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Centralna prezračevalna naprava za stensko montažo z izkoristkom odpadne 

toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 210 m3/h

Na sliki: KWL EC 200 Pro R, z F7-�ltrom (dodatek) na dovodu.

Skupne lastnosti
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) z visokim izkoristkom.
Robustna aluminijasta izvedba.
Enostavna demontaža z eno 
potezo za potrebe čiščenja.

Dovajanje zraka
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 DN125.

Priključek kondenzata
Priključek, ki se nahaja na
spodnjem delu naprave, se
priključi na odtočno kanalizacijo.
Dobava vključuje tudi kroglični 
(suhi) sifon.

Zračni "lter

Dovod zraka se vrši preko G4 
!ltra. Dodatno se lahko vgradi še 
!lter cvetnega prahu F7. Na 
izpušni strani je vgrajen G4 !lter, 
ki ščiti toplotni izmenjevalec pred 
nečistočami iz prostora.

Zaščita pred zmrzaljo
Vgrajen termostat ščiti toplotni 
izmenjevalec pred zamrznitvijo 
pri nizkih temperaturah z 
avtomatskim izklopom ventila-
torja dovodnega zraka.

Regulacija moči

Na razdalji do 100 m od naprave 
se montira 4 stopenjsko 
obratovalno stikalo (vključeno v 
dobavo). Z njim se stopenjsko 
nastavlja želena moč obratovanja 
(glejte karakteristike).

Na obratovalno stikalo se lahko
priklopi stikalna ura (dodatna
oprema).
WSUP         Št. 9990

V povezavi s tlačnim stikalom 
(dodatna oprema) se na 
obratovalnem stikalu prikaže 
stanje !ltra.
DDS          Št. 0445

Poletni režim
Serijsko je vgrajena ročna bypass
funkcija1). Ko je funkcija aktivna 
zunanji zrak zaobide toplotni
izmenjevalec in ne prejme toplote 
odvodnega zraka, kar je primerno 
za nočno pohlajevanje v 
poletnem času.

Električni priključek
Naprava je dobavljena z 
električnim vtičem. Zunanja
priključna omarica je namenjena
priključitvi obratovalnega stikala 
in tedenske stikalne ure. 

Prezračevalne naprave izvedbe Eco, z motorno bypass funkcijo so dobavljive le na zahtevo.

Zračni "lter
Čist dovod zunanjega zraka se 
vrši preko G4 !ltra, opcijsko je 
dodatno dobavljiv !lter cvetnega 
prahu F7. Na izpušni strani je 
vgrajen G4 �lter, ki ščiti toplotni 
izmenjevalec pred nečistočami iz 
prostora. Vse �ltre je možno 
odstraniti z eno potezo za 
potrebe čiščenje ali zamenjave.

Zaščita pred zmrzaljo
Električni predgrelec segreje 
dovodni zunanji zrak pri zelo 
nizkih temperaturah in tako 
omogoča nemoteno delovanje 
prezračevalne naprave in 
preprečuje zamrznitev 
toplotnega izmenjevalca.
Nastavljiv je v območju med          
- 6 °C in +15°C.

Regulacija moči
V obsegu dobave je stenski LCD 
nastavljalnik s tedensko stikalno 
uro. Napravo lahko krmilimo z do 
3 nastavljalniki, do 5 senzorji CO

2
 

in do 2 senzorja vlage.
Napravo lahko krmilimo v obsegu 
8 stopenj preko enega ali večih 
nastavljalnikov.
Centralna regulacija obratovalnih
režimov je možna tudi preko 
LON-Bus modula (dodatna 
oprema) ali preko zunanjega
analognega signala (0 - 10 V
ali 4 - 20 mA).

Delovanje LCD nastavljalinka
Programiranje od osnovne do
najvišje stopnje prezračevanja in
glede na mejne vrednosti 
senzorjev CO

2
 [ppm] in relativne  

vlage [%].

KWL EC 200 Pro ponuja serijsko 
izvedbo z dodanim električnim 
predgrelcem in avtomatsko 
bypass funkcijo. V obsegu 
dobave je tudi LCD nastavljalnik 
s tedensko stikalno uro.

Posebne lastnosti prezračevalne 
naprave KWL EC 200 Pro

KWL EC 200 Eco
Ekonomična izbira z ugodnim 
razmerjem med ceno in zmogljiv-
ostjo za vse načine vgradnje.

Centralna prezračevalna naprava 
za prezračevanje stanovanjskih hiš 
in etažnih stanovanj. 

Visokozmogljivi ploščni protitočni 
toplotni izmenjevalec z izkorist-
kom do 90%. Najmodernejša EC 
tehnologija motorjev z izredno 
nizko porabo električne energije.

Prikaz temperature,  
posluževalnih menujev in 
potrebe po vzdrževanju.
Vgrajena digitalna tedenska 
stikalna ura.
Optični nadzor �ltrov z 
nastavljivimi časovnimi intervali.
Vklop kaminske funkcije ali 
funkcije intenzivnega 
prezračevanja.
Nastavljanje števila vrtljajev 
dovodnega in odvodnega 
ventilatorja.
Nastavitev zaščite pred 
zamrznitvijo.
Nastavitev poletnega režima.

Poletni režim
Serijsko je vgrajena avtomatska
bypass funkcija. V poletnem 
režimu, pri nastavljenih 
parametrih, zunanji zrak zaobide 
toplotni izmenjevalec in ne 
prejme toplote odvodnega zraka.

Električni priključek
Naprava je dobavljena z
električnim vtičem in 
priključenim nastavljalnikom. 
Zunanja priključna omarica je 
namenjena priključitvi dodatnih 
nastavljalnikov, senzorjev in 
priključitvi Bus modula ter 
analognega signala.

      izpuh odvod

             dovod          zajem
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Mere so v mm

Mere so v mm

Odvod kondezata ø 12 mm

Odvod kondezata ø 12 mm

     Drugi dodatki

KWL periferija

- HygroBox
- Zemeljski kolektor
- Razdelileci zraka
- Izolirani cevni sistemi
- Dodatni elementi

Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.

Heliosov glavni katalog

KWL EC 200 Eco in Pro KWL EC 200.. R

KWL EC 200.. L
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KWL EC 200 Pro R 0947

KWL EC/ET 200 Pro R3)
5895

KWL EC 200 Pro L 0950

KWL EC/ET 200 Pro L3)
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KWL EC 200 Eco in Pro

Tehnični podatki

Frekvenca
Odvod
Dovod
Ohišje

Pretok [m3/h]

Dodatna oprema za     
KWL EC 200 Eco

Tedenska stikalna ura
Digitalna stikalna ura z LCD 
prikazom za avtomatsko krmiljenje
obratovalnega režima. Stikalna ura
z dnevnim režimom programiranja
za pod ali nadometno montažo.
Mere v mm (Š x V x G ) 85 x 85 x 52
WSUP               Št. 9990

Diferenčno tlačno stikalo 
S tem stikalom se nadzira razlika v 
tlaku pred in za $ltrom ter tako 
ugotavlja umazanosti $ltra. Ko so 
$ltri potrebni zamenjave ali čiščenja, 
naraste tlak ventilatorjev in nivo 
tlaka celotne naprave. 
V dobavi kot vgradni komplet.
DDS                Št. 0445

Dodatna oprema za 
KWL EC 200 Pro

Nastavljalnik (dodatni)
LCD nastavljalnik s funkcijami kot je 
opisano v sklopu regulacija moči. En 
kos KWL-FB je vključen v dobavo, 
nadaljni se lahko dodatno naročijo. 
Na eno napravo je mogoče 
priključiti največ 3 KWL-FB enote.
Mere v mm (Š x V x G) 90x 107x 21
KWL-FB               Št. 9417

CO
2
 senzor

Za uravnavanje koncentracije CO
2
 v

bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da 
ostane koncentracija CO

2
 pod 

nastavljeno vrednostjo. Možna je 
priključitev do 5 CO

2
 senzorjev. V 

primeru priključitve večih senzorjev, 
napravo krmili senzor, ki nameri 
najvišjo koncentracijo CO

2
.

Mere v mm (Š x V x G) 57x 171 x 43
KWL-KDF               Št. 9413

Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti v
prostoru. Ima možnost avtomatske 
in ročne nastavitve mejnih vrednosti
vlažnosti. Senzor krmili 
prezračevalno napravo tako, da 
ostane koncentracija relativne vlage 
pod nastavljeno vrednostjo. Možna 
je priključitev do dveh senzorjev.
Mere v mm (Š x V x G) 57x 171 x 43
KWL-FF               Št. 9414

Bus modul
Za priključitev KWL EC 200 Pro na
LON mrežo. Za centralno vodenje
in obdelavo podatkov prezračevalne 
naprave.
Mere v mm (Š x V x G)120 x158 x75
KWL-LB               Št. 9415

             
Nadomestni zračni "ltri

        2 "ltra G4
  ELF-KWL 200/4/4             Št. 0021
        1 "lter F7
  ELF-KWL 200/72)            Št. 0038

Tehnični podatki

Desna izvedba

Leva izvedba

Pretok zraka po stopnjah

do-/odvodni zrak [m3/h]

Glasnost dB(A)

dovod L
WA

 
odvod L

WA

ohišje L
PA

 na 1 m

Nazivna moč ventilatorjev 2xW

Napajanje

Nazivni tok [A]

Poletni obhod - Bypass

Priklop po vezalni shemi št.

Temp. delovno območje

Približna teža [kg]

ročni, z odkrivanjem izmenjevalca 1)

dood

za stensko montažo Tehnični podatki

Desna izvedba

Leva izvedba

Pretok zraka po stopnjah

do-/odvodni zrak [m3/h]

Glasnost dB(A)

dovod L
WA

 
odvod L

WA

ohišje L
PA

 na 1 m

Nazivna moč ventilatorjev 2xW

Napajanje

Nazivni tok [A] - prezračevanje

      - predogrevanje

      - maks. skupaj

Električni predgrelec kW

Poletni obhod - Bypass

Priklop po vezalni shemi št.

Temp. delovno območje

Približna teža [kg]

avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca

dood

za stensko montažo

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

Prezračevalna naprava z entalpijskim toplotnim izmenjevalcem.

Prezračevalne naprave izvedbe Eco, z motorno bypass funkcijo so dobavljive le na zahtevo.

      Nasvet

Entalpijski toplotni izmenjevalec za kombiniran izkoristek vlažnosti in 
odpadne toplote pri KWL EC 200 Eco in Pro: KWL-ET 200     Št. 0896

KWL EC 200 Eco              KWL EC 200 Pro
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