
230 V , 50 Hz

1.2

4.4

1.2

260 120 60

53 13 7

50

– 20 °C +40 °C

1003

KWL EC 220 D Eco

KWL EC 220 D Eco R 9630
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Centralna prezračevalna naprava za stropno montažo z izkoristkom odpadne 

toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 220 m3/h

Mere so v mm

Mere so v mm

Odvod 

kondezata ø 12 mm

Odvod kondezata

ø 12 mm

pogled od spodaj

pogled od spodaj

  zajem

     izpuh

 dovod

     odvod

  odvod

     dovod

   izpuh

       zajem

Centralna prezračevalna naprava 
stropne izvedbe za prezračevanje 
manjših stanovanjskih hiš in 
stanovanj v večstanovanjskih 
zgradbah. 

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

Skupne lastnosti
Ohišje

Iz belo pobarvane pocinkane
pločevine, dvostensko z vseh strani
obdano z 20 mm toplotno in
zvočno izolacijo.

Enostavna montaža in vzdrževanje.
Z odstranitvijo stranske stranice
so vse komponente enostavno 
dosegljive.

Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z visokim 
izkoristkom. Robustna aluminijasta 
izvedba, ki zagotavlja dolgo 
življensko dobo in enostavno 
vzdrževanje. 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
obeh straneh naprave se priključijo
cevi DN125.

Priključek kondenzata
Priključek, ki se nahaja na
levi ali desni strani naprave 
(odvisno od izvedbe), se
priključi na odtočno kanalizacijo.

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. Vsi $ltri 
so lahko dostopni in odstranljivi 
brez uporabe orodja.

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

Nastavljalnik
V sklopu dobave je eksterni 
nastavljalnik, ki omogoča 
upravljanje naprave iz želenega 
prostora. Izvedba in funkcije 
nastavljalnika se razlikujejo glede 
na izbrani tip naprave (Eco / Pro).

Električni priključek
Naprava je dobavljena z 
električnim vtičem in nastavljalni-
kom. Enostavno dostopna 
notranja priključna omarica je 
namenjena priključitvi nastavljal-
nika in pri Pro verziji tudi 
dodatnih nastavljalnikov in 
senzorjev. 

KWL EC 220 D Eco
Serijsko z nastavljalnikom in 
avtomatsko bypass funcijo. 
Pripravljena za opcijsko 
električno predgretje.

Zaščita pred zmrzaljo
Izvaja se z zmanjšanjem pretoka
dovodnega ventilatorja ali z 
vgradnjo dodatnega električnega 
predgrelca (KWL-EVH, dodatek). 
Električni predgrelec segreje 
dovodni zunanji zrak pri zelo 
nizkih temperaturah in tako 
omogoča nemoteno delovanje in 
preprečuje zamrznitev toplotne-
ga izmenjevalca. 
KWL-EVH 220 D         Št. 9636

Regulacija moči
Tristopenjsko delovanje preko
podomentnga nastavljalnika s 
prikazom režima delovanja (v 
sklopu dobave).
3 prosto nastavljive obratovalne
stopnje. Nastavljivi vrtljaji 
ventilatorjev, pri čemer je možno 
tudi spreminjati razmerje med 
dovodnim in odvodnim 
ventilatorjem.

Izklop naprave preko dodatnega 
vgradnega stikala (ni v sklopu 
dobave).
Svetleča dioda prikazuje 
obratovalno stanje, potrebo po 
zamenjavi $ltrov, zaščito pred
zmrzaljo, dovodno temperaturo
zraka pod +5 °C in motnje.
Aktiviranje intenzivnega
prezračevanja in preklop v režim
pripravljenosti preko dodatnih
zunanjih vgradnih stikal (niso
v sklopu dobave).

Tehnični podatki

Desna izvedba

Leva izvedba

Pretok zraka po stopnjah

do-/odvodni zrak [m3/h]

Nazivna moč ventilatorjev 2xW

Napajanje

Nazivni tok [A]

- prezračevanje
- predgretje (izhod)
- skupaj

Električni predgrelec

Poletni obhod - Bypass

Priklop po vezalni shemi št.

Temp. delovno območje

Približna teža [kg]

za stropno montažo

avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca

dood

(5.6 vključno s predgretjem)

dodatek

KWL EC 220 D Eco in Pro KWL EC 220 D.. R

KWL EC 220 D.. L
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Pro Eco

KWL EC 220 D Eco in Pro

Tehnični podatki

Frekvenca
Odvod
Dovod
Ohišje

Obratovalna območja po 

meritvah PHI:

Osnovno prezračevanje

Nazivno prezračevanje

Intenzivno prezračevanje

Pretok [m3/h]

KWL EC 220 D Pro
ponuja serijsko izpopolnjeno
izvedbo upravljanja preko 
nastavljalinka z gra!čnim 
zaslonom, reguliranim električnim 
predgrelcem, elektronskim 
krmiljenjem in avtomatsko bypass 
funkcijo.

Zaščita pred zmrzaljo
Električni predgrelec segreje 
dovodni zunanji zrak pri zelo 
nizkih temperaturah in tako 
omogoča nemoteno delovanje
in preprečuje zamrznitev 
toplotnega izmenjevalca. 
Nastavljiv je v območju med 0 °C 
in +10 °C.

Regulacija moči
V obsegu dobave je podometni 
nastavljalnik z gra$čnim zaslonom 
in uporabniku prijaznem 
posluževanju. Omogoča naslednje 
funkcije:
Prezračevalni režim v štirih
stopnjah ter vklop in izklop. Po
potrebi nastavitev samo 
dovodnega ali odvodnega 
obratovanja. Krmiljenje preko 
enega ali večih nastavljalnikov. V 
režimu pripravljenosti naprava 
porabi <1 W.

4 prosto nastavljive prezračevalne 
stopnje znotraj obratovalnega 
območja.
Obratovanje preko ročne ali 
digitalne stikalne ure.
Dopustniški program in obratova-
nje z zamikom.
Mirovanje in režim zabave.
Avtomatska regulacija s pomočjo 
CO

2
 senzorjev ter senzorjev 

relativne vlage (dodatek). Možen
je priklop do 4 senzorjev.
Prikaz potrebe po zamenjavi 
�ltrov, obratovalnega stanja, 
obratovalnih ur in javljanje napak.
Na napravo se lahko priklopi
več regulacijskih elementov.
S priklopom zunanjega električne-
ga ali toplovodnega grelca 
(EHR-R.. oz. WHR.., dodatek - glejte 
desni stolpec) se lahko temperatu-
ro dovodnega zraka ustrezno 
zviša. 

Dodatna oprema za 
KWL EC 220 D Pro

Nastavljalnik (dodatni)
Izgled in funkcija, kot je opisano 
levo. 1 kos KWL-BCU je v sklopu 
dobave. Možen je priklop do štirih 
nastavljalnikov. Dobavljiv je skupaj 
s 3 m priključnim kablom.
Mere v mm (Š x V x G) 81x81x20
KWL-BCU (podometni)         Št. 9955
Mere v mm (Š x V x G) 84x84x51
KWL-BCA (nadometni)         Št. 9956

CO2-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 4 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) 95 x 97 x 30
KWL EC-CO

2
              Št. 9988

Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti v
prostoru v vseh štirih stopnjah pod 
nastavljeno vrednostjo vlage. Ima
možnost avtomatske in ročne 
nastavitve mejnih vrednosti 
relativne vlažnosti. Možna je 
priključitev do 4 senzorjev. V 
primeru priključitve večih senzorjev,
se regulira prezračevanje glede
na vrednost senzorja, ki prikazuje
največjo vlažnost.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-FF              Št. 9989

Električni in vodni grelni register
Dovodni zrak je možno dodatno 
dogreti preko vodnega ali 
električnega grelca:
Električni grelni register
EHR-R 2,4/125             Št. 9433
Za regulacijo je potrebno 1 
kanalsko tipalo.
KWL-LTK (kanasko tipalo)    Št. 9644
Vodni grelni register
WHR 125               Št. 9480
Hidravlični sklop
WHSH 1100 24V (0 - 10 V)   Št. 8819
Za regulacijo sta potrebna 2 
kanalska tipala.
KWL-LTK (kanasko tipalo)    Št. 9644
Prostorska temp. regulacija
WHST 300 T38             Št. 8817

Priključni kabel
Za razdalje > 3 m, z 2 RJ 12 vtičema.
Za povezavo med upravljalci in 
prezračevalno napravo ali med 
večimi prezračevalnimi napravami.
KWL-AL10 (10 m dolžine)    Št. 9444
KWL-AL 20 (20 m dolžine)   Št. 9959

Vmesniki priključnih kablov
Za poljubne povezave naprav,
upravljalcev in dodatnih kompo-
nent.
KWL-ALA               Št. 9960

     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

Cevni priključki

Priključki z ustnimi tesnili za 
priklop cevne periferije DN 125.

RVBD 125                           Št. 9640

Nadomestni zračni "ltri

        2 "ltra G4
  ELF-KWL 220 D/4/4             Št. 9638
        1 "lter F7
  ELF-KWL 220 D/7            Št.9639

Tehnični podatki

Desna izvedba

Leva izvedba

Pretok zraka po stopnjah

do-/odvodni zrak [m3/h]

Nazivna moč ventilatorjev 2xW

Napajanje

Nazivni tok [A]

- prezračevanje
- predgretje
-gretje (izhod)
- skupaj

Električni predgrelec [kW]

Poletni obhod - Bypass

Priklop po vezalni shemi št.

Temp. delovno območje

Približna teža [kg]

(10.8 vključno z gretjem)

za stropno montažo

avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca

dood

KWL EC 220 D Eco in Pro

L
WA

L
WA

L
PA

∆p
stat

[Pa]

1.9 V
5.0 V
 10 V

1.9 V
5.0 V
7.5 V
 10 V
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