Centralna prezračevalna naprava za stensko montažo z izkoristkom
odpadne toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 200 m3/h
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Na sliki: KWL EC 200 W R, z F7-filtrom (dodatek) na dovodu in
predgrelcem KWL-EVH 200 W (dodatek).

Kompaktna centralna
prezračevalna naprava za
prezračevanje stanovanjskih hiš
in etažnih stanovanj opremljena s
Heliosovim inovativnim nadzornim
konceptom easyControls za
enostavno povezavo z mrežo in
nadzorom preko spleta. Na izbiro
z visokozmogljivim plastičnim
ali entalpijskim toplotnim
izmenjevalcem za dodatno
regulacijo vlage. Najmodernejša EC
tehnologija motorjev.
Ohišje
Iz belo pobarvane pocinkane
pločevine, dvostensko, z vseh
strani obdano z 12 mm toplotno
in zvočno izolacijo. Enostavna
montaža in vzdrževanje. Z
odstranitvijo sprednje stranice
so vse komponente enostavno
dosegljive.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec (okoli 12
m2 površine) iz umetne mase z
izkoristkom do 90%.
Izvedbe ET imajo visokozmogljiv
entalpijski toplotni izmenjevalec za
ohranjanje vlažnosti zraka.
Ventilatorja
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo, skrbita za dovod
in odvod zraka. Ne potrebujeta
vzdrževanja in sta enostavno
snemljiva za potrebe čiščenja.
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj. Na priključke na
zgornji strani naprave se priključijo
cevi DN 125 preko priključnih
elementov RVBD 125 (dodatek).
Priključek kondenzata
Priključek, ki se nahaja na
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mere so v mm

kondenz
fi 12 mm

KNX-modula (KWL-KNX, dodatek).

spodnjem delu naprave, se priključi
na odtočno kanalizacijo. Dobava
vključuje tudi kroglični sifon.

Električni priključek
Naprava je dobavljena z
dvometrskim električnim kablom
(3 x 1,5 mm2) z vtičem. Krmilni kabli
za komandne elemente, senzorje,
ModBus in LAN povezavo se
priključijo na napravo s konektorji
na priključno ploščo na zgornji
strani naprave.

Zračni fltri
Dovod zraka se vrši preko G4 filtra.
Dodatno se lahko vgradi še filter
cvetnega prahu F7. Na izpušni
strani je vgrajen G4 filter,
ki ščiti toplotni izmenjevalec pred
nečistočami iz prostora.
Poletni režim
Serijsko je vgrajena avtomatska
bypass funkcija. Ko je funkcija
aktivna, zunanji zrak zaobide
toplotni izmenjevalec in ne prejme
toplote odvodnega zraka.
Zaščita pred zmrzaljo toplotnega
izmenjevalca
Vgrajena zaščita pred zamrznitvijo
kondenza pri nizkih temperaturah
avtomatsko prilagaja hitrost
ventilatorja dovodnega zraka in
nadzoruje delovanje opcijskega
električnega predgretja (KWL-EVH
200 W, dodatek).

•

Helios easyControls
Serijsko vgrajen nadzor
easyControls omogoča enostavno
povezavo KWL prezračevalne
naprave v LAN omrežje. Rokovanje
je preprosto preko Heliosovega
programskega okna na spletnem
brskalniku. Rokovanje je mogoče
preko računalnika, prenosnega
računalnika, tablice ali pametnega
telefona, preko WLAN ali internega
omrežja. Za obseg funkcij glejte
stran 15.
EasyControls je pripravljen za:
• regulacijske elemente za ročni
nadzor (KWL-BE, KWL-BEC,
dodatek),
• senzorje kvalitete zraka za
avtomatsko prezračevanje po
potrebi (KWL-CO2, KWL-FTF, KWLVOC, dodatki),
• priključek na hišno omrežje preko
ModBus postaje ali opcijskega
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Dodatki (funkcijski opis glejte na
strani desno)
KWL EC 200 W napravo se lahko
individualno dodatno opremi z
naslednjimi dodatki:
Komandna plošča z drsnim
stikalom
Tristopenjsko obratovanje preko
drsnega stikala,
tri prostonastavljive obratovalne
stopnje znotraj celotne
obratovalne karakteristike,
preko funkcije zamika (offset) se
lahko moč odvodnega ventilatorja
spremeni za +/- 20 %,
krmilna napetost je merljiva na
komandnem elementu,
za realizacijo dodatnih
obratovalnih stopenj npr. nočni
režim je najprimernejša tedenska
stikalna ura (WSUP/WSUP-S, nar. št.
9990/9577, dodatek),
svetleče diode za optični prikaz
obratovalnega stanja, npr.
menjavo filtra, temperaturo
dovodnega zraka <+ 5 °C, motnja v
obratovanju.
Komfortna komandna plošča
Komfortna komandna plošča
z grafičnim zaslonom in z
uporabniku prijaznim programom,
pomoč pri zagonu naprave,
izbira obratovalne stopnje
(avtomatsko/ročno, stopnje 1-4),
štiri prosto nastavljive stopnje
prezračevanja znotraj celotne
karakteristike,
nastavitev tedenskega programa
(prezračevanje/gretje),
nastavitve parametrov senzorjev

(CO2, VOC in vlage),
• prikaz simbola za menjavo filtrov,
obratovalnega stanja, obratovalnih
ur in motenj,
• funkcija zapore.
KNX/EIB modul
Za povezavo prezračevalne
naprave s hišno pametno
instalacijo preko KNX/EIB.
Senzorji kvalitete zraka
Za avtomatski režim in optimalno
izmenjavo zraka so na voljo
senzorji kvalitete zraka (različni
plini), CO2 in vlažnosti zraka.
Razširitveni modul
Za priklop dodatkov kot so zaporne
lopute, zemeljski kolektor, ali
dogrevanje (na izbiro toplovodni
ali električni grelni register moči
2,6 kW).
Dogrevanje
Helios easyControls sistem lahko
s pomočjo razširitvenega modula
(KWL-EM, dodatek) nadzoruje
električni (EHR s tipalom KWLLTK, dodatka) ali vodni (WHR s
hidravličnim modulom WHSH in
tipalom KWL-LTK, dodatki) grelni
register. Temperaturni profil se
nastavi s tedenskim programom.
Delovanje je lahko tudi neodvisno
od Heliosovega easyControls
sistema, nadzorovano preko
temperaturne regulacije (WHST
300 T38, dodatek).

Navodila
Helios easyControls inovativni
nadzorni koncept
stran 15
Izkoristek odpadne vlage
z entalpijskim toplotnim
izmenjevalcem
stran 14

Centralna prezračevalna naprava za stensko montažo z izkoristkom
odpadne toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 200 m3/h

KNX/EIB modul
Za priklop prezračevalne naprave na
KNX/EIB hišno omrežje. Za vgradnjo
v stikalno omaro (prostor za eno
napravo)
KWL-KNX
št. 4275

KWL EC 200 W

Dpfa
[Pa]

frekvenca
LWA
odvod
LWA
dovod
LPA
ohišje

Hz max 125
dB (A) 45 36
dB (A) 45 36
dB (A) 43 37

250
33
33
37

500
32
32
37

1k
37
37
40

2k
30
30
36

4k
25
25
28

8k
17
17
19

1,7 V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10 V

V̇ [m3/h]
Komandna plošča z drsnim stikalom
Tristopenjsko drsno stikalo s prikazom
obratovalnega stanja za podometno
montažo. Za funkcije glejte levo.
Krmilni kabel SL6/3 (dolg 3m) v
obsegu dobave, druge dolžine (SL6/...,
dodatek) po naročilu.
Mere mm (Š xV x G) 80 x 80 x 37
KWL-BE
št. 4265
Ohišje za nadometno montažo
Mere mm (Š xV x G) 80 x 80 x 51
KWL-APG
št. 4270

Električni predgrelec
Električni predgrelec za enostavni
priklop na vtičnico v napravi. Za
predgretje zunanjega zraka pri
zelo nizkih zunanjih temperaturah
(zaščita pred zamrznitvijo toplotnega
izmenjevalca). Nujen še posebej pri
PHI verziji nastavitve. Moč 1000 W.
KWL-EVH 200 W
št. 4224

Komfortna komandna plošča
Z grafičnim zaslonom in podometno
montažo. Za funkcije glejte levo.
Možen priklop do 8 kosov. Krmilni
kabel SL4/3 (dolg 3m) v obsegu
dobave, druge dolžine (SL4/...,
dodatek) po naročilu.
Mere mm (Š xV x G) 80 x 80 x 37
KWL-BE
št. 4263
Ohišje za nadometno montažo
Mere mm (Š xV x G) 80 x 80 x 51
KWL-APG
št. 4270

Razširitveni modul
Za regulacijo zunanjih loput,
zemeljskega kolektorja in/ali
dogrelnih registrov.
Mere mm (Š xV x G) 210 x 210 x 100
KWL-EM
št. 4269
Električni grelni register
Za dodatno segrevanje dovodnega
zraka.
EHR-R 1,2/125
št. 9433
Kanalski temperaturni senzor
KWL-LTK (1 kos)
št. 9644

Tehnični podatki

klasični izmenjevalec
Tip
št.

Desna izvedba
Leva izvedba

KWL EC 200 W R
KWL EC 200 W L

entalpijski izmenjevalec
Tip
št.

4220 KWL EC 200 W ET R 4221
4222 KWL EC 200 W ET L 4223

Prezrač. stopnje 2)
235 180 120 75
235 180 120 75 20
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A) 3)
45 40 34 29
45 40 34 29 28
dovod LWA
45 40 33 29
45 40 33 29 28
odvod LWA
43 38 30 <25
43 38 30 <25 <25
ohišje LPA na 1 m
49 26 15 9
49 26 15 9
6
Moč ventilatorjev 2xW 2)
<1W
Poraba v mirovanju
1 ~ 230 V, 50 Hz
Napajanje
1,0
Nazivni tok [A]
4,4
• el. predgrelec (dodatek)
5,4
• max. s predgrelcem
1,0 kW
Moč el. predgrelec
avtomatski (vgrajen v napravi)
Poletni obvod - bypass
1042
Priklop po vezalni shemi št.
od - 20 °C do + 40 °C
Temp. delovno območje
od + 5 °C do + 40 °C
Temp. območje nastavitev
41
Približna teža [kg]
1)

Senzorji CO2-, VOC, vlage
Za regulacijo CO2, mešanih plinov
(VOC) in relativne vlažnosti je možen
priklop do 8 senzorjev. Regulacija
glede na najvišjo izmerjeno vrednost.
Krmilni kabel SL4/3 (dolg 3m) v
obsegu dobave, druge dolžine (SL4/...,
dodatek) po naročilu.
Mere mm (Š xV x G) 95 x 97 x 30
KWL-CO2
št. 4272
KWL-FTF
št. 4273
KWL-VOC
št. 4274

Pri uporabi F7 filtra je potrebno upoštevati zmanjšanje pretoka zraka za približno 10 %.

2)

20
28
28
<25
6

Vodni grelni register
Za dodatno segrevanje dovodnega
zraka.
WHR 1,2/125
št. 9480
Kanalski temperaturni senzor
KWL-LTK (2 kosa)
št. 9644
Hidravlična enota
WHSH 1100 24V (0-10V)
št. 8819
Regulacija temperature zraka
WHST 300 T38
št. 8817
Rezervni filtri
• 2 kosa G4 filtrov
ELF-KWL 200/4/4
• 1 kos F7 filter
ELF-KWL 200/7 1)

št. 0021
št. 0038

Navodila
Entalpijski toplotni izmenjevalec
za naknadno namestitev
KWL-ET 200
št. 0896

Merjeno pri 0 Pa zunanjega upora.

3)

Kanalski priključki
Kanalski priključki opremljeni
s tesnili za povezavo naprave s
cevno instalacijo fi 125 mm
RVBD 125
št. 9640
Drugi dodatki
str.
• KWL periferija
42
• Zemeljski kolektorji
46
• Sistem izoliranih cevi IP
50
• Razvodni sistem zraka FRS 54
• Krmilni kabli
59
Grelni register, regulacija,
prezračevalne rešetke, cevi, strešne
penetracije, odvodni in dovodni
ventili, dušilci zvoka, rešetke in
drugi dodatki
Heliosov glavni katalog

Merjeno pri 100 Pa. S povečevanjem upora se povečuje tudi šumnost naprave.
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