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KWL EC 270 Eco

KWL EC 270 Eco R 9598

KWL EC 270 Eco L 9599

1.0

1)  2)

< 1 W

Centralna prezračevalna naprava z izkoristkom odpadne toplote za pasivne 

hiše, z EC tehnologijo in zmogljivost prezračevanja do cca. 270 m3/h

dovod       odvod

izpuh           zajem

odvod          dovod

zajem          izpuh

Mere so v mm

Mere so v mm

Odvod kondezata 
ø 10 mm

Odvod kondezata 
ø 10 mm

Centralna prezračevalna naprava 
za prezračevanje stanovanjskih hiš 
in etažnih stanovanj v skladu s 
standardom za pasivne hiše. 
Visokozmogljivi ploščni toplotni 
izmenjevalec z izkoristkom nad 
90%. Najmodernejša EC tehnologi-
ja motorjev z regulacijo konstan-
tnega pretoka, ki omogoča 
konstanten pretok v nastavljeni
stopnji obratovanja ne glede na 
spremenljive upornosti v prezrače-
valnem krogu (npr. umazanost 
�ltrov).

Skupne lastnosti
Ohišje

Iz belo pobarvane pocinkane
pločevine. 
Notranje komponente
ohišja so iz visoko-toplotno 
izolativnega EPS.

Enostavna montaža in vzdrževanje. 
Z odstranitvijo sprednjega panela 
je enostaven dostop do izmenjeval-
ca in $ltrov.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec iz umetne
mase z izredno visokim izkorist-
kom. Enostavna demontaža z eno 
potezo za potrebe čiščenja.

Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko 
varčna EC motorja z izredno nizko 
hrupnostjo in z regulacijo volumna 
skrbita za ustrezen dovod in odvod 
zraka tudi pri spremembah tlačnih 
upornosti sistema. 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 DN160.

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

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. Serijski je G4 
obhodni (bypass) $lter, opcijski 
pa je to lahko F7 $lter.

Zaščita pred zmrzaljo
Preko zmanjševanja pretoka 
dovodnega ventilatorja ali preko 
priklopljenega grelnega registra 
(dodatek).
EHR-R 1,2/160         Št. 9434

Pred grelnim registrom mora biti 
nameščen G4 $lter (dodatek).
LFBR 160 G4         Št. 8578

Električni priključek
Lahko dostopna priključna škatla 
s stopnjo mehanske zaščite IP 44 
in priključni kabel dolžine cca.   
1,5 m.

KWL EC 270 Eco
Ekonomična izbira z ugodnim 
razmerjem med ceno in zmoglji-
vostjo za vse načine vgradnje.

Regulacija moči

Tristopenjsko obratovanje preko v
ohišju integriranega upravljalca
Tri prostode$nirane stopnje, ki so
zmeraj nastavljive preko 
potenciometra. Nastavljivo 
razmerje vrtljajev dovodnega in 
odvodnega ventilatorja.
Izklop preko ločenega vklopnega 
stikala ali potenciometra.
LED diode prikazujejo obratoval-
no stanje, potrebo po zamenjavi 
$ltrov, opozorilo zaščite pred 
zmrzaljo, temperaturo dovodnega 
zraka pod 5°C in motnje.
Aktiviranje intenzivnega
prezračevanja preko dodatnega
zunaj vgrajenega stikala.

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

Tehnični podatki

Desna izvedba

Leva izvedba

Pretok zraka po stopnjah 1)

do-/odvodni zrak [m3/h]

Glasnost dB(A) pri 100 Pa 2)

dovod L
WA

 
odvod L

WA

ohišje L
PA

 na 1 m

Nazivna moč ventilatorjev 2xW

Izgube v pripravljenosti

Napajanje

Nazivni tok (prezračevanje) [A]

Predgrevanje (izhod) kW

Poletni obhod - Bypass

Priklop po vezalni shemi št.

Temp. delovno območje

Približna teža [kg]

avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca

za stensko montažo

dood

Stopnje so poljubno nastavljive.      Podatki o glasnosti naraščajo z naraščanjem sistemskega pritiska.

     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 270 Eco in Pro KWL EC 270.. R

KWL EC 270.. L
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Hz Total 125 250 500 1k 2k 4k 8k    

dB(A) 49 29 43 46 36 38 33 22

dB(A) 63 49 56 59 57 54 48 41

dB(A) 43 30 35 41 36 33 29 25

230 V, 50 Hz

1.0

63 58 52 46

49 43 38 32

43 39 32 27

285 230 170 110

68 35 19 10

49

– 20 °C +40 °C

943

 1.0

2.0

< 1 W

KWL EC 270 Pro

KWL EC 270 Pro R  9600

KWL EC/ET 270 Pro R 3)  5899

KWL EC 270 Pro L  9608

KWL EC/ET 270 Pro L 3)  5898

1) 2) 3)

Pretok [m3/h]* Zvočna obremenitev dB (A) pri 100 Pa

Frekvenca *
Odvod
Dovod
Ohišje

Obratovalna območja po 

meritvah PHI:

Osnovno prezračevanje
Nazivno prezračevanje
Intenzivno prezračevanje

KWL EC 270 Pro

Ponuja serijsko komfortno 
izvedbo, funkcionalnost in 
enostavno rokovanje. Popolnoma 
avtomatska regulacija, regulacija
električnega predgretja (dodatek)
in električno obhodno (bypass)
funkcijo. V obsegu dobave je tudi 
nastavljalnik z gra!čnim 
zaslonom.

Regulacija moči
V obsegu dobave je tudi 
nastavljalnik z gra$čnim zaslonom
in uporabniku prijaznim
posluževanjem, ki zajema 
naslednje funkcije:
štiristopenjsko obratovanje v
ročnem režimu ali preko tedenske
stikalne ure,
obratovalne stopnje so prosto
nastavljive znotraj obratovalnega 
območja naprave,
režim zabave/intenzivnega
prezračevanja, dodatno tudi preko
zunanjega stikala,

regulacija je možna tudi preko 
CO

2
 senzorjev in senzorjev vlage

(dodatek; mogoč je priklop do 
štirih senzorjev),
prikaz potrebe po zamenjavi 
$ltrov, obratovalnega stanja, 
obratovalnih ur in javljanje 
napak.
Preko enega nastavljalnika se 
lahko upravlja več naprav.
Na eno napravo se lahko priključi 
več nastavljalnikov.
S priklopom dodatnih grelcev 
(EHR-R.. ali WHR, dodatek), se
dovodni zrak dodatno segreje. V 
ta namen so navoljo tudi 
kanalska tipala, termostati in 
hidravlični moduli s črpalko (več 
na desni).

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

Dodatna oprema za 
KWL EC 270 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 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) 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 štirih 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 2,4/160             Št. 9435
Za regulacijo je potrebno 1 
kanalsko tipalo.
KWL-LTK (kanasko tipalo)    Št. 9644
Vodni grelni register
WHR 160               Št. 9481
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

      Nasvet

Entalpijski toplotni izmenjevalec 
(dodatek) za kombiniran izkoristek 
vlažnosti in odpadne toplote pri 
KWL EC 270 Eco in Pro: 
KWL-ET 270            Št. 5912

             
Nadomestni zračni !ltri

        2 !ltra G4
  ELF-KWL 270/4/4             Št. 9613
        1 !lter F7
  ELF-KWL 270/7            Št. 9614

2 !ltra G4 za bypass
  ELF-KWL 270/4/4 BP            Št. 9617

1 !lter F7 za bypass
  ELF-KWL 270/7 BP            Št. 9618

Tehnični podatki

Desna izvedba

Leva izvedba

Pretok zraka po stopnjah 1)

do-/odvodni zrak [m3/h]

Glasnost dB(A) pri 100 Pa 2)

dovod L
WA

 
odvod L

WA

ohišje L
PA

 na 1 m

Nazivna moč ventilatorjev 2xW

Izgube v pripravljenosti

Napajanje

Nazivni tok [A] - prezračevanje

Predogrevanje (izhod) [kW]

Dogrevanje (izhod) [kW]

Poletni obhod - Bypass

Priklop po vezalni shemi št.

Temp. delovno območje

Približna teža [kg]

avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca

dood

za stensko montažo

Stopnje so poljubno nastavljive.      Podatki o glasnosti naraščajo z naraščanjem sistemskega pritiska.      Prezračevalne naprave z entalpiskim toplotnim izmenjevalcem.

KWL EC 270 Eco in Pro

Tehnični podatki

KWL EC 270..

L
WA

L
WA

L
PA

∆p
stat

[Pa]
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