby 

o Kontrola výměny filtrů – odeslání emailu 

o Kontrola a evidence chybových hlášek – 

odeslání emailu 

o Vždy aktualizovaný software 

 

 

 

 

1) Pro zobrazení webové rozhraní rekuperační jednotky je zapotřebí spustit webový 

prohlížeč v zařízení. (Firefox, Chrome, Safari, atd.) 

 

Do pole pro vkládání webové 

adresy napsat IP adresu 

přiřazenou webserveru 

rekuperační jednotky 
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2) Tvar IP adresy: 

Např. 192.168.0.1 nebo 10.0.0.1 

První tři čísla 192.168.0. se dají zjistit na spodní straně Wifirouteru, nebo v jeho manuálu. 

Poslední číslo je přiřazované pomocí DHCP serveru vašeho Wifirouteru.  

Pro zjištění IP adresy vaší rekuperační jednotky si můžete stáhnout program z našich 

webových stránek: 

http://www.thermwet.cz/ke-stazeni 

 Program k identifikaci IP adresy rekuperační jednotky 

 

3) Zjištění IP adresy pomocí programu SetPlcIP.exe 

a. Zařízení, na kterém se chcete připojit k rekuperační jednotce, musí být 

připojeno do sítě, na které je připojena i rekuperační jednotka 

b. Stáhnout program  

c. Otevřít program SetPlcIP.exe 

d. Stisknout tlačítko Scan 

e. Zobrazí se IP adresa vašeho zařízení 

4) Po potvrzení IP adresy se zobrazí úvodní přihlašovací stránka, viz dále. 

5) Stisknutím klávesy CTRL+D (ve většině prohlížečů) je možno uložit tuto stránku do 

oblíbených odkazů. 

 

6) Jakékoliv další přihlášení je možno provádět pomocí odkazu v záložce. 

7) Pro přihlášení do webového rozhraní postupujte dle návodu dále. 

8) Pro odhlášení z webového rozhraní stačí zavřít dané okno prohlížeče. 

 

Poznámka: 

Základní nastavení a připojení do domácí sítě provádí technik při instalaci rekuperační jednotky. Pro podrobnější nastavení a 

zabezpečení kontaktujte svého správce domácí sítě. 

Zde je možno zvolit název 

záložky a do jaké složky 

v listu záložek se má odkaz 

uložit. 
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Ovládání rekuperační jednotky 
Nejprve se zobrazí tato přihlašovací stránka, kde vložíte přihlašovací údaje, viz níže. 

 

Přihlašovací údaje pro uživatele: 

  Pro ovládání   Pro prohlížení 

Jméno: ventbox   demo 

Heslo:  ventbox   demo 

 

 

 

Pozn: Tyto přihlašovací údaje jsou pevně dané a najdete je vždy v tomto manuálu. 
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Domovská stránka Homepage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režimy 

Přepínání režimů. Aktivace stisknutím příslušného tlačítka. Zvolený režim je stále aktivní do zvolení jiného režimu. 

 Režim Léto/Zima – přednastavené časové denní režimy. Aktivace druhého režimu znovu stisknutím. 

 Režim Párty – zvýšený výkon na 100% 

 Režim Dovolená – snížený výkon na 25% 

 Režim Nízký – nastavení výkonu na 40% 

 Režim Střední – nastavení výkonu na 60% 

 Režim vysoký – nastavení výkonu na 80% 

 

Zobrazení 

aktuálního výkonu 

ventilátorů 

Zobrazení aktuální 

hodnoty oxidu uhličitého, 

vlhkosti a kvality 

vzduchu 

Zobrazení stavu 

zanesených filtrů 

v závislosti na 

nastavené době 

Zobrazení stupně 

předehřevu 

Přepínání režimů  
Manuální spuštění  

By-passu na 

přednastavenou dobu 

v hodinách. Aktivace 

stisknutím OK 

Zapnout / Vypnout  

Odkaz na web 

www.thermwet.cz 

Odeslání dotazu na   

e-mail: info@thermwet.cz 

Přepínání stránek  

Indikace chybových 

hlášek  
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Stránka Denní režimy 
 

Tato stránka slouží pro nastavení denních režimů, kterými se řídí výkon rekuperační jednotky 

v závislosti na čase. V továrním nastavení je přednastaveno doporučené schéma. Každý si 

může zvolit vlastní schéma dle časové obsazenosti domu. Nastavení je možno provést pro 

každý den v týdnu zvlášť a pro léto a zimu zvlášť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení: 

- Nízký režim nastavit v hodinách kdy dům není obsazen. Režim nastavit na 0 nebo 15-

40%. Během zimního období doporučujeme větrat kontinuálně na nižší výkon. 

- Střední režim nastavit v hodinách kdy je dům obsazen. Režim nastavit na 40-60%. 

- Vysoký režim nastavit v hodinách s nejvyšší aktivitou. Režim nastavit na 60-80%. 

Pozn: Výkon větracího systému je možné zcela přizpůsobit individuálním potřebám uživatele. Všechny uvedené hodnoty jsou 

pouze doporučené, vycházejí z norem a zkušeností z provozu větracích systémů. 

Nastavení třech 

výkonových stupňů 

pro denní režimy  

Zvolení Letního 

nebo Zimního 

režimu pro 

nastavení 

Zvolení dne v týdnu 

pro nastavení Nastavení výkonu 

pro danou hodinu 

Stisknutím se 

změní barva. 

Přiřazený výkon 

dle barevného 

schématu výše  
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Stránka Provozních údajů 
Tato stránka slouží pro názorné zobrazení provozního stavu rekuperační jednotky a je pouze 

informační. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn: Hodnota účinnosti je vypočítávána z měřených teplot a je závislá i na vlhkosti vzduchu a aktuálním výkonu. Hodnota je 

pouze orientační a může se lišit od jiných typů výpočtů účinnosti. 

Zobrazení polohy 

By-pass klapky 

Zobrazení 

aktuálního výkonu 

Teplota 

přiváděného 

vzduchu do 

místnosti 

Vypočítaná účinnost 

rekuperace 

Teplota 

vyfukovaného 

odpadního vzduchu 

ven 

Teplota 

odtahovaného 

vzduchu z místnosti 

Teplota čerstvého 

vzduchu z venku 

Zobrazení stupně 

předehřevu 
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Stránka pro Nastavení periférií 
Tato stránka slouží pro nastavení periférií, jako jsou čidla Oxidu uhličitého (CO2), Relativní vlhkosti 

(RH) a čidla pro kvalitu vzduchu (SQA), které snímá i některé organické plynné látky a oxid uhelnatý 

(CO). Dále je zde možnost nastavit parametry tlačítek intenzivních odtahů pro koupelnu a WC a zvlášť 

pro kuchyň, kde je možno nastavit delší dobu např. při vaření. Nastavení pro filtry slouží 

k přednastavení doby pro výměnu filtrů. 

 

 

Doporučení: 

Oxid uhličitý (CO2) 1000 ppm je doporučená hodnota dle normy 

  1500 ppm je maximální přípustná hodnota  dle normy 

Kvalita vzduchu (SQA) 60% je doporučená hodnota 

Relativní vlhkost (RH) 65% je doporučená hodnota 

Filtry 6 měsíců je minimální doba životnosti filtrů 

  12 měsíců je maximální doba životnosti filtrů  

 

Nastavení pro CO2 

Rozsah:  

900-1500ppm 

40-100% výkon 

Při překročení 

nastavené hodnoty 

znečištění v  ppm 

se výkon plynule 

navyšuje od 

nastaveného 

výkonu v %. 

Nastavení pro 

SQA 

Rozsah:  

30-100% SQA 

40-100% výkon 

Při překročení 

nastavené hodnoty 

znečištění v % se 

výkon plynule 

navyšuje od 

nastaveného 

výkonu v %. 

Nastavení pro 

intenzivní odtah 

koupelny a WC 

Rozsah:  

náběh 0-30 min 

doběh 0-30 min 

výkon 50-100% 

Náběh – zpoždění 

po stisknutí tlačítka 

Doběh – čas běhu 

na zvýšený výkon 

Nastavení pro RH 

Rozsah:  

30-100% 

Při překročení  

nastavené vlhkosti 

se výkon plynule 

navyšuje úměrně 

s vlhkostí až do 

100%. 

Nastavení pro 

Filtry 

Rozsah:  

6-12 měsíců 

Nastavená doba je 

závislá na 

znečištění okolního 

ovzduší.  

Nastavení pro 

intenzivní odtah 

kuchyň 

Rozsah:  

doběh 0-99 min 

výkon 50-100% 

Doběh – čas běhu 

na zvýšený výkon 
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Poznámky: 
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