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Helios KWL rendszerek
Szellıztetés hıvisszanyeréssel
Frisslevegı, energiatakarékosság és talajhı hasznosítás
Páraszabályozás
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Optimálisan egymáshoz illesztett komponensek
nyújtják a rendszer megbízhatóságát.

SEWT indirekt talajhıcserélı

IsoPipe – Szigetelt csırendszer

KW

L hıvisszanyerıs szellızıközpontok

FlexPipe higiénikus légelosztó rendszer
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www. .huinteraktív weboldal a hıvisszanyerıs szellıztetésrıl
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Egyszerően tervezhetı.
Gyorsan szerelhetı.

A KWL-központok igen jó energiamérleggel
rendelkeznek, folyamatosan frissítik a lakás
levegıjét, a magas hatásfokú hıcserélınek
köszönhetıen az elszívott párás levegı hıjét
visszanyerik, és felmelegítik (nyáron hőtik)
vele a befújt levegıt.
Az energiatakarékosságnál is fontosabb
azonban, hogy a zárt, légtömör nyílászárók-
kal felszerelt lakásban is egészséges és
kellemes legyen a levegı.

Elszívás
Az elhasznált, párával, CO2-vel és szagokkal
terhelt levegıt elszívjuk a konyhából, wc-bıl
és fürdıszobából. Beállítható légszelepekkel
és változtatható légmennyiségő elemekkel ál-
landó, vagy igény szerint változó elszívást le-
het kialakítani, az egyedi szellıztetési igé-
nyeknek megfelelıen. Az elszívott levegı
hıjét a légáramok keveredése nélkül adjuk át
a frisslevegınek, a lemezes hıcserélı
segítségével.

Frisslevegı
A frisslevegıt közvetlenül vagy a talajhı
hasznosításával talajkollektoron át
vezetjük be.
Befúvás
A beszívott légáram a hıcserélıben felveszi
az elhasznált levegı hıjét, és beáramlik a
lakótérbe a beállítható tányérszelepeken és
rácsokon keresztül. A lakáson belüli légáram-
lást átszellızıkkel, rácsokkal vagy küszöb-
résekkel biztosítjuk.
Kifúvás
A hasznos hıjétıl megszabadított elhasznált
levegıt a tetın vagy az oldalfalon fújjuk ki a
szabadba.
KWL-tartozékok
A Helios komplett megoldást nyújt a higiéni-
kus, energiatakarékos és megújuló energiát
is hasznosító korszerő szellıztetı rendszerre.
Az egyes elemek kiváló egyedi tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek, ugyanakkor tökéletesen
illeszkednek egymáshoz, így alkotnak komp-
lett szellıztetési rendszert.

A KWL rendszerek működési elve:
a 90% feletti hatásfokú hıcserélı
szinte hıveszteség mentes
szellıztetést tesz lehetıvé

Az ENTALPIA hıcserélı mőködési elve:a speciális membránon keresztül a mole-kuláris víz egy részét átereszti, amelyet afelmelegített, száraz külsı levegı felvesz
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(hideg, száraz)

A KWL sorozat 200, 270, 300, 370 és 500-as
típusait lehetséges entalpia hıcserélıvel ren-
delni (lásd mőszaki adatok táblázata), illetve
a fenti típusokhoz lehetséges külön entalpia
hıcserélıt rendelni utólagos cseréhez.
Az új hıcserélı beszerelése különleges eljá-
rást nem igényel, egyszerően kicserélhetı a
régivel.

Entalpia hıcserélı többlet hınyeresége

100% elméleti maximum
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TÜV által
tanúsított

Érezhetı hı Érezhetı hı

páravisszanyerés
miatti hınyereség

Lemezes
hıcserélı

hınyeresége
Entalpia
hıcserélı

hınyeresége

ElszívásFrisslevegıBefúvásKifúvás
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EcoVent falba építhetı hıvisszanyerıs szellıztetı gép EC meghajtással
Helyiségek szellıztetésére kb. 60 m³/h teljesítménnyel

Hangcsillapítás DNE dB(A) 39-41

EcoVent KWL EC 60 Ú J !Ú J !

KWL EC 60 Eco Rend.sz. 9950

Falba építhetı készülék hıvissza-
nyeréssel, helyiségek szellızteté-
sére. Az EcoVent egy-egy helyi-
ség komfortos és energiatakaré-
kos szellıztetését hivatott ellátni.
Ideális már meglévı épületeknél,
csıvezetékek nélküli hıvissza-
nyeréses szellıztetés megvalósí-
tásához. Egy közepes, vagy
nagyobb lakáshoz több készülék
beépítése is javasolt.
Optimális megoldás felújításoknál,
mivel egyszerően beépíthetı oda
is, ahol az utólagos légelosztó
rendszer már nem kivitelezhetı,
vagy nagyon költséges lenne. A
frisslevegı ellátás és elszívás
mindössze egyetlen áttörésen ke-
resztül történik.

A magfurat elkészítésekor két fed-
lappal védjük a fali hüvelyt a be-
piszkolódástól. A vakolási munkák
végeztével felszerelhetı a
rozsdamentes nemesacél külsı
takarólap. A belsı munkálatok so-
rán kerül a helyére a fali hüvelybe
a választott szellıztetı berende-
zés, melyet ezután villamosan
csatlakoztatunk. A helyiségben
csak az elegáns belsı elılap lát-
szik, mely elılrıl teljesen zárt, így
elrejtjük a légrácsokra jellemzı
porosodó nyílásokat.

A 70%-nál magasabb hıvissza-
nyerési hatásfokú, nagyfelülető,
alumínium lemezes hıcserélıvel
drága főtési energiát takarít meg
az EcoVent.
ECgreenVent® by Helios
A különösen energiatakarékos és
EC hajtástechnikával ellátott gaz-
daságos szellıztetı készülékeket,
mint az EcoVent, a Helios az
ECgreenVent® márkajelzéssel
látja el.
Az EcoVent lehetıvé teszi egyedi
helyiségek elszívását befúvását
hıvisszanyeréssel, akár több gép
is üzemelhet egymástól független
vezérléssel, így a beszabályozás
nem szükséges.
Az EcoVent mőködése
Szellıztetés és hıvisszanyerés.
Két magas hatásfokú egyenára-
mú EC-ventilátor biztosítja az
egyenletes légcserét. A szagok és
a pára a helyiségbıl elszívásra
kerül és helyette friss és elımele-
gített levegı érkezik. A hıátadás
a nagyfelülető alumínium hıcse-
rélıben történik, az elszívott le-
vegı ugyanakkor nem keveredik
a frisslevegıvel.

Feszültség/Frekvencia 230 V~, 50 Hz
Névleges áram (A) 0,05

Elektromos vezeték NYM-J 3 x 1,5 mm²
Védelem IP X4

Zaj dB(A)
Lesugárzott LPA 3 m-re 30 22 18

Mőszaki adatok

Légszállítás fokozatonként 3 2 1
Elszívás-/Befúvás V· (m3/h) 60 30 17

Tömeg (kg) 12

Teljesítmény felvétel (2xW) 4 2 1

Kapcs. rajz (Nr.) 949
Hımérsékleti tartomány – 20 °C ... + 40 °CEcoVent külsı fedlap,

rozsdamentes nemesacél

� Szállítás és rendelés
Az építkezés fázisaihoz igazod-
va a következı elemek külön
rendelési egységek:

� Beépítı készlet, amely áll fali
hüvelybıl (349 mm hossz),
két bevakolás elleni fedélbıl és
egy külsı nemesacél burkolat-
ból.
KWL 60 RS Nr. 0708

� Készülékegység, Eco vagy Pro
kivitelben, lásd a termékleíráso-
kat a következı oldalon.

� Közös jellemzık
� Hıcserélı
� Nagyfelülető alumínium leme-

zes hıcserélı 70%-nál maga-
sabb hıvisszanyerési hatásfok-
kal.

� Légszállítás 
Két magas hatásfokú, egyená-
ramú EC-ventilátor szállítja a 
levegıt.

� Kondenzátum kivezetés
A kondenzátum közvetlenül a
külsı fedlap mögül jut a 
szabadba.

� Légszőrı
� Két hatásos, elektrosztatikusan

mikroreplikálódó anyagú, G4
osztályú szőrı tisztítja az elszí-
vott és a befújt levegıt. Opcio-
nálisan F7 osztályú pollenszőrı
is rendelhetı.

� KWL EC 60 Eco
A gazdaságos megoldás, bár-
mely lehetséges alkalmazás-
hoz.  

� Az  Eco készülék belsı fedlap-
jába integrált három fokozatú
vezérlı található.
KWL EC 60 Eco Nr. 9950

� Teljesítményszabályozás
Háromfokozatú üzem a belsı
elılapon található kapcsoló se-
gítségével. A kezelıelem az 
elılap forgatásával lehet alul
vagy felül. Kikapcsolás külsı
kapcsoló segítségével (külön
alakítandó ki).

� Elektromos csatlakoztatás
Csavarmentes csatlakozókkal.
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EcoVent falba építhetı hıvisszanyerıs szellıztetı gép EC meghajtással
Helyiségek szellıztetésére kb. 60 m³/h teljesítménnyel

Hangcsillapítás DNE dB(A) 39-41

� Szállítás és rendelés
Az építkezés fázisaihoz igazod-
va a következı elemek külön
rendelési egységek:

� Beépítı készlet, amely áll fali
hüvelybıl (349 mm hossz), két
bevakolás elleni fedélbıl és
egy külsı nemesacél 
burkolatból.
KWL 60 RS Nr. 0708

� Készülékegység, Eco vagy Pro
kivitelben (lásd balra). 

� Azonos tartozékok
Falihüvely hosszabbítók
111 mm hosszú, tetszılegesen 
méretre vágható, elválasztó fal-
lal. 349 mm-nél vastagabb fa-
lakhoz .

KWL 60 WV Nr. 0884
Távtartó keret (kép nélkül)
Külsı oldali távtartó keret ne-
mesacélból, elválsztó lemez-
zel. 100 mm hosszú, 249...349 
mm közötti falba építéshez.

KWL 60 DR Nr. 0888

� Tartozékok csak KWL EC 60
Pro.. készülékekhez
� KWL-BCU kezelıegység, 
egy darab szériatartozékként a
készülékkel együtt szállított,  3m
csatlakozó vezetékkel együtt.
Ezen felül opcionálisan még há-
rom vezérlıt lehet csatlakoztatni. 
KWL-BCU (süllyesztett) Nr. 9955
Méretek (mm) 81 x 81 x 20
KWL-BCA (fali) Nr. 9956
Méretek (mm) 84  x84 x 51

� CO2-érzékelı
a helyiség levegıjében lévı CO2-koncentrácó szerint vezérli a lég-
cserét mind a négy fokozatban
úgy, hogy a helyiségben a CO2mindig az éppen beállított érték
alatt maradjon. Négy darab érzé-
kelıt lehet egyidejőleg csatla-
koztani. A készülék a legmaga-
sabb értéket veszi mérvadónak. 
Méretek (mm)  95 x 97 x 30
KWL-CO2 Nr. 9958

� Csatlakozó vezetékek
3 m-nél nagyobb távolság esetén. 
2 RJ 12 csatlakozóval rendelkezik
a kezelıegységek és készülékek 
összekötéséhez. 
KWL-AL 10 (10 m) Nr. 9444
KWL-AL 20 (20 m) Nr. 9959
� Csatlakozóvezeték leágazás
A készülékek, vezérlık és 
komponensek tetszıleges 
összekötésére.
KWL-ALA Nr. 9960
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Méretek mm-ben

KWL EC 60 Pro Rend.sz. 9951
páraérzékelıvel KWL EC 60 Pro FF Rend.sz. 9957

Feszültség/Frekvencia 230 V~, 50 Hz
Névleges áram  (A) 0,06

Elektromos vezeték NYM-J 3 x 1,5 mm²
Védelem IP X4

Zaj dB(A)
Lesugárzott LPA 3 m-re 30 29 22 18

Mőszaki adatok

Légszállítás fokozatonként 4 3 2 1
Elszívás-/Befúvás V· (m3/h) 60 45 30 17

Tömeg  (kg) 12,5

Teljesítmény felvétel  (2xW) 4 3 2 1

Kapcs. rajz  (Nr.) 950
Hımérsékleti tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Magfurat Ø 352 mm

� További tartozékok
lásd Helios fıkatalógus
Premium Products 2.0

KWL EC 60 Pro / Pro FF
A legmagasabb komfortkövetel-
ményeket is kielégíti, és sok
hasznos funkcióval rendelkezik.
� Pro készülékegység, 

elılap és egy darab KWL-BCU
komfort-kezelıegység (leírását
lásd késıbb).
KWL EC 60 Pro Nr. 9951

� Pro FF készülékegység,
mint a  KWL EC 60 Pro, de
kiegészítve egy integrált pára-
tartalom érzékelıvel. 
A határértéke beállítható. 
KWL EC 60 Pro FF Nr. 9957

� Teljesítményszabályozás
A készülékkel együtt szállított
komfort-kezelıegység grafikus
kijelzıvel és felhasználóbarát
menüvel rendelkezik. A követ-
kezı funkciókkal rendelkezik: 

– Négyfokozatú üzem, kézi vagy
heti programórás vezérléssel. 

– Szabályozott üzem, opcionális
intelligens  CO2- és páratarta-
lom érzékelıkön keresztül. 
Típusonként négy szenzor
csatlakoztatható.

– Az elszívó és befúvó üzem kü-
lön kapcsolható.

– Partyüzem, intenzív szellızte-
téssel.

– Szőrıtisztítás figyelmeztetés,
üzemállapot kijelzés, üzemórák
száma, hibajelzések.

� Egy kezelırıl több készülék is
vezérelhetı.

� Egy készülékre több kezelıe-
lem is csatlakoztatható.

� Zárózsaluk
Távolét (nyaralás) vagy állás-
idıben kettı, illetve elszívó 
vagy befúvó üzemben egy-egy
zsalu légtömören lezár.

� Elektromos csatlakozás
A készülékkel együtt szállított
csatlakozó dugókkal.
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Hıvisszanyerıs szellıztetık passzívházakhoz, EC meghajtással, 
konstans-térfogatáram szabályzással. Légszállítás 270 m3/h

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz
Névl. áram (A) 1,0

Zaj dB(A) 100 Pa -nál  LWA*
Befúvás (Hangteljesítmény) 63 52 46
Elszívás (Hangteljesítmény) 49 38 32
Lesugárzott  LPA 1 m-re 43 32 27

Légszállítás fokozatonként** 3 2 1
Elszívás/Befúvás  V· (m3/h) 285 170 110

Teljesítmény felvétel (2 x W) 68 19 10

Tömeg (kg) 32
Hımérsékleti tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass automatikus, beállítható
Kapcsolási rajz Nr. 942

KWL EC 270 Eco és KWL EC 270 Pro

Méretek mm-ben

Méretek mm-ben

KWL EC 270.. L

KWL EC 270.. R

Kompakt mérető hıvisszanyerıs
szellıztetı berendezés házak, la-
kások központi elszívására/befú-
vására, passzívházas normatívák-
nak megfelelıen.
Kereszt-ellenáramú hıcserélı,
90% feletti hatásfokkal, a legmo-
dernebb EC-motoros ventilátor-
hajtás, konstans légáram szabá-
lyozással, mely a beállított lég-
szállítást a változó ellenállások
(pl. szőrıtelítıdés) ellenére bár-
mely fokozatnál megtartja. 

� Közös jellemzık
� Ház
� Fehér színőre porlakkozott,

horganyzott acéllemez.
� A ház belseje jó hıszigeteléső

EPS.
� Egyszerően felszerelhetı és 

karbantartható. A levehetı 
elılap mögött az összes 
egység könnyen hozzáférhetı.

� Hıcserélı
Nagyfelülető, mőanyag kereszt-
ellenáramú hıcserélı, különle-
gesen magas hatásfokkal. Egy
mozdulattal kivehetı és 
tisztítható.

� Légszállítás
Két csendes, nagyteljesítmé-
nyő, karbantartásmentes radiá-
lis ventilátor szállítja a levegıt,
energiatakarékos EC-motor-
technikával hajtva. A ventiláto-
rok konstans térfogatáram sza-
bályzással ellátottak, ezáltal az
elszívott és a befújt levegı a
rendszer ellenállásának válto-
zása ellenére is azonos marad.
Tisztításhoz könnyen hozzáfér-
hetık.

� Csıvezetés
Szerelésbarát csatlakozás a be-
fújt-, elszívott-, kifújt- és frissle-
vegı számára a készülék tete-
jén. Névleges csatlakozó át-
mérık 160mm.

� Kondenzátum elvezetés
A kondenzátum kifolyócsonk
alul található, a szifonra csatla-
kozás és elvezetés helyben
alakítandó ki.

� Légszőrık
Tiszta frisslevegı-bevezetés a
G4 szőrın keresztül. Opcionáli-
san F7 pollenszőrı rendelhetı
(ami passzívházaknál általános
követelmény). Elszívó oldalon a
hıcserélıt egy G4 szőrı védi
az elpiszkolódástól. Ezen felül
egy bypass-szőrı gyárilag 
beépített (G4), opcionálisan
rendelhetı F7 pollenszőrı.

� Fagyvédelem
A befúvás automatikus csök-
kentésével vagy elektromos
elıfőtıvel (külön rendelhetı)
megoldott a fagyvédelem. 
EHR-R 1,2/160 Nr. 9434

Az elıfőtı elé egy szőrıdobozt
szükséges kapcsolni (külön
rendelendı). 
LFBR 160 G4 Nr. 8578

� Elektromos csatlakozás
Jól hozzáférhetı külsı bekötı-
doboz, IP44 védelemmel, 1,5m
hosszú vezetéken. 

Ú j !Ú j !

Mőszaki adatok KWL EC 270 Eco  -falra szerelhetı készülék
Jobbos csonkelrendezés KWL EC 270 Eco R Rend.sz. 9598
Balos csonkelrendezés KWL EC 270 Eco L Rend.sz. 9599

KWL EC 270 Eco
Gazdaságos megoldás, kedvezı
ár/teljesítmény mutatóval, minden
alapvetı funkcióval.
� Teljesítményszabályozás
� Háromfokozatú üzem a ház 

elılapjára integrált kezelıvel.
� A három fokozat külön-külön

szabadon beállítható, potméter
segítségével. A fordulatszám-
arány az elszívás és befúvás
között szintén beállítható.

� 0-állás külön kapcsolóról vagy
potméter segítségével.

� LED jelzi az üzemállapotot,
szőrıcserét, fagyvédelmet, 
5° C-nál hidegebb befújt le-
vegıt és a mőködési zavart.

� Az intenzív átszellıztetés külsı
kapcsolóról aktiválható. 
� Nyári üzem

Automatikus hıcserélı megke-
rülés (bypass). Beállítható a
kapcsolási hımérséklet, illetve
kikapcsolható az automatikus
funkció.

Elıfőtés (kimenet, kW) 1,0

* A zajadatok növekszenek a rendszernyomás emelkedésével. 
** Fokozatok tetszılegesen beállíthatók.

Standby módban < 1 W

PASSIV
HAUS
INSTITUT

Kifúvás Frisslevegı

Befúvás Elszívás

Frisslevegı Kifúvás

Elszívás Befúvás

Kondenzlefolyó 10mm

Kondenzlefolyó 10mm
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KWL EC 270 Eco és KWL EC 270 Pro
Teljesítményadatok

� Tartozékok csak a 
KWL EC 270 Pro készülékhez
� Kezelıelem (1db széria tarto-
zék) Kijlezés és funkciók lásd bal-
ra. Összesen 4 darab csatlakoz-
tatható. 3 m csatlakozó vezeték-
kel együtt szállítjuk.
KWL-BCU (süllyeszett) Nr. 9955

Méretek (mm) 81x81x20
KWL-BCA (falon kívüli) Nr. 9956

Méretek (mm) 84x84x51
� CO2-érzékelı
a helyiség CO2 -koncentrációjá-
nak mérésére. A szellızı készü-
lék mind a négy fokozatát képes
kapcsolni, hogy a koncentráció a
beállított érték alatt maradjon.
Összesen 4 db csatlakoztatható.
Több szenzor esetén a legmaga-
sabb érték lesz a mérvadó. 
KWL-CO2 Nr. 9958

Méretek (mm) 95x97x30
� Páraérzékelı
a helyiséglevegı nedvességtartal-
mának érzékelésére. A szellızı 
készülék mind a négy fokozatát
képes kapcsolni, hogy a koncent-
ráció a beállított érték alatt 
maradjon. Összesen 4 db csatla-
koztatható. Több szenzor esetén
a legmagasabb érték lesz a 
mértékadó.
KWL-FF 270 Nr. 9953

Méretek (mm) 95 x 97 x 30
� Csatlakozó vezetékek
3 m-nél nagyobb távolság esetén,
2 RJ 12 csatlakozóval rendelkezik
a kezelıegységek készülékek 
összekötéséhez. 
KWL-AL 10 (10 m) Nr. 9444
KWL-AL 20 (20 m) Nr. 9959

Csatlakozóvezeték leágazás
A készülékek, vezérlık és 
komponensek összekötésére.
KWL-ALA Nr. 9960

KWL EC 270 Pro
A legmagasabb komfortkövetel-
ményeket is kielégíti, mind funk-
ciókban, mind felhasználóbarát
kezelhetıségben. Teljesen önálló
vezérlés, teljesítményszabályozott
utófőtés (külön tartozék), automa-
tikus bypass. Grafikus kijelzıs,
könnyen kezelhetı vezérlıvel.
� Teljesítményszabályozás
� A készülékkel együtt szállított

komfort-kezelıegység a követ-
kezı funkciókat teszi lehetıvé: 

– Négyfokozatú üzem, digitális
heti program órával.

– Szabadon beállítható szellızési
fokozatok a teljes jelleggörbe
tartományon.

– Party üzemmód / intenzív
szellıztetés külsı kapcsolóról. 

– Folyamatos szabályozott üzem
intelligens CO2- és páraszenzo-
rokkal (külön tartozék, típuson-
ként négy darab csatlakoztat-
ható)

V· m3/h

∆pstPa

Frekvencia* Hz Össz..125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 49 29 43 46 36 38 33 22
LWA Befúvás dB(A) 63 49 56 59 57 54 48 41
LPA Lesugárzott dB(A) 43 30 35 41 36 33 29 25

KWL EC 270..

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz
Névl. áram (A) 1,0

Zaj dB(A) 100 Pa -nál  LWA*
Befúvás (Hangteljesítmény) 63 58 52 46
Elszívás (Hangteljesítmény) 49 43 38 32
Lesugárzott  LPA 1 m-re 43 39 32 27

Légszállítás fokozatonként* 4 3 2 1
Elszívás/Befúvás  V· (m3/h) 285 230 170 110

Teljesítmény felvétel (2 x W) 68 35 19 10

Tömeg (kg) 32
Hımérsékleti tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Bypass (megkerülı ág) automatikus, beállítható
Kapcsolási rajz Nr. 943

Mőszaki adatok KWL EC 270 Pro fara szerelhetı
Jobbos csonkelrendezés KWL EC 270 Pro R Rend.sz. 9600
Balos csonkelrendezés KWL EC 270 Pro L Rend.sz. 9608
Jobbos Entalpia hıcserélıs KWL EC/ET 270 Pro R Rend.sz. 5899

– Szőrıcsere, üzemi állapot, üze-
mórák, zavarok kijelzése.

� Egy kezelıvel több készüléket
is lehet szabályozni. 

� Egy készüléket lehet több ve-
zérlıvel is üzemeltetni.

� Külsı, teljesítményszabályzott
elektromos főtıelemmel lehet-
séges a befújt levegı további
felmelegítése (EHR-R, LTK 40
külön rendelendı).
EHR-R 2,4/160 Nr. 9435
LTK 40 Nr. 1324

� Nyári üzem
Gyárilag automatikus bypass
(megkerülı ág), beállítható a
kapcsolási hımérséklet és 
kikapcsolható az automatika.

Elıfőtés (kimenet, kW) 1,0
Utófőtés (kimenet, kW) 2,0

* A zajadatok a növekszenek a rendszernyomás emelkedésével. 
** Fokozatok tetszılegesen beállíthatók.

Javasolt:
Alap szellızési tartomány 
Névleges szellızési tartomány 
Intenzív szellızési tartomány

Standby mód (készenlét) < 1 W

* lásd mőszaki adatok táblázat

� Utalás
Entalpia hıcserélıs típus
KWL EC/ET 270 Pro R Rsz. 5899
mőszaki adatok lásd balra
KWL EC 270 Pro R (Rsz. 9600)
Entalpia hıcserélı
páravisszanyerıs hıcserélı 
betét (külön rendelendı tartozék)
utólagos cserére
KWL-ET 270 Rend.sz. 5912

� További tartozék
lásd Helios fıkatalógus
Premium Products 2.0
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Hıvisszanyerıs szellıztetık passzívházakhoz, EC meghajtással, 
konstans-térfogatáram szabályzással. Légszállítás 370 m3/h

KWL EC 370 Eco és KWL EC 370 Pro

Méretek mm-ben

Méretek mm-ben

KWL EC 370.. L

KWL EC 370.. RÚ J !Ú J !

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz
Névl. áram (A) 2,2

Zaj dB(A) 100 Pa -nál  LWA*
Befúvás (Hangteljesítmény) 71 58 52
Elszívás (Hangteljesítmény) 56 44 37
Lesugárzott  LPA 1 m-re 51 41 34

Légszállítás fokozatonként** 3 2 1
Elszívás/Befúvás  V· (m3/h) 350 200 140

Teljesítmény felvétel (2 x W) 111 25 14

Tömeg (kg) 34
Hımérsékleti tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass automatikus, beállítható, hıcserélı letakarással
Kapcsolási rajz Nr. 942

Mőszaki adatok KWL EC 370 Eco -falra szerelhetı
Jobbos csonkelrendezés KWL EC 370 Eco R Rend.sz. 9609
Balos csonkelrendezés KWL EC 370 Eco L Rend.sz. 9610

Elıfőtés (kimenet, kW) 1,0

* A zajadatok a növekszenek a rendszernyomás emelkedésével. 
** Fokozatok tetszılegesen beállíthatók.

Kompakt mérető hıvisszanyerıs
szellıztetı berendezés házak, la-
kások központi elszívására/befú-
vására, passzívházas normatívák-
nak megfelelıen.
Kereszt-ellenáramú hıcserélı,
90% feletti hatásfokkal, a legmo-
dernebb EC-motoros ventilátor-
hajtás, konstans légáram szabá-
lyozással, mely a beállított lég-
szállítást a változó ellenállások
(pl. szőrıtelítıdés) ellenére min-
degyik fokozatnál megtartja. 

� Közös jellemzık
� Ház
� Fehérre porlakkozott horgany-

zott acéllemez.
� A ház belseje jó hıszigeteléső

EPS.
� Egyszerően felszerelhetı és 

karbantartható. A levehetı 
elılap mögött az összes 
egység könnyen hozzáférhetı.

� Hıcserélı
Nagyfelülető, mőanyag kereszt-
ellenáramú hıcserélı, különle-
gesen magas hatásfokkal. Egy
mozdulattal kivehetı és 
tisztítható.

� Légszállítás
Két csendes nagyteljesítményő
radiális ventilátor szállítja a le-
vegıt, energiatakarékos EC-
motortechnikával hajtva. 
A ventilátorok konstans térfoga-
táram szabályzással ellátottak,
ezáltal az elszívott és a befújt
levegı a rendszer ellenállásá-
nak változása ellenére is azo-
nos marad. Karbantartásmen-
tesek tisztításhoz könnyen hoz-
záférhetık.

� Csıvezetés
Szerelésbarát csatlakozás a be-
fújt-, elszívott-, kifújt- és frissle-
vegı számára a készülék tete-
jén. Névleges csatlakozó át-
mérık 160mm.

� Kondenzátum elvezetés
A kondenzátum kifolyócsonk
alul található, a szifonra csatla-
kozás és elvezetés helyben
alakítandó ki.

� Légszőrık
Tiszta frisslevegı-bevezetés a
G4 szőrın keresztül. opcionáli-
san F7 pollenszőrı rendelhetı
(ami passzívházaknál általános
követelmény). Elszívó oldalon a
hıcserélıt egy G4 szőrı védi
az elpiszkolódástól. Ezen felül
egy bypass-szőrı gyárilag 
beépített (G4), opcionálisan
rendelhetı F7 pollenszőrı.

� Fagyvédelem
A befúvás automatikus csök-
kentésével vagy elektromos
elıfőtıvel (külön rendelhetı)
megoldott a fagyvédelem. 
EHR-R 1,2/160 Nr. 9434

A főtı elé egy szőrıdobozt
szükséges kapcsolni (külön
rendelendı). 
LFBR 160 G4 Nr. 8578

� Elektromos csatlakozás
Jól hozzáférhetı külsı bekötı-
doboz, IP44 védelemmel, 1,5m
hosszú vezetéken. 

KWL EC 370 Eco
Gazdaságos megoldás, kedvezı
ár/teljesítmény mutatóval, minden
alapvetı funkcióval.
� Teljesítményszabályozás
� Háromfokozatú üzem a ház 

elılapjára integrált kezelıvel.
� A három fokozat külön-külön

szabadon beállítható, potméter
segítségével. A fordulatszám-
arány az elszívás és befúvás
között szintén beállítható.

� 0-állás külön kapcsolóról vagy
a potméter segítségével.

� LED jelzi az üzemállapotot,
szőrıcserét, fagyvédelmet, 
5° C-nál hidegebb befújt le-
vegıt és a mőködési zavart.

� Az intenzív átszellıztetés külsı
kapcsolóról aktiválható. 
� Nyári üzem

Automatikus hıcserélı megke-
rülés (bypass). Beállítható a
kapcsolási hımérséklet, illetve
kikapcsolható az automatikus
funkció.

Standby módban < 1 W

PASSIV
HAUS
INSTITUT

Kifúvás Frisslevegı

Befúvás Elszívás

Frisslevegı Kifúvás

Elszívás Befúvás

Kondenzlefolyó 10mm

Kondenzlefolyó 10mm
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KWL EC 370 Eco és KWL EC 370 Pro
Teljesítményadatok

V· m3/h

∆pstPa

Frekvencia* Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 56 41 53 52 38 40 33 23
LWA Befúvás dB(A) 70 60 64 66 63 64 59 53
LPA Lesugárzott dB(A) 51 43 44 44 44 43 39 34

KWL EC 370..

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz
Névl. áram (A) 2,2

Zaj dB(A) 100 Pa -nál*
Befúvás (Hangteljesítmény) 71 64 58 52
Elszívás (Hangteljesítmény) 56 50 44 37
Lesugárzott  LPA 1 m-re 51 46 41 34

Légszállítás fokozatonként** 4 3 2 1
Elszívás/Befúvás  V· m3/h 350 280 200 140

Teljesítmény felvétel (2 x W) 111 62 25 14

Tömeg (kg) 34
Hımérsékleti tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Bypass (megkerülı ág) automatikus, beállítható
Kapcsolási rajz Nr. 943

Mőszaki adatok KWL EC 370 Pro falra szerelhetı
Jobbos csonkelrendezés KWL EC 370 Pro R Rend.sz. 9611
Balos csonkelrendezés KWL EC 370 Pro L Rend.sz. 9612
Jobbos Entalpia hıcserélıs KWL EC/ET 370 Pro R Rend.sz. 5907

Elıfőtés (kimenet, kW) 1,0
Utófőtés (kimenet, kW) 2,0

* A zajadatok a növekszenek a rendszernyomás emelkedésével. 
** Fokozatok tetszılegesen beállíthatók.

� Tartozékok csak a 
KWL EC 370 Pro készülékhez
� Kezelıelem (1db szériatart-
zék) Kijlezés és funkciók lásd bal-
ra. Összesen 4 darab csatlakoz-
tatható. 3 m csatlakozó vezeték-
kel.
KWL-BCU (süllyeszett) Nr. 9955

Méretek (mm) 81x81x20
KWL-BCA (falon kívüli) Nr. 9956

Méretek (mm) 84x84x51
� CO2-érzékelı
a helyiség CO2 -koncentrációjá-
nak mérésére. A szellızı készü-
lék mind a négy fokozatát képes
kapcsolni, hogy a koncentráció a
beállított érték alatt maradjon.
Összesen 4 db csatlakoztatható.
Több szenzor esetén a legmaga-
sabb érték lesz a mértékadó. 
KWL-CO2 Nr. 9958

Méretek (mm) 95x97x30
� Páraérzékelı
a helyiséglevegı nedvességtartal-
mának érzékelésére. A szellızı 
készülék mind a négy fokozatát
képes kapcsolni, hogy a koncent-
ráció a beállított érték alatt 
maradjon. Összesen 4 db csatla-
koztatható. Több szenzor esetén
a legmagasabb érték lesz a 
mértékadó.
KWL-FF 370 Nr. 9953

Méretek (mm) 95 x 97 x 30
� Csatlakozó vezetékek
3 m-nél nagyobb távolság esetén,
2 RJ 12 csatlakozóval rendelkezik
a kezelıegységek és készülékek
összekötéséhez.  
KWL-AL 10 (10 m) Nr. 9444
KWL-AL 20 (20 m) Nr. 9959
� Csatlakozóvezeték leágazás
A készülékek, vezérlık és 
komponensek összekötésére.
KWL-ALA Nr. 9960

KWL EC 370 Pro
A legmagasabb komfortkövetel-
ményeket is kielégíti, mind funk-
ciókban, mind felhasználóbarát
kezelhetıségben. Teljesen önálló
vezérlés, teljesítményszabályozott
utófőtés (külön tartozék), automa-
tikus bypass. Grafikus kijelzıs,
könnyen kezelhetı vezérlıvel.
� Teljesítményszabályozás
� A készülékkel együtt szállított

komfort-kezelıegység a követ-
kezı funkciókat teszi lehetıvé: 

– Négyfokozatú üzem, digitális
heti program órával.

– Szabadon beállítható szellızési
fokozatok a teljes jelleggörbe
tartományon.

– Party üzemmód / intenzív
szellıztetés külsı kapcsolóról. 

– Folyamatos szabályozott üzem
intelligens CO2- és páraszenzo-
rokkal (külön tartozék, típuson-
ként négy darab csatlakoztat-
ható)

– Szőrıcsere, üzemi állapot, üze-
mórák, zavarok kijelzése.

� Egy kezelıvel több készüléket
is lehet szabályozni. 

� Egy készüléket több vezérlıvel
is lehet üzemeltetni.

� Külsı teljesítményszabályzott
elektromos főtıelemmel lehet-
séges a befújt levegı további
felmelegítése (EHR-R, LTK 40
külön rendelendı).
EHR-R 2,4/160 Nr. 9435
LTK 40 Nr. 1324

� Nyári üzem
Gyárilag automatikus hıcserélı
letakarással ellátott, beállítható
a kapcsolási hımérséklet és ki-
kapcsolható az automatika.

Javasolt
Alap szellızési tartomány 
Névleges szellızési tartomány
Intenzív szellızési tartomány

* lásd mőszaki adatok táblázat

Standby mód (készenlét) < 1 W

� Utalás
Entalpia hıcserélıs típus
KWL EC/ET 370 Pro R Rsz. 5907
mőszaki adatok lásd balra
KWL EC 370 Pro R (Rsz. 9611)
Entalpia hıcserélı
páravisszanyerıs hıcserélı 
betét (külön rendelendı tartozék)
utólagos cserére
KWL-ET 370 Rend.sz. 5912

� További tartozék
lásd Helios fıkatalógus
Premium Products 2.0
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Kompakt fali készülékek EC-meghajtással és hıvisszanyeréssel
285 m3/h légszállítással

KWL EC 200 Eco és KWL EC 200 Pro

Képen: KWL EC 200 Pro R,  F7-pollenszőrıvel is rendelhetı

méretek mm-ben

méretek mm-ben

KWL EC 200.. L

KWL EC 200.. R

Kompakt mérető készülék hıvisz-
szanyerıvel lakások, irodák
szellıztetésére. Magas hatásfokú
kereszt-ellenáramú hıcserélı,
akár 90% feletti termikus hatás-
fokkal és a legmodernebb EC
hajtástechnikával. Kiválóan alkal-
mas alacsony energiafelhasználá-
sú és passzív házak központi
szellıztetésére.
� Közös tulajdonságok
� Ház
� Horganyzott acéllemez, az

összeszerelés után fehérre por-
lakkozva, kettısfalú, 12mm hı-
és hangszigetelés. 

.
� Egyszerően felszerelhetı és a

levehetı elılap segítségével
könnyen karbantartható.

� Hıcserélı
Nagyfelülető kereszt-ellenára-
mú hıcserélı,  különösen nagy
hatásfokkal. Robosztus alumí-
nium kivitel, egy mozdulattal ki-
vehetı a tisztításhoz.

� Légszállítás
Két csendes, nagyteljesítmé-
nyő radiális ventilátor, energia-
takarékos EC motorral szerelve
az elszívásra és befúvásra.
Karbantartásmentes, tisztítás-
hoz könnyen kiemelhetı.

� Légvezetés
A csatlakozó, NÁ 125 mm-es
csonkok a készülék tetején ta-
lálhatók, így keresztezés nélkül
lehet a rákötéseket elvégezni.

� Kondenzátum elvezetés
A kondenz kivezetés alul talál-
ható. Szagzáró szifon szériatar-
tozékként mellékelve.

KWL EC 200 Pro 
A legmagasabb komfort követel-
ményeket is kielégíti. A szériakivi-
tel tartalmaz villamos elıfőtést,
automatikus bypassfunkciót, LCD
kijelzéső igényes kezelıegységet.
A KWL EC Pro különleges tu-
lajdonságai
� Légszőrı
� Frisslevegı oldalon G4-es

szőrés, opcionálisan egy F7-es
pollenszőrıre kicserélhetı. 
Elszívó oldalon G4-es szőrı.
Mindegyik szőrı egy mozdulat-
tal kivehetı tisztításhoz, 
cseréhez.

� Fagyvédelem, elıfőtés
� Az elektromos elıfőtı regiszter

nagyon alacsony külsı hımér-
sékletnél felmelegíti a beszívott
levegıt és elejét veszi a jege-
sedésnek. Beállítható -6..+15
°C tartományban.

� Teljesítményszabályzás
– Automata. Szabályozás az

üzemi kapcsolóval (a szériatar-
tozék mellé további kettı ren-
delhetı, akár több helységbe
felszerelve). Ezen kívül intelli-
gens szenzorokat csatlakoztat-
hatunk, összesen két páraérzé-
kelıt és öt CO2 érzékelıt.

– Kézi. A vezérlés az üzemi
kapcsoló gombjaival: 8 fokozat
és ki/be kapcsolás.

– Központi. EIB vagy LON épü-
letfelügyeleti hálózaton, vagy
analóg 0-10 V ill. 4-20 mA jellel
szabályozható a megfelelı mo-
dul segítségével (külön rende-
lendı tartozékok).

� Funkciók a vezérlın
- Alap és maximális fokozat, va-

lamint relatív pára és CO2 ha-
tárérték beállítása.

-  LCD kijelzın hımérséklet,
karbantartás és üzemállapot

-  Szőrıfelügyelet, beállítható 
idıközönként figyelmeztet a ke-
zelıelem a tisztításra, cserére

-  Választható egy külsı kapcso-
lóról is mőködtethetı, idızített
kandalló vagy átszellıztetı
üzem.

-  Beállítható fordulatszám külön
az elszívó és külön a befúvó
ventilátorra.

-  Fagyvédelem beállítása
-  Nyári üzem beállítása
.
� Nyári üzem

Szériatartozék az automatikus
bypass. A kezelı elemen enge-
délyezett nyári üzem esetén a
határértékeket elérve a hıcse-
rélıt egy lemez automatikusan
letakarja, és a levegıt mögötte
hıvisszanyerés nélkül átvezeti.
(pl. nyár esti hőtés)

� Villamos csatlakozás
A készüléket csatlakoztatásra
készen bekötött kezelıelemmel
együtt szállítjuk. Jól hozzáfér-
hetı külsı csatlakozó dobozba
lehet bekötni a további vezér-
lıegységet, szenzorokat,
kapcsolókat (pl. átszellıztetés
kapcsolója).

KWL EC 200 Eco
A gazdaságos megoldás minden
fontos funkcióval.
� Légszőrı
� A frisslevegıt G4-es finomságú

szőrın keresztül szívja be. 
Opcionálisan F7 pollenszőrı
választható. A hıcserélıt G4
szőrı védi az elszívott leve-
gıben lévı portól.

� Fagyvédelem
� A beállítható fagyvédelemi ter-

mosztát védi a hıcserélıt jege-
sedés ellen, a hideget beszívó
ventilátor automatikus leállítá-
sával. Az opcionális talajhıcse-
rélı (LEWT/SEWT) készlet al-
kalmazásával a készülék min-
dig folyamatosan, fagyveszély
mentesen üzemelhet.

� Teljesítményszabályozás
� A készülék szériatartozéka egy

akár 100 m távolságban fel-
szerelhetı üzemkapcsoló. 
A fokozatok az öt rendelkezés-
re álló fordulatszám közül tet-
szılegesen választhatóak.

� Az üzemi kapcsoló kiegészít-
hetı egy heti programórával
WSUP Rend.sz. 9990  

� Nyári üzem
Kézi bypass funkció, a levegıt
a letakart hıcserélı mögött,
hıátadás nélkül vezeti. 

� Villamos csatlakozás
A készüléket csatlakoztatásra
készen szállítjuk, az üzemi
kapcsolót a jól hozzáférhetı
külsı csatlakozó dobozba lehet
bekötni. � További kiegészítık Oldal

KWL-kiegészítık
– HygroBox 28-29
– talaj-levegı hıcserélı 30-34
– légelosztó rendszerek 34-43
– tartozékok 30

frisslevegı         befúváselszívás           kifúvás

kifúvás       elszívásbefúvás       frisslevegı  

kondenzátum  kivezetés  NÁ12

kondenzátum kivezetés NÁ12
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KWL EC 200 Eco KWL EC 200 Pro

� A KWL EC 200 Eco külön
rendelhetı tartozékai

Heti programóra 
Digitális heti kapcsoló óra, napi
programozással, LCD kijelzıvel.
Fali vagy süllyesztett beépítésre.
Méretek (mm) 85 x 85 x 52
WSUP Rend.sz. 9990

Nyomáskülönbség kapcsoló 
Beállítható nyitó/záró kontaktok a
nyomásesés felügyeletére, például
légszőrık elpiszkolódásának el-
lenırzérsére, vagy a teljes szellızı
rendszer nyomásesének illetve a
ventilátor teljesítményék felügyele-
tére. Kijelzése helyben kiépítendı.
DDS Rend.sz. 0445

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz
Névleges áram(A) – szellızés 0,7

– max. összesen 5,1
Elektromos elıfőtés (kW) 1,0

– elıfőtés 4,4

Zaj  dB(A)*
Befúvás LWA ( hangteljesítmény) 44 40 37 34 31 29 28 27
Elszívás LWA ( hangteljesítmény) 44 39 36 33 31 30 28 28
Lesugárzott LPA 1 m-re 40 35 32 29 26 23 21 20

Jobbos csonkelrendezés KWL EC 200 Pro R Rend.sz. 0947
Balos csonkelrendezés KWL EC 200 Pro L Rend.sz. 0950
Jobbos Entalpia hıcserélıs KWL EC/ET 200 Pro R Rend.sz. 5895

Mőszaki adatok KWL EC 200 Pro  falra szerelhetı készülékek

Légszállítás fokozatonként 8 7 6 5 4 3 2 1
Elszívás/befúvás (m3/h) 285 235 200 160 130 105 80 55

Teljesítményfelvétel (ventilátor) 2xW 49 31 21 16 11 9 7 5

Tömeg (kg) 41
Üzemi tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass Automatikus, 0..+25 °C között beállítható
Kapcsolási rajz száma 817

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz
Névleges áramfelvétel össz. (A) 0,7

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 44 40 37 31 28
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 44 39 36 31 28
Lesugárzott LPA 1 m-re 40 35 32 26 21

Jobbos csonkelrendezés KWL EC 200 Eco R Rend.sz. 0945
Balos csonkelrendezés KWL EC 200 Eco L Rend.sz. 0946

Mőszaki adatok KWL EC 200 Eco falra szerelhetı készülékek

Légszállítás fokozatonként 5 4 3 2 1
Elszívás/befúvás (m3/h) 285 235 200 130 80

Teljesítményfelvétel (ventilátor) 2xW 49 31 21 11 7

Tömeg (kg) 40
Üzemi tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass kézi
Kapcsolási rajz száma 857.1

� A KWL EC 200 Pro külön
rendelhetı tartozékai

� Vezérlıegység (további)
LCD kijelzıs vezérlıegység,
amelybıl összesen 3 db-ot lehet
a készülékre kötni (1 db a készü-
lékkel együtt szériatartozékként
szállítva).
Méretek (mm) 90 x 107 x 21
KWL-FB Rend.sz. 9417

� CO2-érzékelı
A helyiség levegıjének CO2 tartal-
mát érzékeli. A maximum 5 darab
csatlakoztatható a vezérlıegység-
hez. Több érzékelı esetén a ve-
zérlı a legnagyobb koncentráció
alapján szabályoz. .
Méretek (mm)  81 x 130 x 32
KWL-KDF Rend.sz. 9413

� Páraérzékelı
A helyiség levegıjének relatív pá-
ratartalmát érzékeli. Maximum két
darab csatlakoztatható a KWL EC
készülékhez (bekötıdoboz).
Méretek (mm)  81 x 130 x 32
KWL-FF Rend.sz. 9414

� Bus-Modulok
EIB illetve LON hálózatra való
csatlakozáshoz. Vezérléshez és a
készülék paramétereinek 
lekérdezésre.
Méretek (mm) 120 x 158 x 75
EIB modul
KWL-EB Rend.sz. 9416

LON modul
KWL-LB Rend.sz. 9415

Entalpia hıcserélı 
A szériaelem helyére betolható, membrános páraátreresztéssel rendel-
kezı speciális hıcserélı betét. Egész évben optimális páratartalmú le-
vegıt fúj be higiénikusan a helyiségekbe.
KWL-ET 200/300 Rend.sz. 0896

KWL EC 200 Eco és KWL EC 200 Pro
Teljesítményadatok

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 44 38 39 37 37 32 26 22
LWA Befúvás dB(A) 44 32 35 40 38 35 29 22
LPA Lesugárzott dB(A) 40 33 33 32 34 31 21 18

1 – 8KWL EC 200 Pro
1 – 5KWL EC 200 Eco
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(Képen.: KWL EC 300 Pro R)

méretek mm-ben

méretek mm-ben

KWL EC 300.. L

KWL EC 300.. R

Kompakt fali készülékek EC-meghajtással és hıvisszanyeréssel
360 m3/h légszállítással

Kompakt mérető készülék hıvisz-
szanyerıvel lakások, irodák
szellıztetésére. Magas hatásfokú
kereszt -ellenáramú hıcserélı,
akár 90% feletti termikus hatás-
fokkal és a legmodernebb EC
hajtástechnikával. Kiválóan alkal-
mas alacsony energiafelhasználá-
sú és passzív házak központi
szellıztetésére.
Építésfelügyeleti engedély a DIBt
által Z-51.3-175.
� Közös tulajdonságok
� Ház
� Horganyzott acéllemez, az

összeszerelés után fehérre por-
lakkozva, kettısfalú, 12mm hı-
és hangszigetelés. 

.
� Egyszerően felszerelhetı és a

levehetı elılap segítségével
könnyen karbantartható.

� Hıcserélı
Nagyfelülető kereszt-ellenára-
mú hıcserélı, különösen nagy
hatásfokkal. Robosztus alumí-
nium kivitel, egy mozdulattal ki-
vehetı a tisztításhoz.

� Légszállítás
Két csendes, nagyteljesítmé-
nyő radiális ventilátor, energia-
takarékos EC motorral szerelve
az elszívásra és befúvásra.
Karbantartásmentes, tisztítás-
hoz könnyen kiemelhetı.

� Légvezetés
A csatlakozó, NÁ 125 mm-es
csonkok a készülék tetején ta-
lálhatók, így keresztezés nélkül
lehet a rákötéseket elvégezni.

� Kondenzátum elvezetés
A kondenz kivezetés alul talál-
ható. Szagzáró szifon szériatar-
tozékként mellékelve.

KWL EC 300 Pro 
A legmagasabb komfort követel-
ményeket is kielégíti. A szériakivi-
tel tartalmaz villamos elıfőtést, F7
pollenszőrıt, automatikus bypass-
funkciót, LCD kijelzéső igényes
kezelıegységet.
A KWL EC Pro különleges tu-
lajdonságai
� Légszőrı
� Frisslevegı oldalon kettıs

szőrés: G4-es elıszőrı és F7-
es pollenszőrı, Elszívó oldalon
G4-es szőrı. Mindegyik szőrı
egy mozdulattal kivehetı tisztí-
táshoz, cseréhez.

� Fagyvédelem, elıfőtés
� Az elektromos elıfőtı regiszter

nagyon alacsony külsı hımér-
sékletnél felmelegíti a beszívott
levegıt és elejét veszi a jege-
sedésnek. Beállítható -6..+15
°C tartományban.

� Teljesítményszabályzás
– Automata. Szabályozás az

üzemi kapcsolóval (a szériatar-
tozék mellé további kettı ren-
delhetı, akár  több helységbe
felszerelve). Ezen kívül intelli-
gens szenzorokat csatlakoztat-
hatunk, összesen két páraérzé-
kelıt és öt CO2 érzékelıt.

– Kézi. A vezérlés az üzemi
kapcsoló gombjaival: 8 fokozat
és ki/be kapcsolás.

– Központi. EIB vagy LON épü-
letfelügyeleti hálózaton, vagy
analóg 0-10 V ill. 4-20 mA jellel
szabályozható a megfelelı mo-
dul segítségével (külön rende-
lendı tartozékok).

� Funkciók a vezérlın
- Alap és maximális fokozat, va-

lamint relatív pára és CO2 ha-
tárérték beállítása.

-  LCD kijelzın hımérséklet,
karbantartás és üzemállapot

-  Szőrıfelügyelet, beállítható 
idıközönként figyelmeztet a ke-
zelıelem a tisztításra, cserére

-  Választható egy külsı kapcso-
lóról is mőködtethetı, idızített
kandalló vagy átszellıztetı
üzem.

-  Beállítható fordulatszám külön
az elszívó és külön a befúvó
ventilátorra.

-  Fagyvédelem beállítása
-  Nyári üzem beállítása
.
� Nyári üzem

Szériatartozék az automatikus
bypass. A kezelı elemen enge-
délyezett nyári üzem esetén a
határértékeket elérve a hıcse-
rélıt egy lemez automatikusan
letakarja, és a levegıt mögötte
hıvisszanyerés nélkül átvezeti.
(pl. nyár esti hőtés)

� Villamos csatlakozás
A készüléket csatlakoztatásra
készen bekötött kezelıelemmel
együtt szállítjuk. Jól hozzáfér-
hetı külsı csatlakozó dobozba
lehet bekötni a további vezér-
lıegységet, szenzorokat,
kapcsolókat (pl. átszellıztetés
kapcsolója).

KWL EC 300 Eco
A gazdaságos megoldás minden
alapvetı funkcióval.
� Légszőrı
� A frisslevegıt G4-es finomságú

szőrın keresztül szívja be. 
Opcionálisan F7 pollen-szőrı
választható. A hıcserélıt G4
szőrı védi az elszívott leveg-
ıben lévı portól.

� Fagyvédelem
� A beállítható fagyvédelemi ter-

mosztát védi a hıcserélıt jege-
sedés ellen, a hideget beszívó
ventilátor automatikus leállítá-
sával. Az opcionális talajhıcse-
rélı (LEWT/SEWT) készlet al-
kalmazásával a készülék min-
dig folyamatosan, fagyveszély
mentesen üzemelhet.

� Teljesítményszabályozás
� A készülék szériatartozéka egy

akár 100 m távolságban fel-
szerelhetı üzemkapcsoló. 
A fokozatok az öt rendelkezés-
re álló fordulatszám közül tet-
szılegesen választhatóak.

� Az üzemi kapcsoló kiegészít-
hetı egy heti programórával
WSUP Rend.sz. 9990  

� Egy nyomáskapcsoló segítsé-
gével (külön rendelendı tarto-
zék) az üzemkapcsolón lehet-
séges a szőrıelpiszkolódás 
kijelzése.
DDS Rend.sz. 0445

� Nyári üzem
Kézi bypass funkció, a levegıt
a letakart hıcserélı mögött,
hıátadás nélkül vezeti. 

� Villamos csatlakozás
A készüléket csatlakoztatásra
készen szállítjuk, az üzemi
kapcsolót a jól hozzáférhetı
külsı csatlakozó dobozba lehet
bekötni.

� További kiegészítık Oldal
KWL-kiegészítık
– HygroBox 28-29
– talaj-levegı hıcserélı 30-34
– légelosztó rendszerek 34-43
– tartozékok 30

frisslevegı           befúváselszívás      kifúvás

kifúvás       elszívásbefúvás           frisslevegı

kondenzkivezetés NÁ12

kondenzkivezetés NÁ12
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KWL EC 300 Eco KWL EC 300 Pro

� A KWL EC 300 Eco külön
rendelhetı tartozékai

Heti programóra 
Digitális heti kapcsoló óra, napi
programozással, LCD kijelzıvel.
Fali vagy süllyesztett beépítésre.
Méretek (mm) 85 x 85 x 52
WSUP Rend.sz. 9990

Nyomáskülönbség kapcsoló 
Beállítható nyitó/záró kontaktok a
nyomásesés felügyeletére, például
légszőrık elpiszkolódásának el-
lenırzérsére, vagy a teljes szellızı
rendszer nyomásesének illetve a
ventilátor teljesítményék felügyele-
tére. Kijelzése helyben kiépítendı.
DDS Rend.sz. 0445

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 49 38 44 44 42 39 32 23
LWA Befúvás dB(A) 49 38 44 45 42 41 35 25

Feszültség/frekvencia  230 V ~, 50 Hz
Névleges áram(A) – szellızés 1,3

– max. összesen 5,7
Elektromos elıfőtés (kW) 1,0

– elıfőtés 4,4

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 49 47 44 42 40 37 35 32
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 49 47 45 42 40 37 35 33
Lesugárzott LPA 1 m-re 46 44 42 39 37 33 30 26

Jobbos csonkelrendezés KWL EC 300 Pro R Rend.sz. 0812
Balos csonkelrendezés KWL EC 300 Pro L Rend.sz. 0814
Jobbos Entalpia hıcserélıs KWL EC/ET 300 Pro R Rend.sz. 5903

Mőszaki adatok KWL EC 300 Pro  falra szerelhetı készülék

Légszállítás fokozatonként 8 7 6 5 4 3 2 1
Elszívás/befúvás (m3/h) 360 335 305 270 240 195 165 105

Teljesítményfelvétel (ventilátor) 2xW 97 80 65 46 36 25 18 10

Tömeg (kg) 42
Üzemi tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass Automatikus, 0..+25 °C között beállítható
Kapcsolási rajz száma 817

Feszültség/frekvencia  230 V ~, 50 Hz
Névleges áramfelvétel össz. (A) 1,3

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 49 47 44 40 35
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 49 47 45 40 35
Lesugárzott LPA 1 m-re 46 44 42 37 30

Jobbos csonkelrendezés KWL EC 300 Eco R Rend.sz. 0802
Balos csonkelrendezés KWL EC 300 Eco L Rend.sz. 0803

Mőszaki adatok KWL EC 300 Eco  falra szerelhetı készülék

Légszállítás fokozatonként 5 4 3 2 1
Elszívás/befúvás (m3/h) 360 335 305 240 165

Teljesítményfelvétel (ventilátor) 2xW 97 80 65 36 18

Tömeg (kg) 41
Üzemi tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass kézi
Kapcsolási rajz száma 857.1

� A KWL EC 300 Pro külön
rendelhetı tartozékai

Vezérlıegység (további)
LCD kijelzıs vezérlıegység,
amelybıl összesen 3 db-ot lehet
a készülékre kötni (1 db a készü-
lékkel együtt szériatartozékként
szállítva).
Méretek (mm) 90 x 107 x 21
KWL-FB Rend.sz. 9417

CO2-érzékelı
A helyiség levegıjének CO2 tartal-
mát érzékeli. A maximum 5 darab
csatlakoztatható a vezérlıegység-
hez. Több érzékelı esetén a ve-
zérlı a legnagyobb koncentráció
alapján szabályoz. .
Méretek (mm)  81 x 130 x 32
KWL-KDF Rend.sz. 9413

Páraérzékelı
A helyiség levegıjének relatív pá-
ratartalmát érzékeli. Maximum két
darab csatlakoztatható a KWL EC
készülékhez (bekötıdoboz).
Méretek (mm)  81 x 130 x 32
KWL-FF Rend.sz. 9414

Bus-Modulok
EIB illetve LON hálózatra való
csatlakozáshoz. Vezérléshez és a
készülék paramétereinek 
lekérdezésre.
Méretek (mm) 120 x 158 x 75
EIB modul
KWL-EB Rend.sz. 9416

LON modul
KWL-LB Rend.sz. 9415

1 – 8
KWL EC 300 Pro

1 – 5
KWL EC 300 Eco

KWL EC 300 Eco és KWL EC 300 Pro
Teljesítményadatok

Entalpia hıcserélı 
A szériaelem helyére betolható, membrános páraátreresztéssel rendel-
kezı speciális hıcserélı betét. Egész évben optimális páratartalmú le-
vegıt fúj be higiénikusan a helyiségekbe.
KWL-ET 200/300 Rend.sz. 0896
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KWL EC 500 Eco és KWL EC 500 Pro

Képen: KWL EC 450 Pro R,  F7-pollenszőrı opcionálisan rendelhetı

méretek mm-ben

méretek mm-ben

KWL EC 500.. L

KWL EC 500.. R

Kompakt fali készülékek EC-meghajtással és hıvisszanyeréssel
550 m3/h légszállítással

Kompakt mérető készülék hıvisz-
szanyerıvel lakások, irodák
szellıztetésére. Magas hatásfokú
kereszt -ellenáramú hıcserélı,
akár 90% feletti termikus hatás-
fokkal és a legmodernebb EC
hajtástechnikával. Kiválóan alkal-
mas alacsony energiafelhasználá-
sú és passzív házak központi
szellıztetésére.
Építésfelügyeleti engedély a DIBt
által Z-51.3-175.
� Közös tulajdonságok
� Ház
� Horganyzott acéllemez, az

összeszerelés után fehérre por-
lakkozva, kettısfalú, 12 mm hı-
és hangszigetelés. 

.
� Egyszerően felszerelhetı és a

levehetı elılap segítségével
könnyen karbantartható.

� Hıcserélı
Nagyfelülető kereszt-ellenára-
mú hıcserélı, különösen nagy
hatásfokkal. Robosztus alumí-
nium kivitel, egy mozdulattal ki-
vehetı a tisztításhoz.

� Légszállítás
Két csendes, nagyteljesítmé-
nyő radiális ventilátor, energia-
takarékos EC motorral szerelve
az elszívásra és befúvásra.
Karbantartásmentes, tisztítás-
hoz könnyen kiemelhetı.

� Légvezetés
A csatlakozó, NÁ 125 mm-es
csonkok a készülék tetején ta-
lálhatók, így keresztezés nélkül
lehet a rákötéseket elvégezni.

� Kondenzátum elvezetés
A kondenz kivezetés alul talál-
ható. Szagzáró szifon szériatar-
tozékként mellékelve.

KWL EC 500 Pro 
A legmagasabb komfort követel-
ményeket is kielégíti. A szériakivi-
tel tartalmaz villamos elıfőtést,
automatikus bypassfunkciót, LCD
kijelzéső igényes kezelıegységet.
A KWL EC Pro különleges tu-
lajdonságai
� Légszőrı
� Frisslevegı oldalon G4-es

szőrés, opcionálisan egy F7-es
pollenszőrıre kicserélhetı. 
Elszívó oldalon G4-es szőrı.
Mindegyik szőrı egy mozdulat-
tal kivehetı tisztításhoz, cseré-
hez.

� Fagyvédelem, elıfőtés
� Az elektromos elıfőtı regiszter

nagyon alacsony külsı hımér-
sékletnél felmelegíti a beszívott
levegıt és elejét veszi a jege-
sedésnek. Beállítható -6..+15
°C tartományban.

� Teljesítményszabályzás
– Automata. Szabályozás az

üzemi kapcsolóval (a szériatar-
tozék mellé további kettı ren-
delhetı, több helységbe felsze-
relve). Ezen kívül intelligens
szenzorokat csatlakoztatha-
tunk, összesen két páraérzé-
kelıt és öt CO2 érzékelıt.

– Kézi. A vezérlés az üzemi
kapcsoló gombjaival: 8 fokozat
és ki/be kapcsolás.

– Központi. EIB vagy LON épü-
letfelügyeleti hálózaton, vagy
analóg 0-10 V ill. 4-20 mA jellel
szabályozható a megfelelı mo-
dul segítségével (külön rende-
lendı tartozékok).

� Funkciók a vezérlın
- Alap és maximális fokozat, va-

lamint relatív pára és CO2 ha-
tárérték beállítása.

-  LCD kijelzın hımérséklet,
karbantartás és üzemállapot 

-  Szőrıfelügyelet, beállítható 
idıközönként figyelmeztet a ke-
zelıelem a tisztításra, cserére

-  Választható egy külsı kapcso-
lóról is mőködtethetı, idızített
kandalló vagy átszellıztetı
üzem.

-  Beállítható fordulatszám külön
az elszívó és külön a befúvó
ventilátorra.

-  Fagyvédelem beállítása
-  Nyári üzem beállítása
.
� Nyári üzem

Szériatartozék az automatikus
bypass. A kezelı elemen enge-
délyezett nyári üzem esetén a
határértékeket elérve a hıcse-
rélıt egy lemez automatikusan
letakarja, és a levegıt mögötte
hıvisszanyerés nélkül átvezeti.
(pl. nyár esti hőtés)

� Villamos csatlakozás
A készüléket csatlakoztatásra
készen bekötött kezelıelemmel
együtt szállítjuk. Jól hozzáfér-
hetı külsı csatlakozó dobozba
lehet bekötni a további vezér-
lıegységet, szenzorokat,
kapcsolókat (pl. átszellıztetés
kapcsolója).

KWL EC 500 Eco
A gazdaságos megoldás minden
alapvetı funkcióval.
� Légszőrı
� A frisslevegıt G4-es finomságú

szőrın keresztül szívja be. 
Opcionálisan F7 pollen-szőrı
választható. A hıcserélıt G4
szőrı védi az elszívott leveg-
ıben lévı portól.

� Fagyvédelem
� A beállítható fagyvédelemi ter-

mosztát védi a hıcserélıt jege-
sedés ellen, a hideget beszívó
ventilátor automatikus leállítá-
sával. Az opcionális talajhıcse-
rélı (LEWT/SEWT) készlet al-
kalmazásával a készülék min-
dig folyamatosan, fagyveszély
mentesen üzemelhet.

� Teljesítményszabályozás
� A készülék szériatartozéka egy

akár 100 m távolságban fel-
szerelhetı üzemkapcsoló. 
A fokozatok az öt rendelkezés-
re álló fordulatszám közül tet-
szılegesen választhatóak.

� Az üzemi kapcsoló kiegészít-
hetı egy heti programórával
WSUP Rend.sz. 9990  

� Egy nyomáskapcsoló segítsé-
gével (külön rendelendı tarto-
zék) az üzemkapcsolón lehet-
séges a szőrıelpiszkolódás 
kijelzése.
DDS Rend.sz. 0445

� Nyári üzem
Kézi bypass funkció, a levegıt
a letakart hıcserélı mögött,
hıátadás nélkül vezeti. 

� Villamos csatlakozás
A készüléket csatlakoztatásra
készen szállítjuk, az üzemi
kapcsolót a jól hozzáférhetı
külsı csatlakozó dobozba lehet
bekötni.

kifúvás            elszívásfrisslevegı           befúvás

befúvás       frisslevegıelszívás           kifúvás

kondenzkivezetés NÁ12

kondenz
kivezetés 
NÁ12

� További kiegészítık Oldal
KWL-kiegészítık
– HygroBox 28-29
– talaj-levegı hıcserélı 30-34
– légelosztó rendszerek 34-43
– tartozékok 30
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V· m3/h

∆pstPa

KWL EC 500 Eco KWL EC 500 Pro

� A KWL EC 500 Eco külön
rendelhetı tartozékai

Heti programóra 
Digitális heti kapcsoló óra, napi
programozással, LCD kijelzıvel.
Fali vagy süllyesztett beépítésre.
Méretek (mm) 85 x 85 x 52
WSUP Rend.sz. 9990

Nyomáskülönbség kapcsoló 
Beállítható nyitó/záró kontaktok a
nyomásesés felügyeletére, például
légszőrık elpiszkolódásának el-
lenırzérsére, vagy a teljes szellızı
rendszer nyomásesének illetve a
ventilátor teljesítményék felügyele-
tére. Kijelzése helyben kiépítendı.
DDS Rend.sz. 0445

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 52 38 43 47 46 44 39 28
LWA Befúvás dB(A) 56 46 51 51 49 47 41 31

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz
Névleges áram(A) – szellızés 1,8

– max. összesen 6,2
Elektromos elıfőtés (kW) 1,0

– elıfőtés 4,4

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 56 53 50 46 44 41 39 35
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 52 49 46 44 42 39 38 35
Lesugárzott LPA 1 m-re 44 38 36 34 38 35 33 30

Jobbos csonkelrendezés KWL EC 500 Pro R Rend.sz. 0787
Balos csonkelrendezés KWL EC 500 Pro L Rend.sz. 0788
Jobbos Entalpia hıcserélıs KWL EC/ET 500 Pro R Rend.sz. 5911

Mőszaki adatok KWL EC 500 Pro  falra szerelhetı készülék

Légszállítás fokozatonként 8 7 6 5 4 3 2 1
Elszívás/befúvás (m3/h) 550 495 430 365 320 275 235 190

Teljesítményfelvétel (ventilátor) 2xW 143 110 79 50 42 30 22 16

Tömeg (kg) 66
Üzemi tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass Automatikus, 0..+25 °C között beállítható
Kapcsolási rajz száma 817

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz
Névleges áramfelvétel össz. (A) 1,8

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 56 50 46 41 35
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 52 46 44 39 35
Lesugárzott LPA 1 m-re 44 36 34 35 30

Jobbos csonkelrendezés KWL EC 500 Eco R Rend.sz. 0785
Balos csonkelrendezés KWL EC 500 Eco L Rend.sz. 0786

Mőszaki adatok KWL EC 500 Eco  falra szerelhetı készülék

Légszállítás fokozatonként 5 4 3 2 1
Elszívás/befúvás (m3/h) 550 430 365 275 190

Teljesítményfelvétel (ventilátor) 2xW 143 79 50 30 16

Tömeg (kg) 65
Üzemi tartomány – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass kézi
Anschluss nach Schaltplan-Nr. 857

� A KWL EC 500 Pro külön
rendelhetı tartozékai

Vezérlıegység (további)
LCD kijelzıs vezérlıegység,
amelybıl összesen 3 db-ot lehet
a készülékre kötni (1 db a készü-
lékkel együtt szériatartozékként
szállítva).
Méretek (mm) 90 x 107 x 21
KWL-FB Rend.sz. 9417

CO2-érzékelı
A helyiség levegıjének CO2 tartal-
mát érzékeli. A maximum 5 darab
csatlakoztatható a vezérlıegység-
hez. Több érzékelı esetén a ve-
zérlı a legnagyobb koncentráció
alapján szabályoz. .
Méretek (mm)  81 x 130 x 32
KWL-KDF Rend.sz. 9413

Páraérzékelı
A helyiség levegıjének relatív pá-
ratartalmát érzékeli. Maximum két
darab csatlakoztatható a KWL EC
készülékhez (bekötıdoboz).
Méretek (mm)  81 x 130 x 32
KWL-FF Rend.sz. 9414

Bus-Modulok
EIB illetve LON hálózatra való
csatlakozáshoz. Vezérléshez és a
készülék paramétereinek 
lekérdezésre.
Méretek (mm) 120 x 158 x 75
EIB modul
KWL-EB Rend.sz. 9416

LON modul
KWL-LB Rend.sz. 9415

KWL EC 500 Eco és KWL EC 500 Pro
Teljesítményadatok

1 – 8
KWL EC 500 Pro

1 – 5
KWL EC 500 Eco

Entalpia hıcserélı 
A szériaelem helyére betolható, membrános páraátreresztéssel rendel-
kezı speciális hıcserélı betét. Egész évben optimális páratartalmú le-
vegıt fúj be higiénikusan a helyiségekbe.
KWL-ET 500 Rend.sz. 0897
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KWL EC 220 hıvisszanyerıs mennyezeti szellıztetıgép
Légszállítás 220 m3/h 

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz
Névl. áramfelvétel  (A)
– Szellızıüzem 1,2
– Elıfőtés 4,4 (opcionális)
– Összesen 1,2 (5,6 elıfőtéssel)

Légszállítás fokozatonként 4 3 2 1
Elszívás/befúvás  (m3/h) 235 160 85 45
Teljesítmény felvétel   (2 x W) 52 27 12 6

Tömeg    (kg) 50
Üzemi hımérséklet – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass automatikus, beállítható
Kapcsolási rajz

KWL EC 220 D

Méretek mm-ben

Méretek mm-ben

KWL EC 220 D.. L

KWL EC 220 D.. R

Hıvisszanyerıs szellıztetı 
készülék kompakt méretekkel,
mennyezeti szerelésre.
Többszintes lakóépületek lakásai-
nak, illetve kisebb családi házak
központi szellıztetésére. Magas
hatásfokú kereszt-ellenáramú
hıcserélıvel, amely 90% feletti
hatásfokkal nyeri vissza a 
hıenergiát. 
A legmodernebb EC-motorokkal
hajtott ventilátorokkal rendelkezik,
így csendes és energiatakarékos
üzemő.
� Közös jellemzık
� Ház
� Horganyzott acéllemez, fehérre

porlakkozott, kettısfalú 
körkörösen 20mm vastag hı-
és hangszigeteléssel.

� Szerelés és karbantartás barát
házkialakítás. A levehetı oldal-
ajtókon keresztül minden 
alkatrész elérhetı.

� Hıcserélı
Nagyfelülető kereszt-ellenára-
mú hıcserélı kiemelkedıen
magas hatásfokkal. Robosztus
alumínium kivitelben. Egysze-
rően kihúzható és tisztítható.

� Légszállítás
Két csendes, nagyteljesítmé-
nyő radiális ventilátor, energia-
takarékos EC motorokkal gon-
doskodik az elszívásról és be-
fúvásról. Tisztításhoz könnyen
kivehetık.

� Légvezetés
Keresztezés mentes csıhozzá-
vezetés a homlokoldalakon 
elhelyezett csonkoknak 
köszönhetıen (NÁ 125 mm).
Optimálisan csatlakoztatható
kombi elosztódoboz ().

� Kondenzcsatlakozás
Lefolyó csatlakozás kiviteltıl
függıen jobbra/balra. A helyszí-
nen lefolyóba kell kötni.

� Légszőrık
A szériakivitelek G4 osztályú
szőrıkkel ellátottak, a tiszta
frisslevegı és a hıcserélı 
védelme érdekében.
Opcionálisan rendelhetı F7
osztályú pollenszőrı is, amely
a polleneket is kiszőri. Minden
szőrı tisztításhoz cseréhez
egyszerően eltávolítható.

� Nyári üzem
Szériakivitelben minden készü-
lék tartalmazza  az automatikus
bypass funkciót. A kapcsolási
hımérséklet beállítható, a funk-
ció letiltható a kezelıelemmel
vagy külsı kapcsolóval.

� Külsı vezérlés
Minden készüléken rendelke-
zésre áll potenciálmentes kon-
takt, így külsı jelrıl vezérelhetı
a szellıztetı gép.

� Elektromos csatlakozás
A szériakivitelek tartalmazzák a
vezérlıt (ECO/PRO kivitelnél
eltérı a kezelıelem). Jól hoz-
záférhetı belsı kapcsolódoboz
a külsı/belsı csatlakozások-
hoz. Pro verziónál további 
kezelıelemek és szenzorok
csatlakoztathatók.

KWL EC 220 D Eco
Szériakivitelben vezérlıvel és 
automata bypass funkcióval. 
Opcionálisan beépíthetı elektro-
mos elıfőtıvel.  
� Fagyvédelem
� A fagyvédelem a befúvó venti-

látor visszaszabályozásával, 
illetve az opcionálisan beépít-
hetı elıfőtıvel történhet (KWL-
EVH, külön rendelendı tarto-
zék). Az elıfőtı felmelegíti a
beszívott hideglevegıt, így 
megakadályozza a hıcserélı
eljegesedését. 
KWL-EVH 220 D R Nr. 9636
KWL-EVH 220 D L Nr. 9637

� Teljesítmény szabályozás
� Háromfokozatú üzemhez a 

kezelıelem a szállítási egység
része. 

� Szabadon beállítható üzemi 
fokozatok mellett az elszívás -
befúvás aránya is beállítható.

� Kikapcsolás külsı, helyben 
kiépítendı kapcsolóval (áram-
talanítás).

Mőszaki adatok KWL EC 220 D Eco     mennyezeti szereléshez
Jobbos csonkelrendezés KWL EC 220 D Eco R Rend.sz. 9630
Balos csonkelrendezés KWL EC 220 D Eco L Rend.sz. 9631

Elektromos elıfőtés   (kW) külön tartozék (lásd ott)

� Egy dióda jelzi az üzemállapo-
tot, szőrıcsere szükségessé-
gét, fagyvédelmet, alacsony
befújt levegı hımérsékletet és
egyéb lehetséges hibákat.

� Külön külsı kapcsolóval lehet-
séges intenzív szellıztetést, 
illetve standby üzemmódot 
vezérelni.

Ú j !Ú j !
elszívás kifúvás
befúvás frisslevegı

elszíváskifúvás
befúvásfrisslevegı
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Névl. áramfelvétel  (A)
– Szellızıüzem 1,2
– Elıfőtés 4,4
– Utófőtés 5,2
– Összesen 5,6 (10,8 utófőtéssel)

Külön rendelendı tartozékok
KWL EC 220 D Pro géphez
Kezelıelem (további)
A készülékkel szállított kezelıvel
(KWL-BCU) azonos funkciókkal.
Maximum 4db csatlakoztatható. 
3 méter bekötı vezetékkel együtt
szállítva.
Méretek (Szél.x Mag.x Mély. mm)
81x81x20
KWL-BCU (süllyesztett)Nr. 9955

Méretek (Szél.xMag.xMély. mm)
84x84x51
KWL-BCA (falon kívüli)Nr. 9956

CO2-érzékelı
A helyiség CO2-koncentrációját
méri és a központi szellıztetıt
ennek megfelelıen mind a 4 foko-
zatával vezérli, hogy a kívánt
szint alatt maradjon az érték.
Több érzékelınél a legmagasabb 
értékre szabályoz.
Méretek (Szél.xMag.xMély. mm)
95 x 97 x 30
KWL-CO2 Nr. 9958

Páraérzékelı
A helyiség relatív páratartalmát
méri és a központi szellıztetıt
ennek megfelelıen mind a 4 foko-
zatával vezérli, hogy a kívánt
szint alatt maradjon az érték.
Több érzékelınél a legmagasabb 
értékre szabályoz.
Méretek (Szél.xMag.xMély. mm)
95 x 97 x 30
KWL-FF Nr. 9953

Utófőtı (elektr./melegvizes)
Egy teljesítmény szabályozott
utófőtıvel a befújt levegı tovább
melegíthetı. Légcsatorna hımér-
séklet érzékelı  (KWL-LTK, külön
tartozék) szükséges!
Elektromos utófőtı 
EHR-R 1,2/125 Nr. 9433
+ KWL-LTK érzékelı Nr. 9644

Melegvizes utófőtı 
WHR 125 Nr. 9480
+ 2db KWL-LTK Nr. 9644

Hidraulikai egység melegvízhez
WHSH 1100 24V (0-10V)Nr. 8819
Csatlakozó vezeték
3m-nél távolabbi felszerelésnél,
illetve több készüléknél/szenzor-
nál hosszabb csatlakozó vezeték
szükséges.
KWL-AL 20 (20 m) Nr. 9959

KWL EC 220 D Pro
a legmagasabb komfortkövetel-
ményeknek is megfelel. Szériaki-
vitelben grafikus LCD kezelı-
elemmel, teljesítményszabályo-
zott elektromos elıfőtéssel, 
elektronikus vezérlés és automati-
kus bypassfunkció.
� Fagyvédelem
� Nagyon alacsony külsı hımér-

séklet esetén egy integrált
elektromos főtıelem felmelegíti
a beszívott friss levegıt, meg-
akadályozza a hıcserélı elje-
gesedését, biztosítva a zavar-
talan,  folyamatos üzemet és
optimális hıvisszanyerést. A 
fagyvédelmi határhımérséklet
(kifújt levegı oldal) beállítható
0 °C ... +10 °C között.

� Teljesítmény szabályozás
� A szállítási csomagban megta-

lálható grafikus kijelzıs LCD
kezelıelem (süllyesztett kivitel)
egyszerő menüvezérléssel a
következı funkciókat nyújtja:

– 4 fokozatú szellıztetı üzem,
ki/be kapcsolás, ha szükséges
csak elszívás vagy befúvás. 

V· m3/h

∆pstPa

KWL EC 220 D

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz

Légszállítás fokozatonként 4 3 2 1
Elszívás/befúvás  (m3/h) 235 160 85 45
Teljesítmény felvétel  (2 x W) 52 27 12 6

Tömeg    (kg) 55
Üzemi hımérséklet – 20 °C ... + 40 °C

Nyári bypass automatikus, beállítható
Kapcsolási rajz 1004

Mőszaki adatok KWL EC 220 D Pro     mennyezeti szereléshez
Jobbos csonkelrendezés KWL EC 220 D Pro R Rend.sz.9632
Balos csonkelrendezés KWL EC 220 D Pro L Rend.sz. 9633

Több vezérlı csatlakoztatható.
Stand-by üzemben az áramfo-
gyasztás < 1W. 

– Szabadon beállítható fokozatok
a teljes üzemi tartományban
(lásd. jelleggörbe mezı). 

– Kézi vezérlés vagy integrált
programóra szerinti üzem
napi/heti programmal.

– Vakáció program, eltolt üzem. 
– Csendes/ party üzem.
– Automatikus szabályozás pára-

és CO2 szenzorokkal 
(a szenzorok külön rendelen-
dıek akár 4-4 is alkalmazható).

– Az esedékes szőrıcsere kijel-
zése, üzemi állapot, üzemóra,
hibajelzések megjelenítése.

� Több kezelıelem is lehet 
párhuzamosan a készülékhez
csatlakoztatva.

� Külsı utófőtı elem vezérlése,
elekromos vagy melegvizes 
kaloriferrel (külön rendelendı
tartozék EHR-R.. illetve
WHR...) lehetséges a befújt 
levegı további felmelegítése. 

Elektromos elıfőtés   (kW) 1,0

Javasolt tartományok:
Alap szellızés 
Normál szellızés 
Intenzív szellızés

KWL EC 220 D Eco és KWL EC 220 D Pro
Teljesítmény adatok

� Közös tartozékok
Csatlakozó vezeték
10 m hosszú
KWL-AL 10 (10 m) Nr. 9444

Csatlakozó vezeték elágazás
készülékek, szenzorok és keze-
lıelemek összekötéséhez.
KWL-ALA Nr. 9960

Tartalékszőrı
csereszőrık: 
– 2 db G4-szőrı.
ELF-KWL 220 D/4/4 Nr. 9638

– 1 db F7-pollenszőrı
ELF-KWL 220 D/7 Nr. 9639
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KWL EC 700 hıvisszanyerıs mennyezeti szellıztetıgép
Légszállítás 700 m3/h

Hıvisszanyerıs szellıztetı 
készülék kompakt méretekkel
mennyezeti szerelésre. Széles
felhasználási lehetıség lakóépü-
letek, ipari és kereskedelmi terek
szellıztetésére. 
A legmodernebb EC-motorokkal
hajtott ventilátorokkal rendelkezik,
így csendes és energiatakarékos
üzemő. 
� Kiemelkedı termékjellemzık 
� Kiváló energiahatékonyság,

PHI standard szerint bevizsgált.
� Optimállis higiénia a VDI 6022

irányelvenek megfelelıen.
� Extrém kompakt kialakítás,

többféle felszereltséggel.
� Egyszerő szerelés, többféle

csatlakozási lehetıséggel. 

� Ház
� Kettısfalú horganyzott acélle-

mez, 30mm vastag ásványgya-
pot hı- és hangszigeteléssel.

� A készülék megfelel a VDI
6022 higiéniai standardnak.

� Szőrıcseréhez a szerviznyílá-
sok szerszám nélkül nyithatók.

� A felfüggesztés a mennyezetre
a szállítási csomagban lévı
rezgéscsillapított rögzítı ele-
mekkel történik.

� Hıcserélı
Nagyfelülető kiváló hatásfokú
kereszt-ellenáramú hıcserélı
alumíniumból, akár 90% feletti
hatásfokkal. Kiszerelése tisztí-
táshoz néhány mozdulattal 
lehetséges.

� Légszállítás
Két takarékos EC-hajtású, 
nagyteljesítményő ventilátor,
hátrahajló járókerékkel garan-
tálja a legmagasabb hatásfokot
és a csendes üzemet. 
A speciális szabályozástechni-
ka lehetıvé teszi az állandó
légszállítás vagy állandó nyo-
másra történı szabályozást.

� Csatlakozás
Szerelésbarát csatlakozás az
elszívó, befúvó, frisslevegı és
kifúvó ághoz négyszögletes 
vagy kör keresztmetszető (NÁ
250mm) légcsatornával.

� Kondenzátum csatlakozás
A hıcserélı alatt egy külön
kondenztálca segíti a karban-
tartást. A lefolyó csatlakozás 
oldalt, a bekötıdoboz mellett
található.

� Szőrık
Szériakivitelben:
Tiszta frisslevegı bevezetés F5
vagy F7 szőrıkkel (VDI 6022) 

A hıcserélıt elszívó oldalról
egy F5 szőrı védi. Minden
szőrı felügyelettel ellátott 
(nyomásérzékelı) és néhány
mozdulattal cserélhetı. 

� Fagyvédelem
Beépített elektromos elıfőtı
melegíti fel nagy hideg esetén
a beszívott külsı levegıt, 
megakadályozva ezzel a
hıcserélı eljegesedését, így
garantálja a folyamatos üzemet
és az optimális szellıztetést a
teljes főtési idény alatt is.

� Teljesítményszabályozás 
A készülékkel együtt szállított
fali, érintıkijelzıs komfort keze-
lıelemmel egyszerő menüvezé-
relt módon lehet állítani a kü-
lönféle funkciókat: 

– Direkt vezérlés az érintıki-
jelzırıl.

– Szabadon beállítható üzemi fo-
kozat a teljes üzemi tartomány-
ban.

– Választható állandó nyomásér-
tékre illetve térfogatáramra 
szabályozás.

– Szükség szerinti szellıztetés
CO2- vagy páraérzékelık segít-
ségével.

– Épületfelügyelet általi vezérlés
RS 485-ön keresztül.

– Könnyő üzembe helyezés 
(automatikus rendszerjelleggör-
be meghatározás).

– Külsı zsaluk vezérlése.
– Tőzjelzı rendszer csatlakozta-

tási lehetıség.
– Heti vagy napi program.
– Nyomásérzékelıs szőrıelpisz-

kolódás felügyelet.
– Üzemállapot kijelzés, illetve

esedékes szőrıcsere és zavar-
jelzés.

– Különféle hozzáférési szintek
(felhasználó, szerviz)

� Utófőtés
KWL EC.. Pro WW típusnál
Az integrált melegvizes hıcse-
rélı komfortos és hatékony
utófőtést tesz lehetıvé. A befújt
levegı kívánt hımérséklete
egyszerően a kezelıelemen
beállítható. 
A melegvizes főtıelem szabá-
lyozásához a WHSH 1100 24V
(0-10V) típusú hidraulikai egy-
ség alkalmazását javasoljuk
(külön rendelendı tartozék).

WHSH 1100 24V (0-10V) Nr. 8819
� Nyári üzem

Szériakivitelben rendelkeznek a
készülékek az automatikus 
bypass funkcióval, a még ma-
gasabb komfort érdekében.

� Elektromos csatlakozás
Jól hozzáférhetı csatlakozó 
doboz, oldalt elhelyezve a ké-
szüléken. A készülék alja felıl
kezelhetı szerviz/fıkapcsoló-
val, amely lelakatolható az ille-
téktelenek hozzáférése ellen.

KWL EC 700 D

Méretek mm-ben

KWL EC 700 D Pro

Méretek mm-ben

Utalás
Álló kivitel külön kérésre.

Ú J !Ú J !

elszívás

kifúvásbefúvás

frisslevegı
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� Külön rendelhetı tartozékok
KWL .. Pro WW készülékhez

Hidraulikai egység
A melegvizes hıcserélın a vízát-
folyást és ezzel a leadott hıtelje-
sítményt szabályozza 3-pont ve-
zérléső motoros szelep által (24V,
0-10V). Szállítás komplett egy-
ségként, hımérséklet kijelzéssel,
keringetı szivattyúval, flexibilis
csatlakozó csövekkel.
WHSH 1100 24V (0-10V) Rsz. 8819

� Külön rendelhetı tartozékok
mindegyik készülékhez

Szimmetrikus átmeneti idom. 
A készülék négyszögletes nyílá-
sáról szabvány NÁ 250 mm-es
csıméretre. Egyszerően csava-
rokkal rögzíthetı. 
KWL-ÜS 700 D Rsz. 4206

CO2-Érzékelı
A helyiség CO2-tartalmának érzé-
keléséhez. A készüléket a teljes
jelleggörbe tartományban vezérli,
a beállított CO2-határérték szerint.
Maximum egy CO2- vagy páraér-
zékelı csatlakoztatása 
lehetséges.
Méret mm 95 x 97 x 30
KWL-CO2 Rsz. 9958

Páraérzékelı
A helyiség páratartalmának érzé-
kelésére. A készüléket a teljes jel-
leggörbe tartományban vezérli, a
beállított páratartalom határérték
szerint. Maximum egy CO2- vagy
egy páraérzékelı csatlakoztatása 
lehetséges.
Méret mm  95 x 97 x 30
KWL-FF Rsz. 9953

V· m3/h

∆pstPa Javasolt tartományok:
Alapszellızés 
Normál szellızés 
Intenzív szellızés

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 56 46 50 51 48 45 44 37
LWA Befúvás dB(A) 74 56 61 67 65 67 68 63

KWL EC 700 D Pro és KWL EC 700 D Pro WW 
Teljesítményadatok

Méretek mm-ben

KWL EC 700 D Pro

– Elıfőtés 9,6 9,6
– max. összes 12,2 12,2

Elektromos elıfőtés kW 2,2 2,2

Teljesítményfelvétel ventilátor  2 x W 110 60 38 110 60 38

Zaj dB(A)**
Befúvás LWA (Hangteljesítmény) 56 47 37 56 47 37
Elszívás LWA (Hangteljesítmény) 74 64 55 74 64 55

Mőszaki adatok

KWL EC 700 D Pro 4171 KWL EC 700 D Pro WW 4172

KWL EC 700 D KWL EC 700 D
melegvizes utófőtıvel

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Légszállítás fokozat* 3 2 1 3 2 1
Befúvás/elszívás  V· m³/h 510 330 210 510 330 210

Utófőtı teljesítménye   kW – 2,3 (60/40 °C) / 2,1 (50/40 °C) / 1,3 (40/30 °C)

Feszültség/Frekvencia 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz
Névl.áram A  – Szellıztetés 2,6 2,6 

Nyári bypass automatikus automatikus
Kapcsolási rajz 1006 1006
Hımérsékleti üzemi tartomány – 20 °C ...+ 40 °C – 20 °C... + 40 °C
Tömeg  kg 110 115

* Az értékek a PHI (Passivhaus Institut) által definiált üzemi tartományokra vonatkoznak. ** 100 Pa mellett

� Kezelıelem
Az elızı oldalon leírt funkciókat a
készülékkel együtt szállított, falra
szerelhetı, innovatív kezelı elem-
mel tudjuk kiválasztani és állítani.
Felhasználóbarát menürendszer,
könnyen értelmezhetı ikonokkal,
érintésvezérelt kijelzın. A csatla-
koztatáshoz 5 m vezeték mellé-
kelt a készülékhez.

� Tartalékszőrık (összes típus)
– 1 db. F5-szőrı
ELF-KWL 700 D/5 Nr. 4189

– 1 db. F5 (VDI 6022)-szőrı
ELF-KWL 700 D/5 VDI Nr. 4190

– 1 db. F7-szőrı
ELF-KWL 700 D/7 Nr. 4191

– 1 db. F7 (VDI 6022)-szőrı
ELF-KWL 700 D/7 VDI Nr. 4192



KWLC 350 és KWL EC 350

� Hıcserélı
Nagyfelülető, jó hatásfokú, alu-
mínium lemezes hıcserélı. Ro-
bosztus kivitel, tisztításhoz egy
mozdulattal kihúzható.

� Légszállítás
Két csendes, takarékos radiál
ventilátor szállíja a be- és kifújt
levegıt. A motorok karbantar-
tásmentesek, tisztításhoz az
egységek könnyen kivehetık.

� Légszőrık
� Kettıs szőréső frisslevegı, G3-

as elıszőrıvel és F5-ös finom
szőrıvel. Elszívás oldalon egy
G3-as szőrı található. Külön
rendelhetı F7-es pollenszőrı
betét.

� Fagyvédelem/elıfőtés
Egy elektromos elıfőtı regisz-
ter megakadályozza, hogy na-
gyon alacsony hımérsékletek-
nél a hıcserélı eljegesedjen és
károsodjon. A KWL EC gépek-
nél egy termosztát a befúvó
ventilátort lekapcsolja veszély
esetén. Az opcionálisan csatla-
koztatható talaj-levegı hıcse-
rélıvel szintén elérhetı a fagy-
mentes üzem (LEWT/SEWT).

� Teljesítményszabályozás
– KWLC 350 típusoknál

� A háromfokozatú üzem vezérlé-
se a géppel együtt szállított ke-
zelıelemmel történik (szériatar-
tozék). Az üzembe helyezéskor
a középsı “normál” fokozat 
igény szerint beállítható az öt
fordulatszám egyikére a
szellızı rendszernek megfele-
lıen (lásd jelleggörbe). 

� A kezelın két nyomógombbal
kapcsolhatók a funkciók:

– Szellızési fokozatok (1,2,3)
– Főtés beállítása: ki/auto

A mőködés kijelzése 6 LED-del
történik: 3 fokozat, főtés 
ki/auto, főtés aktív, zavar.

Univerzális elszívó és befúvó
szellıztetı készülék hıvisszanye-
réssel, álló és fekvı kialakítás-
ban. Központi szellızıként laká-
sok energiatakarékos szellızteté-
sére, decentralizát megoldásként 
irodák, és kereskedelmi terek
szellıztetésére alkalmas.
Energetikai egyezısége a TÜV ál-
tal ellenırzött. Építésfelügyeleti
engedély a DIBt által Z-51.3-129  a
KWLC 350 és Z-51.3-130 a KWL
EC 350 számára.
� Kiváló tulajdonságok
� Egyszerő légvezetés 

A készülék egyik oldalán talál-
hatók a helyiségeket ellátó el-
szívó és befúvó csonkok, a má-
sikon a szabadba vezetendı ki-
fúvás és frisslevegı. Ezáltal ke-
resztezések nélkül csatlakoztat-
hatók a szellızırendszer veze-
tékei, elmarad a sok könyök, és
a hosszú vezetékszakaszok,
csökkennek a légoldali veszte-
ségek, miáltal a növekszik a
rendszer hatásfoka.

� Kettısfalú ház, 50mm vastag
ásványgyapot töltettel, amely
kiváló hıszigetelést és magas
hangcsillapítást eredményez.

� Leírás
� Ház
� Kettısfalú, horganyzott acélle-

mez ház, 50mm ásványgyapot
szigeteléssel.

� Az oldalfalak csatos rögzíté-
sőek és szerszámok nélkül tel-
jesen levehetıek, miáltal min-
den belsı elem könnyen hoz-
záférhetı, tisztítható. A
szőrıcsere egyetlen mozdulat-
tal elvégezhetı.

� Az álló kivitel rezgéstompító,
lejtést adó lábakkal rendelkezik
a megfelelı kondenzátum 
kifolyáshoz.

� A KWL EC 350 típusoknál 
kombi-ház, amely álló és fekvı
kivitelben egyaránt beépíthetı.

� A kezelıegység süllyesztve 
vagy falon kívül is felszerel-
hetı. Az összeköttetéshez 12
méteres csatlakozó vezetékkel
együtt szállítva.

� A kezelıelemhez csatlakoztat-
ható egy digitális heti programó-
ra (KWL-WSU, külön rende-
lendı tartozék) amely a beállí-
tott idıpontok szerint kapcsolja
az alacsony és normál fokozatot
(pl. éjszakai/nappali üzem)  
KWL-WSU Rend.sz. 0856

� Nyomáskapcsoló segítségével
(DDS, külön rendelendı tarto-
zék) kijelezhetı a szőrıelpisz-
kolódást.
DDS Rend.sz. 0445

� Utófőtés
� Nagyon alacsony külsı hımér-

sékletek esetén a befúvás egy
utófőtı segítségével felmelegít-
hetı.

� EH típusok esetén az utófőtı
elektromos, vezérlése a beépí-
tett termosztáttal történhet (a
készüléken beállítható a
hımérséklet)

� WW típusok esetén beépített
melegvizes kaloriferrel lehet
utófőteni. A rákötött főtıvizet
külön szabályzással kell vezé-
relni, (pl.  WHST 300, külön
rendelendı tartozék)
WHST 300 Rend.sz. 8817

� Nyári üzem
A géppel együtt szállított nyári-
betét lehetıvé teszi a berende-
zés hıcsere mentes üzemét. A
hıcserélı és a betét egy
mozdulattal kicserélhetı.

� Villamos csatlakozás
Csatlakoztatásra készen szállít-
va, villásdugós tápcsatlakozó-
val. A kezelıelemet a készülék
tetején (álló kivitel) bekötıdo-
bozba csatlakoztathatjuk.  

� Kondenzátum elvezetés
Kondenzkifolyó a készülék
homlokoldalán alul található
(frisslevegı/kifúvási oldal). 
Szifonnal együtt szállítva, ami-
vel lefolyóba köthetı.

KWL EC – Elektronikusan kom-
mutált egyenáramú motor, külö-
nösen alacsony áramfogyasztás-
sal és magas hatásfokkal még
szabályozott üzemben is.
� Kiváló tulajdonságok 
� EC-hajtástechnológia, keve-

sebb áramfelvétel, magas ha-
tásfok.

� A KWL EC hıvisszanyerıs
szellızıkészülék, szinte foko-
zat nélkül, pontosan a kívánt
munkapontra szabályozható. A
vezérlésre felhasználható há-
rom fokozat a 15 jelleggörbén
szabadon beállítható.

� Az innovatív állandó térfogat-
áram tartás biztosítja, hogy
mindig a tervezett mennyiségő
levegı áramoljon, függetlenül a
megváltozott ellenállásoktól (pl.
szőrıelpiszkolódás).

� Teljesítményszabályozás
– KWL EC 350 típusoknál

� A géppel együtt szállított, távol
(akár 200 méter) felszerelhetı,
3 fokozatú kezelıelemen ke-
resztül vezérelhetı. A fokozatok
fordulatszáma igény szerint be-
állítható.

� Az automatikus távvezérlést a
külön rendelhetı AFS kapcso-
lóóra teszi lehetıvé.
AFS Rend.sz. 0053

� A lemezes alumínium hıcse-
rélı a EC motoros ventilátorok-
kal együtt igen magas készü-
lékhatásfokot eredményez.

méretek mm-ben

(Képen: álló kivitel)
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Központi szellıztetı berendezés hıvisszanyeréssel
Álló és fekvı kivitel, légszállítás 350 m3/h
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—/5,40 —
6,15 0,75

Elektromos elıfőtés (kW) 0,975 0,975

– elıfőtés/utófőtés 4,2/4,3 4,2/–
– max. összesen 9,6 5,3

— —

230 V ~ , 50 Hz 230 V ~ , 50 Hz

64 58 49 64 58 49
50 44 35 50 44 35
47 41 32 47 41 32

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 50 41 45 43 43 42 38 31
LWA Befúvás dB(A) 64 49 55 53 54 61 57 52
LPA Lesugárzott dB(A) 47 36 41 43 41 38 32 24

1 Min. fokozat
2 Normál állítható fok.
3 Max. fokozat

Mőszaki adatok

Álló beépítésre KWLC 350 SEH 0076 KWLC 350 SWW 0174
Fekvı beépítésre KWLC 350 SWW 0077 KWLC 350 LWW 0175

KWLC 350
elektromos utófőtéssel melegvizes utófőtéssel
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Légszállítási fokozat* 3 2 1 3 2 1
Elszívás/befúvás (m3/h) 350 170 120 350 170 120

Utófőtés teljesítménye (kW) 1 (elektromos) 11)

Feszültség/frekvencia 230 V ~ , 50 Hz 230 V ~ , 50 Hz
Névleges áram (A)- szellızés 1,1 1,1

Teljesítményfelvétel  (2 x W)* 120 60 25 120 60 25

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (hangteljesítmény) 64 58 49 64 58 49
Elszívás LWA (hangteljesítmény) 50 44 35 50 44 35
Lesugárzott LPA 1 m-re 47 41 32 47 41 32

Elektromos vezetékek NYM-J 3 x 1,5 mm2 NYM-J 3 x 1,5 mm2

Üzemi tartomány –20 °C ... + 40 °C –20 °C ... + 40 °C
Melegvizes kalorifer csatl. (mm) — ø 12 

Kapcsolási rajz száma 832 832
– általános séma — —

Tömeg (kg) 50 50
* az értékek a kiemelt jellegörbékre vonatkoznak. 1) 0 °C befúvási hımérsékletnél a regiszter elıtt és kb. 60 °C-os elıemenıfőtıvíz hımérsékletnél

KWL EC 350 EH 0848 KWL EC 350 WW 0849
állítva, vagy fektetve is beépíthetı állítva, vagy  fektetve is beépíthetı

KWL EC 350
elektromos utófőtéssel melegvizes utófőtéssel
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

100-300 m³/h 15 fokozatban 100-300 m³/h in 15 fokozatban  
állítható lásd jelleggörbe mezı állítható lásd jelleggörbe mezı

1 (elektromos) 11)

0,75 0,75

76 40 15 76 40 15

NYM-J 3 x 1,5 mm2 NYM-J 3 x 1,5 mm2

–20 °C ... + 40 °C –20 °C ... + 40 °C
— ø 12

759.2 761.2
575.1 575.1

50 50

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 50 41 45 43 43 42 38 31
LWA Befúvás dB(A) 64 49 55 53 54 61 57 52
LPA Lesugárzott dB(A) 47 36 41 43 41 38 32 24

1 fokozat, változtatható, (zöld terület)
2 fokozat, változtatható, (kék terület)
3 fokozat, változtatható, (piros terület)

KWLC 350 KWL EC 350   EC-motorokkal

V· m3/h

∆pstPa

V· m3/h

∆pfaPa

� Opcionális tartozékok
Heti programóra KWLC 350-hez
Digitális kapcsolóóra LCD kijel-
zéssel. A hét minden napjára több
be- és kikapcsolási idıpont
programozható.  
Automatikus funkció és  idı
kapcsoló óra KWL EC 350-hez
Beállítható napi vagy heti program,
a hét napjainak külön beállítása.
Funkciók: 
- ki/be kapcsolás
- auto/kézi üzem
- szőrıfelügyelet (DDS külön tarto-
zék segítségével)
- villamos főtés kézi ki/be kapcso-
lása

21

KWL-WSU Rend.sz. 0856
Méretek (mm)  85 x 85 x 52

AFS Rend.sz. 0053
Méretek (mm) 162 x 80 x 44
Kapcsolódoboz 125 x 125 x 75

� További tartozékok Oldal
KWL-kiegészítık
– talaj-levegı hıcserélı 24,26
– légelosztó rendszer 28
– szigetelt csırendszer 31
– tartozékok 30

KWLC 350 és KWL EC 350
Teljesítményadatok

Rendelhetı vezérléskiegészítı
modulok (csak KWLC 350)
Party-modul
Az üzemkapcsoló állását felülíró a
maximális fokozat külsı kapcsolá-
sát teszi lehetıvé.
KWL-ZMPA Rsz. 1430
Külsı-modul
Külsı vezérlıjelekkel kapcsolha-
tóvá teszi a készülék fokozatait,
három üzemállapot jezés potenci-
álmentes kontaktokon keresztül.
KWL-ZMEA    Rsz. 1431
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Központi szellıztetı berendezés hıvisszanyeréssel
Álló és fekvı kivitel, légszállítás 650 m3/h

méretek mm-ben

� Leírás
� Ház
� Kettısfalú, horganyzott acélle-

mez ház, 50mm ásványgyapot
szigeteléssel.

� Az oldalfalak csatos rögzíté-
sőek és szerszámok nélkül tel-
jesen levehetıek, miáltal min-
den belsı elem könnyen hoz-
záférhetı, tisztítható. A
szőrıcsere egyetlen mozdulat-
tal elvégezhetı.

� Az álló kivitel rezgéstompító,
lejtést adó lábakkal rendelkezik
a megfelelı kondenzátum 
kifolyáshoz.

� Hıcserélı
Nagyfelülető, jó hatásfokú, alu-
mínium lemezes hıcserélı. Ro-
bosztus kivitel, tisztításhoz egy
mozdulattal kihúzható.

� Légszállítás
Két csendes, takarékos radiál
ventilátor szállíja a be- és kifújt
levegıt. A motorok karbantar-
tásmentesek, tisztításhoz az
egységek könnyen kivehetık.

� Légszőrık
� Szériakivitel felszerelése: 

Kettıs szőréső frisslevegı be-
vezetés, G3-as elıszőrıvel és
F5-ös finomszőrıvel. Elszívás
oldalon is védi egy G3-as szőrı
a hıcserélıt az elpiszkolódás-
tól. Allergiásoknak rendelkezés-
re áll F7-es pollenszőrı betét
(külön rendelendı tartozék).

� Minden szőrı egy mozdulattal
kivehetı tisztításhoz és 
cseréhez.

Univerzálisan beépíthetı készülé-
kek elszívásra, befúvásra 
hıvisszanyeréssel, álló vagy
fekvı pozícióban is felszerelhetı
kivitelek.
A KWLC egy központi szellıztetı
egység, mely alkalmas lakások,
irodák és egyéb kereskedelmi te-
rek gazdaságos, energiatakaré-
kos szellıztetésére.
A készülékek megfelelnek a 
DIN EN 60 335-1 szabványnak.
� Kiváló tulajdonságok
� Egyszerő légvezetés 

A készülék egyik oldalán talál-
hatók a helyiségeket ellátó el-
szívó és befúvó csonkok, a má-
sikon a szabadba vezetendı ki-
fúvás és frisslevegı. Ezáltal ke-
resztezések nélkül csatlakoztat-
hatók a szellızırendszer veze-
tékei, elmarad a sok könyök, és
a hosszú vezetékszakaszok,
csökkennek a légoldali veszte-
ségek, miáltal a növekszik a
rendszer hatásfoka.

� Kettısfalú ház, 50mm vastag
ásványgyapot töltettel, amely
kiváló hıszigetelést és magas
hangcsillapítást eredményez.

� Fagyvédelem/elıfőtés
Egy elektromos elıfőtı regisz-
ter megakadályozza, hogy na-
gyon alacsony hımérsékletek-
nél a hıcserélı eljegesedjen és
károsodjon. Az opcionálisan
csatlakoztatható talaj-levegı
hıcserélıvel szintén elérhetı a
fagymentes üzem (lásd LEWT
/SEWT rendszerek). 

� Teljesítményszabályozás
� A háromfokozatú üzem vezérlé-

se a géppel együtt szállított ke-
zelıelemmel történik (szériatar-
tozék). Az üzembe helyezéskor
a középsı “normál” fokozat 
igény szerint beállítható az öt
fordulatszám egyikére a
szellızı rendszernek megfele-
lıen (lásd jelleggörbe). 

� A kezelın két nyomógombbal
kapcsolhatók a következı funk-
ciók:

– Szellızési fokozatok kapcsolá-
sa (Min, Normál, Max)

– Főtés beállítása: ki/auto
� A mőködés kijelzése 6 LED-del

történik: 
3 fokozat, főtés ki/auto, főtés
aktív, zavar (piros).

� A kezelıegység süllyesztve 
vagy falon kívül is felszerel-
hetı. Az összeköttetéshez 12
méteres csatlakozó vezetékkel
együtt szállítva. 

� Nyomáskapcsoló segítségével
(DDS, külön rendelendı tarto-
zék) a piros LED jelezheti a
szőrıelpiszkolódást.
DDS Rend.sz. 0445

� A kezelıelemhez csatlakoztat-
ható egy digitális heti programó-
ra (KWL-WSU, külön rende-
lendı tartozék) amely a beállí-
tott idıpontok szerint kapcsolja
az alacsony és normál fokozatot
(pl. éjszakai/nappali üzem)  
KWL-WSU Rend.sz. 0856

� Utófőtés
� Nagyon alacsony külsı hımér-

sékletek esetén a befúvás egy
utófőtı segítségével felmelegít-
hetı.

� EH típusok esetén az utófőtı
elektromos, vezérlése a beépí-
tett termosztáttal történhet
(készüléken beállítható a
hımérséklet)

� WW típusok esetén beépített
melegvizes kaloriferrel lehet
utófőteni. A rákötött főtıvizet
külön szabályzással kell vezé-
relni, (pl.  WHST 300, külön
rendelendı tartozék)
WHST 300 Rend.sz. 8817

� Nyári üzem
A géppel együtt szállított nyári-
betét lehetıvé teszi a berende-
zés hıcsere mentes üzemét. A
hıcserélı és a betét egy
mozdulattal kicserélhetı.

� Villamos csatlakozás
Csatlakoztatásra készen szállít-
va, villásdugós (schuko) táp-
csatlakozóval. A kezelıelemet
a készülék tetején (álló kivitel)
tágas bekötıdobozban elhelye-
zett dugaljba csatlakoztathat-
juk.  

� Kondenzátum elvezetés
Kondenzkifolyó a készülék
homlokoldalán alul található
(frisslevegı/kifúvási oldal). 
Szifonnal együtt szállítva, ami-
vel lefolyóba köthetı.

KWLC 650
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KWLC 650
Teljesítményadatok

– elıfőtés/utófőtés 4,3/8,7 4,3/—
– max. összesen 15,5 6,8

Elektromos elıfőtı (kW) 1  1

Teljesítényfelvétel (ventilátor)  2 x W* 200 115 75 200 115 75

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (Hangteljesítmény) 68 61 45 68 61 45
Elszívás LWA (Hangteljesítmény) 55 48 38 55 48 38
Lesugárzott  LPA 1 m-re 50 44 35 50 44 35

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 55 46 50 48 48 47 43 36
LWA Befúvás dB(A) 68 53 59 57 60 65 61 56
LPA Lesugárzott dB(A) 50 39 44 46 44 42 35 28

1 Min. fokozat
2 Normál állítható fok.
3 Max. fokozat

Mőszaki adatok

Álló beépítésre KWLC 650 SEH 0176 KWLC 650 SWW 0167
Fekvı beépítésre KWLC 650 LEH 0178 KWLC 650 LWW 0170

KWLC 650 KWLC 650
Elektromos utófőtéssel Melegvizes hıcserélıvel
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Légszállítási fokozat* 3 2 1 3 2 1
Elszívás/Befúvást (m3/h) 650 450 240 650 450 240

Utófőtı főtési teljesítménye (kW) 2  4 1)

Feszültség/frekvencia 230 V ~ , 50 Hz 230 V ~ , 50 Hz
Névleges áramfelvétel (A) - szellızés 2,5 2,5       

Elektromos vezetékek NYM-J 3 x 2,5 mm2 NYM-J 3 x 1,5 mm2

Üzemi tartomány –20 °C ... + 40 °C –20 °C ... + 40 °C
Melegvizes kalorifer csatl. (mm) — ø 12

Kapcsolási rajz száma
– üzemkapcsoló 833 833
– AFS — —
– általános séma — —

Tömeg (kg) 72 72
* A fokozatértékek a kiemelt jelleggörbékhez tartoznak.
1) 0 °C befúvási hımérsékletnél a regiszter elıtt és kb. 60 °C-os elıemenı hımérsékletnél

V· m3/h

∆pstPa

KWLC 650 � Opcionális tartozékok
Heti programóra
Digitális kapcsolóóra LCD-kijel-
zéssel. A hét minden napjára több
be- és kikapcsolás programozha-
tó. 
Méretek (mm)  85 x 85 x 52
KWL-WSU Rend.sz. 0856

Nyomáskülönbség kapcsoló
Beállítható nyitó vagy záró kontak-
tus a nyomásesés felügyeletére,
amely segítségével pl. a szőrı,
vagy a szellızı rendszer elpiszko-
lódása, elzáródása mérhetı és 
jelezhetı. Komplett beépítı 
készletként szállítva. 
DDS Rend.sz. 0445

Léghımérséklet szabályozás
A KWLC 650 WW típusoknál a
melegvizes kaloriferre kötött
főtıvíz szabályozásával beállítha-
tó a befújt levegı hımérséklete. 
Termosztátból, szelepbıl és érzé-
kelıbıl álló, segédenergia nélküli,
kapillárcsöves szabályozás. 
Komplett egységként, rögzítési
anyagokkal együtt szállítva.
WHST 300 Rend.sz. 8817

� További tartozékok Oldal
KWL-kiegészítık
– talaj-levegı hıcserélı 16, 18
– légelosztó rendszer 20
– szigetelt csırendszer 23
– tartozékok 22

Rendelhetı vezérléskiegészítı modulok
Party-modul
Az üzemkapcsoló állását felülíró a maxi-
mális fokozat külsı kapcsolását teszi 
lehetıvé.
KWL-ZMPA Rsz. 1430

Külsı-modul
Külsı vezérlıjelekkel kapcsolhatóvá teszi
a készülék fokozatait, három üzemállapot
jezés potenciálmentes kontaktokon 
keresztül.
KWL-ZMEA    Rsz. 1431
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KWLC 1200

� Leírás
� Ház
� Kettısfalú, horgyanyzott acélle-

mez ház, közte 50 mm vastag
ásványgyapot szigeteléssel.
Szürkére lakkozva (RAL 7015).

� Az oldalak a zárfogantyúval
könnyen nyithatók, miáltal min-
den belsı elem könnyen hoz-
záférhetı, tisztításhoz karban-
tartáshoz. 

� Csıcsatlakozás ø 315 mm.
� Hıcserélı

Nagyfelülető, jó hatásfokú, alu-
mínium lemezes hıcserélı. Ro-
bosztus kivitel, tisztításhoz egy
mozdulattal kihúzható.

� Légszőrık
� Szériakivitel felszerelése: 

Frisslevegı és elszívás oldalon
is F7-es pollenszőrı betétek. 

� Minden szőrı egy mozdulattal
kivehetı tisztításhoz.

� Légszállítás
Két csendes, takarékos radiál
ventilátor szállíja a be- és kifújt
levegıt. A motorok karbantar-
tásmentesek, tisztításhoz az
egységek könnyen kivehetık.

� Fagyvédelem
Egy automatikus termosztát-
kapcsolás megakadályozza a
mínusz hımérsékleteknél a
hıcserélı eljegesedését.

� Teljesítményszabályozás
– a KWLC 1200 SEH esetén

� Háromfokozatú üzemkapcsoló
(készülékkel együtt szállított),
amely akár 200m távolságban
is felszerelhetı. A középsı fo-
kozat a kívánt teljesítményre az
öt fordulatszámból beállítható.

� Külön tartozékként lehetséges
egy heti programórát csatla-
koztatni.
AFS Rend.sz. 0053

Univerzálisan beépíthetı készülé-
kek elszívásra, befúvásra, 
hıvisszanyeréssel, álló pozíció-
ban felszerelhetı kivitelben.
A KWLC egy központi szellıztetı
egység, mely alkalmas lakások,
irodák és egyéb kereskedelmi te-
rek gazdaságos, energiatakaré-
kos szellıztetésére.
A készülékek megfelelnek a 
DIN EN 60 335-1 szabványnak.
� Kiváló tulajdonságok
� Egyszerő légvezetés 

A készülék egyik oldalán talál-
hatók a helyiségeket ellátó el-
szívó és befúvó csonkok, a má-
sikon a szabadba vezetendı ki-
fúvás és frisslevegı. Ezáltal ke-
resztezések nélkül csatlakoztat-
hatók a szellızırendszer veze-
tékei, elmarad a sok könyök, és
a hosszú vezetékszakaszok,
csökkennek a légoldali veszte-
ségek, miáltal a növekszik a
rendszer hatásfoka. 
Mindkét oldal szerszámok nél-
kül levehetı.

� Kettısfalú ház, 50mm vastag
ásványgyapot töltettel, amely
kiváló hıszigetelést és magas
hangcsillapítást eredményez.

� Két nyomáskülönbség kapcsoló
felügyeli a szőrık állapotát és
jelzi a tisztítás/csere szüksé-
gességét.

� Teljesítményszabályozás
– KWLC 1200 SWW esetén

� A készülékkel együtt szállított
kezelıelem, amely akár 50 mé-
ter távolságba is felszerelhetı.
(12m vezetékkel együtt szállít-
juk). 

� A készülék két fokozaton üze-
mel: normál és csökkentett. A
két fokozat gyárilag beállított,
de egyedileg is beállítható.

� Az integrált heti kapcsolóóra 
automatikusan a beállított prog-
ram szerint normál, csökkentett
vagy lekapocsolt állapotot 
vezérel.

� A kezelı kijelzi az aktuális
üzemmódot.  

� Csökkentett módban a kezelı-
egységgel egy elıre beállított
idıre (60, 120 vagy 180 perc)
visszakapcsolható a normál fo-
kozat, utána a vezérlés auto-
matikusan visszaáll a program-
ra.

� A befújt levegı hımérséklete
éjszakára 3 °C-kal csökkent-
hetı.

� Relé kimenetek 
– Fagyvédelem vizes kalorifer
– Általános riasztás
(Szőrık, hıcserélı fagyvédel-
me, zavar)

� Készülék kívülrıl történı  ki/be
kapcsolása

� Integrált nyomáskapcsoló
szőrıfelügyelethez.

� Utófőtés
� Nagyon alacsony külsı hımér-

sékletek esetén lehetséges a
befújt levegı utófőtése a beépí-
tett főtıregiszterrel.

� Elektromos utófőtés 
(KWLC 1200 SEH típus)
vezérlése a beépített, beállítha-
tó termosztát által.

� Melegvizes utófőtés
(KWLC 1200 SWW típus)
befújt levegı hımérséklet ve-
zérlés, beállítható hıfokkal,
min./max. határolással, az in-
tegrált vezérlı által. A főtıre-
giszter vízoldali szabályozására
a WHSH 1100 24 V (0-10V) kü-
lön rendelendı hidraulikai egy-
séget javasoljuk. 

WHSH 1100 24V (0-10V)Nr. 8819
� Nyári üzem

A készülékek rendelkeznek egy
bypass funkcióval. Egy állító-
motoros zsalu segítségével, ha
szükséges nyáron megkerüli a
légáram a hıcserélıt.

� Elektromos csatlakozás 
Jól hozzáférhetı tágas csatla-
kozó doboz a készülék tetején. 

� Kondenzelvezetés
A készülék frisslevegıs/kifúvási
homlokoldalán alul található a
kondenzkifolyó csonkja. A szi-
font  a készülék mellé adjuk, a
helyszínen a lefolyóba kell köt-
ni. A fagyveszély ellen önsza-
bályzó főtıkábel javasolt.

Méretek mm-ben

KWLC 1200 SWW

KWLC 1200 SEH

Központi szellıztetı berendezés hıvisszanyeréssel
Álló kivitel, légszállítás 1200 m3/h

kifú
vás

   fr
issl

eve
gı

bef
úvá

s  e
lszí

vás

kifú
vás

   fr
issl

eve
gı

bef
úvá

s  e
lszí

vás

kondenzkivezetés
NÁ 15mm

kondenzkivezetés
NÁ 15mm

melegvizes regiszter csatlakozás
NÁ 12mmMéretek mm-ben

melegvizes regiszter
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V· m3/h

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 58 44 53 50 50 50 50 41
LWA Befúvás dB(A) 73 55 64 64 68 66 66 59

1 Min. fokozat
2 Változtatható fokozat
3 Max. fokozat

∆pstPa

KWLC 1200 SEH

V· m3/h

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 58 44 53 50 50 50 50 41
LWA Befúvás dB(A) 73 55 64 64 68 66 66 59

1 Csökkentett fokozat
2 Normál fokozat

∆pstPa

KWLC 1200 SWW

AFS Rend.sz. 0053
Méretek (mm) 162 x 80 x 44

kapcsolódoboz 125 x 125 x 75

KWLC 1200
Teljesítményadatok

� Külön rendelhetı tartozékok
KWLC 1200 SWW-hez

Üzemállapot kijelzı:
– Motor termokontakt kioldott
– Fagyveszély
– Térfogatáram csökkentés a

hıcserélı eljegesedési 
veszélye miatt.

– Szőrıelpiszkolódás jelzése
– Utófőtés aktív
Hidraulikai egység
Vezérli a főtıvíz átáramlását a
hıcserélın, hárompont szelepve-
zérléssel 24V (0-10 V), és ezáltal
a levegınek átadott hımennyisé-
get is. Komplett egységként szál-
lítva, szivattyúval, elıremenı/
visszatérı hımérséklet mérıkkel, 
flexibilis csatlakozókkal.

* 1 db a készülékkel együtt szállítva,
további kijelzı külön rendelhetı.

� Külön rendelhetı tartozékok
Automatikus programóra 

(csak KWLC 1200 SEH-hoz!)
Átállítható napi, vagy heti üzem-
mód, egyedi programmal minden
napra. 
Funkciók: Ki/Be, Auto-, Kézi üzem
Szőrıfelügyelet (DDS-en keresz-
tül), Elektromos főtés engedélye-
zés/tiltás.
Motoros zárószelep
(KWLC 1200 SWW-hez)
A frisslevegı ágba szerelve meg-
akadályozza a hideg levegı beju-
tását a készülékbe állásidıben.
Automatikus mőködés a ventiláto-
ral együtt. Rugós visszatérítéső
motor a légáramon kívül. Rugóerı
és beépítési pozíció változtatható. RVM 315 Rend.sz. 2578

KWL-FD Rend.sz. 3320

– Elıfőtı/Utófőtı –/9-9-9 —
– max. összesen 15,2-9-9 6,2

Teljesítményfelvétel 2 x W* 560 560

Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (Hangteljesítmény) 73 68 54 73 68
Elszívás LWA (Hangteljesítmény) 58 50 38 58 50

Mőszaki adatok

Álló kivitelek KWLC 1200 SEH 0177 KWLC 1200 SWW 0731

KWLC 1200 KWLC 1200
Elektromos utófőtéssel Melegvizes utófőtéssel
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Légszállítás fokozatonként* 3 2 1 2 1
Elszívás/befúvás  kb. (m3/h) 1200 900 380 1200 900

Hıteljesítmény/utófőtı  (kW) 6 (elektromos)  10 (60/40 °C főtıvíz) 1)

Feszültség/Frekvencia 400 V ~3 / N / PE 230 V ~, 50 Hz
Névl. áram (A) – Szellızıüzem 6,2 6,2       

Elektromos vezetékek NYM-J 5 x 2,5 mm2 NYM-J 3 x 1,5 mm2

Hımérsékleti tartomány – 20 °C ... + 40 °C – 20 °C ... + 40 °C
Főtıregiszter csatlakozás (mm) — ø 12

Kapcsolási rajz Nr. 925
– üzemkapcsolóval 571 —
– AFS programórával 572 —
– Álatlános séma 575 —

Tömeg (kg) 165 165
* az értékek a vastagon rajzolt jelleggörbékhez tartoznak
1) 0 °C-ok levegı és kb. 60 °C-os elıremenı esetén.

Ú j !Ú j !
WHSH 1100 24V (0-10V) Nr. 8819



Méretek mm-ben

26

KWLC 1800

� Leírás
� Ház
� Kettısfalú, horgyanyzott acélle-

mez ház, közte 50 mm vastag
ásványgyapot szigeteléssel.
Szürkére lakkozva (RAL 7015).

� Az oldalak a zárfogantyúval
könnyen nyithatók, miáltal min-
den belsı elem könnyen hoz-
záférhetı, tisztításhoz karban-
tartáshoz. 

� Csıcsatlakozás ø 400 mm.
� Hıcserélı

Nagyfelülető, jó hatásfokú, alu-
mínium lemezes hıcserélı. Ro-
bosztus kivitel, tisztításhoz egy
mozdulattal kihúzható.

� Légszőrık
� Szériakivitel felszerelése: 

Frisslevegı és elszívás oldalon
is F7-es pollenszőrı betétek. 

� Minden szőrı egy mozdulattal
kivehetı tisztításhoz.

� Légszállítás
Két csendes, takarékos radiál
ventilátor szállíja a be- és kifújt
levegıt. A motorok karbantar-
tásmentesek, tisztításhoz az
egységek könnyen kivehetık.

� Fagyvédelem
Egy automatikus termosztát-
kapcsolás megakadályozza az
alacsony hımérsékleteknél a
hıcserélı eljegesedését.

Univerzálisan beépíthetı készülé-
kek elszívásra, befúvásra,
hıvisszanyeréssel, álló pozíció-
ban szerelhetı kivitelben.
A KWLC egy központi szellıztetı
egység, mely alkalmas lakások,
irodák és egyéb kereskedelmi te-
rek gazdaságos, energiatakaré-
kos szellıztetésére.
A készülékek megfelelnek a 
DIN EN 60 335-1 szabványnak.

� Kiváló tulajdonságok
� Egyszerő légvezetés 

A készülék egyik oldalán talál-
hatók a helyiségeket ellátó el-
szívó és befúvó csonkok, a má-
sikon a szabadba vezetendı ki-
fúvás és frisslevegı. Ezáltal ke-
resztezések nélkül csatlakoztat-
hatók a szellızırendszer veze-
tékei, elmarad a sok könyök és
a hosszú vezetékszakaszok,
csökkennek a légoldali veszte-
ségek, miáltal a növekszik a
rendszer hatásfoka. Mindkét 
oldal szerszámok nélkül 
levehetı.

� Kettısfalú ház, 50mm vastag
ásványgyapot töltettel, amely
kiváló hıszigetelést és magas
hangcsillapítást eredményez.

� Teljesítményszabályzás
� A készülékkel együtt szállított

kezelıelem, amely akár 50 mé-
ter távolságba is felszerelhetı.
(12m vezetékkel együtt szállít-
juk). 

� A készülék két fokozaton üze-
mel: normál és csökkentett. A
két fokozat gyárilag beállított,
de egyedileg is beállítható.

� Az integrált heti kapcsolóóra 
automatikusan a beállított prog-
ram szerint normál, csökkentett
vagy lekapocsolt állapotot 
vezérel.

� A kezelı kijelzi az aktuális
üzemmódot.  

� Csökkentett módban a kezelı-
egységgel egy elıre beállított
idıre (60, 120 vagy 180 perc)
visszakapcsolható a normál fo-
kozat, utána a vezérlés auto-
matikusan visszaáll a program-
ra.

� A befújt levegı hımérséklete
éjszakára 3 °C-kal csökkent-
hetı.

� Relé kimenetek 
– Fagyvédelem (vizes kalorifer)
– Általános riasztás
(Szőrık, hıcserélı fagyvédel-
me, zavar)

� Készülék kívülrıl történı  ki/be
kapcsolása

� Integrált nyomáskapcsoló
szőrıfelügyelethez.

� Utófőtés
� Elektromos utófőtés 

(KWLC 1800 SEH típus)
vezérlése a beépített, beállítha-
tó termosztát által.

� Melegvizes utófőtés
(KWLC 1800 SWW típus)
befújt levegı hımérséklet ve-
zérlés, beállítható hıfokkal,
min./max. határolással, az inte-
grált vezérlı által. A főtıregisz-
ter vízoldali szabályozásásra a
WHSH 1100 24 V (0-10V) kü-
lön rendelendı hidraulikai egy-
séget javasoljuk. 

WHSH 1100 24V (0-10V) Nr. 8819
� Nyári üzem

A készülékek rendelkeznek egy
bypass funkcióval. Egy állító-
motoros zsalu segítségével, ha
szükséges nyáron megkerüli a
légáram a hıcserélıt.

� Elektromos csatlakozás 
Jól hozzáférhetı tágas csatla-
kozó doboz a készülék tetején. 

� Kondenzelvezetés
A készülék frisslevegıs/kifúvási
homlokoldalán alul található a
kondenzkifolyó csonkja. A szi-
font  a készülék mellé adjuk, a
helyszínen a lefolyóba kell köt-
ni. A fagyveszély esetén önsza-
bályzó főtıkábel javasolt.

Központi szellıztetı berendezés hıvisszanyeréssel
Álló kivitel, légszállítás 1800 m3/h

KWLC 1800

kifú
vás

   fr
issl

eve
gı

bef
úvá

s  e
lszí

vás

kondenzkivezetés
NÁ32 mm



Teljesítményfelvétel 2 x W* 630 580 510 390 320 230 125 630 580 510 390 320 230 125

Mőszaki adatok

Álló kivitelek KWLC 1800 SEH 0732 KWLC 1800 SWW 0733

KWLC 1800 KWLC 1800
Elektromos utófőtıvel Melegvizes utófőtıvel
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Légszállítás fokozatonként* 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1
Elszívás/befúvás  kb. (m3/h) 1800 1730 1580 1160 950 700 440 1800 1730 1580 1160 950 700 440
Zaj dB(A)*
Befúvás LWA (hangtelj.) 77 75 72 67 61 55 49 77 75 72 67 61 55 49
Elszívás LWA (hangtelj.) 53 52 50 46 42 37 32 53 52 50 46 42 37 32

Hıteljesítmény/utófőtı  (kW) 10 (elektromos) 18 kW 1)

Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz (Ventilátor) / 400 V ~, 50 Hz (Főtés) 230 ~, 50 Hz
Névl. áram (A) – szellızés 5,8 5,8

– utófőtés 14,4 – 14,4 – 14,4 —
– összesen 20,2 – 14,4 – 14,4 5,8

Elektromos vezetékek NYM-J 5 x 2,5 mm2 NYM-J 3 x 1,5 mm2

Hımérsékleti tartomány – 25 °C ... + 50 °C – 25 °C . + 50 °C
Főtıregiszter csatlakozás (mm) — ø 20 mm

Kapcsolási rajz Nr. 836 829

Tömeg (kg) 325 325
* az értékek a vastagon rajzolt jelleggörbékhez tartoznak
1) 0 °C-ok levegı és kb. 60 °C-os elıremenı esetén.

V· m3/h

∆pstPa

KWLC 1800 � Külön rendelhetı tartozékok
Üzemállapot kijelzı:
– Motor termokontakt kioldott
– Fagyveszély
– Térfogatáram csökkentés a

hıcserélı eljegesedési 
veszélye miatt.

– Szőrıelpiszkolódás jelzése
– Utófőtés aktív
KWL-FD Rend.sz. 3320
Hidraulikai egység
KWLC 1800 SWW-hez
Vezérli a főtıvíz átáramlását a
hıcserélın, hárompont szelepve-
zérléssel 24V (0-10 V), és ezáltal
a levegınek átadott hımennyisé-
get is. Komplett egységként szál-
lítva, szivattyúval, elıremenı/
visszatérı hımérséklet mérıkkel, 
flexibilis csatlakozókkal.
WHSH 1100 24V (0-10V) Nr. 8819

Motoros zárószelep
KWLC 1800 SWW-hez
A frisslevegı ágba szerelve meg-
akadályozza a hideg levegı beju-
tását a készülékbe állásidıben.
Automatikus mőködés a ventiláto-
ral együtt. Rugós visszatérítéső
motor a légáramon kívül. Rugóerı
és beépítési pozíció változtatható.
RVM 400 Rend.sz. 2580

5...7 normál fokozat
1...4 csökkentett fokozat

* 1 db a készülékkel együtt szállítva,
további kijelzı külön rendelhetı.

Frekvencia Hz Össz. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Elszívás dB(A) 53 45 47 46 49 42 34 24
LWA Befúvás dB(A) 77 60 63 69 73 71 70 63

� További tartozékok
szellızırácsok, csövek, idomok,
tetıátvezetések, tányérszelepek

lásd Helios fıkatalógus
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KWLC 1800
Teljesítményadatok
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KWL HB..

Méretek mm-ben

Méretek mm-ben

KWL HB 250.. L

KWL HB 500 WW L

1
2

3

4

(Kép: KWL HB.. WW L)
Ny

om
ásv

esz
tes

ég 
[Pa

]

Térfogatáram [m3/h]

1-KWL HB 250 WW2-KWL HB 250 EH3-KWL HB 250 WW + NHR4-KWL HB 500 WW

KWL® HygroBox
Aktív párásítás az egészséges belsı klímához

Ú J !Ú J !

a textúrázott felületén vízmole-
kulákat ad át a befújt levegı-
nek. Függetlenül a KWL®-
készülék üzemi fokozatától és
a környezeti hatásoktól, a 
HygroBox állandó szinten tartja
a beállított páratartalmat, így
ideális és egészséges helyiség-
klímát biztosít.

� Szállítás
Szállítás csatlakoztatásra 
készen, vízoldali csatlakozók-
kal és vízszőrıvel. 

� Főtıregiszter
� A HygroBox egy melegvizes

(WW-típus) vagy elektromos
(EH-típus) főtıregiszterrel van
felszerelve, ami a párásítás
elıtt felmelegíti a levegıt meg-
adva az elpárologtatáshoz
szükséges energiát, továbbá a
befújt levegı hımérsékletét is
temperálja. 

� Alacsony elıremenı hımérsék-
lető főtési rendszerek (pl. hıszi-
vattyúk) esetén szükséges egy
utánkapcsolt főtıregiszter.
KWL-NHR.., külön rendelendı
tartozék, lásd következı oldal.

� Nyári üzem
� Megfelelıen magas külsı pára-

tartalom esetén (pl. nyáron) a
Hygrobox önmőködıen egy
stand-by üzemmódba kapcsol.
Ebben az üzemmódban nincs
víz a készülékben és nem 
forog a rotor.

Speciálisan lakások és irodák
szellıztetı rendszereihez fejlesz-
tett Helios HygroBox mindig
egészséges, kellemes klímát biz-
tosít ideális páratartalommal.
� Elınyök
– Állandó helyiségklíma, ideális

páratartalommal.  
– Elkerülhetı vele a károsodás a

drága és értékes ingóságok-
ban, fapadlókban és intarziák-
ban valamint antikvitásokban.

– Mérsékli az allergiás és egész-
ségügyi panaszokat. Lerövidíti
a baktériumok és vírusok élet-
tartamát. 

– Csökkenti a levegı finom por-
tartalmát és akadályozza az
elektrosztatikus feltöltıdést.

� Különleges HygroBox 
tulajdonságok

– Konstans befújt levegı páratar-
talom és hımérséklet.

– A természetes párologtatás
megakadályozza a túlpárásí-
tást.

– Higiénikus kialakítás UVC-
fertıtlenítéssel.

– Teljesen önálló üzem, automati-
kus nyári lekapcsolással.

– Alacsony karbantartási igény
és egyszerő beépíthetıség.

– Alacsony üzemi költségek a
meglévı főtési rendszert hasz-
nálva az elpárologtatáshoz. 

� Mőködési elv
A HygroBox egy aktív párásító
egység, új vagy már meglévı
hıvisszanyerıs szellıztetı
rendszerekhez is illeszthetı. 
A frisslevegı az elhasznált 
levegı melegével a hıcserélıs
gépben elımelegszik, majd el-
jut a HygroBox-ba, ahol aktív,
automatikus, elpárologtatáson
alapuló párásítás történik. Egy
sőrőn lamellázott rotor folyma-
tosan belemerülve a vízágyba

Felépítési séma KWL HB.. WW R

szivattyú-keverı
csatl. készlet

ivóvíz
csatlakozás

lefolyó 
csatlakozás

� = befúvás � = frisslevegı
� = elszívás � = kifúvás

vízszőrı

HygroBox 
KWL.. WW 

Kombi külsı
rács IP-FKG, 

szigetelt csırendszer  (IsoPipe)

KWL® készülék, 
pl. 
KWL EC 370 Pro

511

KWL HB 250 WW L, KWL HB 250 EH L

Légáramlás

Légáramlás
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KWL® HygroBox
Tartozékok – Mőszaki adatok

Mőszaki adatok
Elektromos főtıregiszterrel Melegvizes főtıregiszterrel
KWL-készülékekhez 250 m3/h-ig KWL-készülékekhez 250 m3/h-ig KWL-készülékek 500 m3/h-ig
Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.

Jobbos kivitel (kifúvás jobbra) KWL HB 250 EH R 0963 KWL HB 250 WW R 0923 KWL HB 500 WW R 0981
Balos kivitel (kifúvás balra) KWL HB 250 EH L 0962 KWL HB 250 WW L 0922 KWL HB 500 WW L 0980
Beállítható relatív páratartalom  % 40-60 40-60 40-60
Beállítható befújt hımérséklet  °C 15-25 15-25 15-25
Térfogatáram  m3/h 250 250 500
Teljesítményfelvétel  max. W 1400 100 100
Főtıteljesítmény  W 1300 2000 4200
Feszültség/frekvencia 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz
Vízcsatlakozás 3/4“ 3/4“ 3/4“
Lefolyó csatlakozás Ø mm 40-50 40-50 40-50
Tömeg (üres/üzemi) kg 25/28 25/28 46/61
Külön rendelendı tartozékok
Szivattyú-keverıszelep csatlakozó készlet – KWL-PMA 250 KWL-PMA 500

Rend.sz. – 5629 5634
Alacsonyhımérsékleti-utófőtı regiszter – KWL-NHR 250 KWL-NHR 500

Rend.sz. – 5628 5633
UVC-fénycsı KWL-UVR KWL-UVR KWL-UVR

Rend.sz. 5631 5631 5631
Vízszőrı KWL-WF KWL-WF KWL-WF

Rend.sz. 5630 5630 5630
Ozmózismembrán KWL-OME KWL-OME KWL-OME

Rend.sz. 5632 5632 5632

Szivattyú-keverıszelep 
csatlakozó készlet
(KWL-HB.. WW típusokhoz)
� Leírás
� A Hygrobox csatlakoztatásához

meglévı főtırendszerekre.
� Részei:
– 1 db keringetı szivattyú 230 V
– 2 db összekötı fitting,

R 1/2” - 15 mm MS (Messing)
– 1 db 3-utas-keverıszelep 

állítómotorral 230 V, 1/2", DN
15, futásidı 120 mp.

� Külön rendelendı tartozék
Szivattyú-keverıszelep készlet
– KWL 250 WW..-hez
KWL-PMA 250 Rsz. 5629
– KWL 500 WW..-hez
KWL-PMA 500 Rsz. 5634

Tartalék UVC-fénycsı és
Ozmózis membrán
(minden típushoz)
� Leírás
� A Helios Hygrobox folyamatos,

automatikusan felügyelt UVC
fertıtlenítıvel van felszerelve,
amely hatásosan elpusztítja az
összes baktériumot és kóroko-
zót. 

� A víz keménységétıl és a páro-
logtatási teljesítménytıl füg-
gıen folyamatosan cserélıdik a
víz a készülékben. 

� A készülék belsejét egy fordí-
tott ozmózismembrán védi a
vízkövesedéstıl.

� A HygroBox bevizsgáltan telje-
sen higiénikus üzemő, tanúsít-
vánnyal rendelkezik.

� Külön rendelendı tartozék
Tartalék UVC-fénycsı
KWL-UVR Rsz. 5631

Tartalék ozmózismembrán
KWL-OME Rsz. 5632

Tartalék vízszőrı 
(minden típushoz)
� A vízszőrıt általában 6 havonta

szükséges kicserélni. A cserére
a kijelzın megfelelı jelzés hívja
fel a figyelmet.

� Külön rendelendı tartozék
Tartalék vízszőrı
KWL-WF Rsz. 5630

KWL-PMAKWL-NHR KWL-UVR, -OME KWL-WF

Utófőtı alacsony elıremenı
hımérséklető főtésekhez
(KWL-HB.. WW típusokhoz)
� Leírás
� A párásítással járó hımérséklet

csökkenést kompenzálandó ja-
vasolt egy utófőtı kalorifer beé-
pítése alacsony elıremenı
hımérséklető főtéseknél.

� A KWL-NHR mellett található
hımérséklet érzékelıt a főtı-
regiszter után kb. 50 cm-re kell
elhelyezni a befújt levegı ágba.

� Külön rendelendı tartozék
Alacsony hımérsékleti utófőtı
– KWL 250 WW.. típushoz
KWL-NHR 250 Rsz. 5628
– KWL 500 WW.. típushoz
KWL-NHR 500 Rsz. 5633



Az indirekt talaj-levegı hıcserélı
(SEWT) jelentısen megnöveli a
hatásfokát és üzembiztonságát a
hıvisszanyeréses szellızı rend-
szereknek. Az SEWT még több
főtési (és hőtési) energiát takarít
meg, így járul hozzá a minimális
üzemeltetési költséghez és az
egész évben kellemes klímához,
optimális kiegészítıje a hıvissza-
nyerıs központi szellıztetı rend-
szereknek.
Elınyök
– a hideg hónapokban elımelegíti

a levegıt, és teljesen jegesedés
mentes üzemet biztosít.

– Kellemes “természetes” hőtés a
meleg napokon.

– Komplett készlet, egymáshoz 
illesztett komponensekbıl.

� Mőködési elv 
Az SEWT indirekt talaj-levegı
hıcserélı felhasználja a talaj-
ban mélyebben uralkodó,
egész évben közel állandó
hımérsékletet a levegı melegí-
tésére/hőtésére. A talajkollektor
csövét legalább 1,2 m mélyre
kell fektetni. A hidraulikai egy-
ség keringteti a külsı hımér-
séklet függvényében a glikol-
víz keveréket, amely a hıátvi-
telt végzi. A frisslevegınek egy
hıcserélın keresztül adja át a
meleget/hideget a folyadék.

� Hatása:
� A hideg évszakokban

elımelegíti a beszívott frissle-
vegıt, akár egészen 14 °C-kal 
emelve hımérsékletét.  
Ezáltal a levegı mindig 0 °C  fe-
letti hımérsékleten kerül a
hıvisszanyerıs szellıztetı be-
rendezéshez, így az a jegese-
dés veszélye nélkül, folyamato-
san üzemelhet. 
Az eredmény egy pozitív hatás
az energiamérlegre és maga-
sabb befújt levegı hımérséklet,
az utófőtés szükségtelen, és
biztonságos fagymentes üzem. 

� A meleg nyári hónapokban
a talaj-levegı hıcserélı a külsı
beszívott levegıt lehőti és a
helyiségek hımérsékletében
egy érezhetı csökkenést 
eredményez.

� Az átmeneti idıszakokban
a termosztát által meghatáro-
zott cirkuláció történik, így a
rendszer a külsı levegı hımér-
sékletét alapul véve mindig
energetikailag optimálisan üze-
mel. A felesleges mőködés ki-
küszöbölésével további energia
takarítható meg és a helyisé-
gekben mindig kellemes klíma
uralkodik.

� Tervezési útmutató
� Egy kellıen hatékony hıátvi-

telhez a talajkollektor csövet le-
galább 1,2 méter mélyre kell
fektetni, mert ott egész évben
8-12 °C körüli hımérséklet
uralkodik. A talajhımérséklet
minél mélyebbre megyünk 
annál magasabb és állandóbb
lesz. 

� A hıátadás növeléséhez a csö-
vet közvetlenül a talajba egy
homokágyra fektessük. Párhu-
zamos csövezetés esetén lega-
lább 0,5 méter távolság legyen
a csıtengelyek között.  

� A vízszintes fektetés alternatí-
vájaként szóba jöhet egy szon-
dás csıfektetés is.

� Szállítás
� Az építkezési folyamatoknak

megfelelıen a talajhıcserélı
készlet több egységre bontva is
szállítható. A komplett rend-
szerben az egyedi elemek egy-
máshoz illesztve adnak kivitele-
zési és mőködési biztonságot.
Az egyes szállítási egységek
leírása a következı oldalon ta-
lálható.

SEWT-készlet Rend.sz. 2564 A fa
li át

vez
eté

s he
lysz

íne
n a

lakí
tan

dó 
ki.

Külsı 
termosztát

Szigetelt hidraulikai
egység, biztonsági
szerelvényekkel.

Tágulási tartály fali tartóval
és gyorscsatlakozóval.

Levegı hıcserélı,
szőrıvel

� Kialakítási vázlat
A kondenzképzıdés elkerülésére IsoPipe szigetelt csövet, használjunk a
légvezetéshez (alternatívaként külön szigeteléssel ellátott spikocsövet). 

Felépítési vázlat

SEWT-készlet
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SEWT indirekt talaj-levegı hıcserélı rendszer

V* rézcsöves összekötés a hıcse-
rélı és a hidraulikai egység között 

PE-HD-talajcsı
csatlakozókkal

Automatikus
légtelenítı

Üzemkapcsoló

csatl. doboz

Esıvédı
rács
(külön 
rendelendı)

V* =  helyszínen kialakított csövezés

V*

V*

hıcselélı csatlakozás
12 mm

3/4”

1”

32 mm



Védelem IP 44

Kapcsolási rajz SS-906

Talajcsı csatlakozókkal 
és 20 liter etilénglikol
est.-Nr. 2991
� Leírás
� Flexibilis PE-HD talajkollektor

csı, falvastagság 2,9 mm, kívül
Ø 32 mm. 100 méteres tekecs-
ben szállítva.

� Speciálisan talajba fektetésre
kifejlesztett. 

� Csatlakozó készlet minıségi
polipropilén (PP) fittingekkel a
hidraulikai egységhez csatla-
koztatható. 

� A csatlakozó elemek (32-1“) 
aktív tömítési rendszerrel 
ellátottak.

� 20 literes kanna, etilénglikollal,
ammónia és nitritmentes. 
Elegendı a teljes rendszer fel-
töltéséhez 25%-os víz-glikol 
keverékkel.

Hidraulikai egység és vezérlés
� Leírás
� Komplett hidraulikai modul,

minden szükséges elemmel a
talaj-levegı hıcserélı csatla-
koztatásához, és a hozzá il-
lesztett vezérlés, a rendszer
automatikus vagy kézi üzem-
módjaihoz. 

� Szállítási egységek
� Szivattyúegység (230 V), telje-

sen összeszerelt, szigetelı bur-
kolattal, biztonsági berendezé-
sekkel együtt. 

� Hımérséklet kijelzı az elıre-
menı és a visszatérıhöz.

� Automatikus gyorslégtelenítı,
visszacsapóval.

� Membrános nyomáskiegyenlítı
tartály – 12 liter, csatlakozással
3/4“, fali tartóval és gyorscsat-
lakozóval együtt. 

� Termosztátmodul
2 beállítható érték-
kel a talaj-levegı
hıcserélı automa-
tikus üzeméhez.

� Kapcsoló egység a
rendszer automati-
kus (termosztátve-
zérelt) vagy kézi
üzemmódjának vá-
lasztására, fali- 
vagy süllyesztett.

SEWT-ESEWT-HSEWT-W

Termosztát mőszaki adatai
Terhelhetıség 16 A (4 A ind.)
Feszültség 230 V, 50 Hz
Védelem IP 54

Hımérsékleti határ 2 x 0...40 °C

Áramfelvétel 0,2 A
Feszültség 230 V, 50 Hz
Telj.felvétel, 3-fokozat 25, 35, 45 W

Kilépı léghımérséklet nyáronBeszívott levegı = 28 °C

Hidraulikai egység mőszaki adatai

méretek mm-ben

Hıcserélı modul
� Leírás
� Magas hatásfokú hıcserélı

egység, alumínium lamellákkal
az optimális hıátvitelhez, csat-
lakozó csıméret  Ø 12 mm-es
rézcsı.

� Kettısfalú, szigetelt ház (20
mm-es szigeteléssel), acélle-
mezbıl, fehér porlakkozással.
Rögzítıfülekkel együtt szállítva
a falra vagy mennyezetre 
szereléshez.

� Csatlakozó csonk Ø 180 mm
kettıs gumiajkas tömítéső 
csonkokkal.

� A légáramlás iránya változtat-
ható az áthelyezhetı szőrı 
által. 

� Az integrált szőrı G3 osztályú,
megakadályozza a por, rova-
rok, stb. bejutását.

� Egyszerően, szerszámok nélkül
nyitható kialakítás a gyors és
könnyő szőrıtisztításhoz.

� Kondenzlevezetı csonk szifon-
nal, csatlakozó átmérı 1/2“.

� Rendelhetı tartozék
Csereszőrı  (1 csomag = 3 db)
ELF-SEWT-F Rend.sz. 2568

SEWT-W Mőszaki adatok
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� Útmutató
Célszerő az SEWT-készletet
rendelni, mert az árelıny mellett
biztonságot is ad és egymáshoz
tökéletesen illeszkedik:
Típus Rend.sz.
SEWT-készlet 2564
A készlet három modulja külön
rendeléshez:
Típus Rend.sz.
SEWT-W 2565
SEWT-H 2566
SEWT-E 2567

Indirekt talaj-levegı hıcserélı rendszer SEWT
Szállítási egységek és mőszaki adatok

Hıcserélımodul nyomásvesztesége(tiszta szőrı mellett) Kilépı léghımérséklet télenBeszívott levegı =  -12 °C

V· m3/h

∆pst
Pa

V· m3/h V· m3/h

tlev, ki
°C

tlev, ki
°C

A tSole = 12° C
B tSole = 10° C
C tSole =  8° C

A tSole = 12° C
B tSole = 10° C
CtSole =  8° C

A
B
CA

B
C



Az LEWT talaj−levegı hıcserélı
a szellıztetı berendezések ener-
giamérlegét pozitívan befolyásolja
külön energia befektetés nélkül!
Az LEWT még több energiát taka-
rít meg, és minimalizálja a főtési
költségeket, optimálisan kiegé-
szítve a hıvisszanyerıs szellız-
tetı berendezéseket.
Elınyök
– Elımelegítés a hideg idıszak-

ban, többlet energiaszükséglet
nélkül.

– Megakadályozza a hıcserélı 
eljegesedését.

– Kellemes hőtés a meleg 
napokon.

– A befújt levegı utófőtése csak a
nagyon alacsony külsı hımér-
séklet esetén szükséges.

– Komplett készlet, egymáshoz
illesztett elemekkel.

� Mőködési elv 
Az LEWT talaj−levegı hıcserélı
alkalmazásakor kihasználjuk azt,
hogy a talaj alsóbb rétegeiben

egész évben viszonylag állandó
a hımérséklet. A frisslevegıt
nem közvetlenül, hanem a ta-
lajba 1,2 m−nél mélyebbre tele-
pített kollektor csövön keresztül
szívjuk be.

� Eredménye:
� A hideg hónapokban

a hideg frisslevegı felmeleg-
szik akár 14 °C−fokkal is. Ezál-
tal a frisslevegı többnyire 0 °C 
feletti hımérséklettel jut el a 
hıvisszanyerıs szellıztetı 
készülékbe, így az jegesedés 
veszélye nélkül üzemelhet. 
Ennek eredményeként pozití-
van változik az energiamérleg 
és magasabb a befújt levegı 
hımérséklete. A pótlólagos 
utánfőtés csak egészen 
alacsony külsı léghımérséklet 
mellett szükséges.

� A meleg nyári napokon a ta-
laj−levegı hıcserélı a frissle-
vegıt kissé lehőti, ezzel a he-
lyiségekben érezhetı hımér-
séklet csökkenést idéz elı.

� Az átmeneti idıszakokban
a beszívás történhet a talajkol-
lektoron, vagy a közvetlen be-
szívó nyíláson keresztül. Ez a
termosztáton mért külsı
hımérséklet függvényében vál-
tozik. Az elektromos bypass
csappantyú automatikusan ve-
zérli a légbeszívást, így a friss-
levegı mindig energetikailag
optimálisan jut el a szellıztetı
berendezéshez, miáltal további
energiamegtakarítás érhetı el
és a helyiségben mindig kelle-
mes lesz a klíma.

� Szállítás
� Ez építkezések menetének

megfelelıen az LEWT talaj−
levegı hıcserélıt készletben
szállítva. Három szettbıl áll,
leírásuk a túlodalon található. 

� Az egyes elemek egymáshoz 
illesztettek és teljes rendszert 
alkotnak. Ezzel lehetıvé válik a
az egyszerő és gyors szerelés 
és a magas üzembiztonság.

LEWT-készlet Rend.sz. 2977

� Útmutató tervezéshez
� A minél jobb hıátvitel érdeké-

ben a hıcserélı talajcsövet 
legalább 1,2 méter mélyre kell
fektetni, mivel ott egész évben
nagyjából állandó kb. 8 °C
hımérséklet uralkodik. A ta-
lajhımérséklet egyre mélyeb-
ben egyre egyenletesebb az év
folyamán. 

� A fektetésnél ügyeljünk, hogy
legalább 2% lejtése legyen a
csınek a kondenzátum 
kifolyásához.

� A hıátadás növelése érdeké-
ben a csı közvetlenül a talajba
egy  homokágyba fektetendı.
Párhuzamos vezetés esetén a
csövek között legalábbb 1 mé-
ter távolságot tartsunk.

� A légoldali nyomásveszteség
minimalizálása érdekében a
csı legkisebb hajlítási sugara 1
méter lehet.

Talajkollektorcsı

fekt
eté

si 
mél

ysé
g 

min
. 1,

2 m

Lejtés az épület felé min. 2%
hossz kb. 40 - 50 m

min
. 1m

kb. 
1,1

 m

Külsı termosztát
Esıvédı rács

Kapcsolódoboz

Bypass-csappantyú
Falátvezetés
Zárófedél a
tisztításhoz

Szifon a kondenzlevezetéshez

KWL ..
csatlakozás

Szőrıs
beszívó
oszlop

Beton
horgony

� Beépítési séma pincével rendelkezı épületekhez � Beépítési séma pincével nem rendelkezı épületekhez. A szervizaknát 
helyben kell kialakítani, akár csak a betonhorgonyt.

Felépítési séma 1 Felépítési séma 2

LEWT-készlet
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LEWT talaj-levegı hıcserélı rendszer

Lejtés a kifolyásfelé min. 2 %

min
. 1m

kb. 
1,1

 m

Külsı termosztát
Esıvédı rács

Kapcsolódoboz

Tisztítófedél  

KWL ..
csatlakozás

Átvezetés a 
födémlemezen a 
talajkollektorcsınek

Szőrıs
beszívó
oszlop

Beton
horgony

Akna (helyben kiala-
kítandó)

Bypass-csappantyú

Szifon a kondenzlevezetéshez



Kapcsolási rajz SS-798.1

LEWT-E+M
Talajkollektorcsı és fali átvezetés
Best.-Nr. 2991
� Leírás
� Flexibilis kívül bordás, belül 

sima falú talajkollektorcsı, kis
légtechnikai ellenállással, 
200 mm−es átmérıvel.

� Polietilén összekötı csı, spe-
ciálisan talajba fektetésre alkal-
mas kivitelben.

� Antibakteriális és antisztatikus
belsı fal, sima felülettel.

� Könnyen tisztítható.
� 100% szagsemleges.
� Szállítás 2 x 25 méter hosszú

tekercsben, összekötıelemmel
és tömítésekkel együtt. 
A talajkollektor−csövet a meg-
lévı árokba közvetlenül kell el-
helyezni. Az összes hossz leg-
alább 40 méter legyen.

� Fali átvezetés NÁ 200 mm, po-
lipropilénbıl, kívül szemcsézve.

� Szállítás a frisslevegı csonk
csatlakoztatásához használha-
tó profilos tömítıgyőrőkkel 
együtt történik.

� A talajkollektor−csı, falátveze-
tés és a profilos tömítıgyőrő
szakszerő szereléssel megfelel
az IP67 védettségnek.

LEWT-S+F
Vezérlés, idomok, bypass
� Leírás
� Önmőködı vezérléső frissle-

vegı beszívás a talajkollekto-
ron vagy közvetlen fali beszívá-
son keresztül, a termosztát által
mért külsı hımérséklet alap-
ján.

� A hımérsékletek a termosztá-
ton külön-külön beállíthatók.

� A kívánt üzemmód egy kapcso-
lóval kiválasztható.

� Szállítás
� Bypasscsappantyú NÁ 200, ál-

lítómotorral (230V), a kereszti-
dom feletti függıleges beszere-
lésre.

� Keresztidom a falátvezetés utá-
ni elhelyezésre. A tisztítófedél
levehetı a könnyő karbantar-
táshoz. Kondenzátum győjtıvel
és szifonnal.

� Esıvédı rács RAG a közvetlen
beszívás lefedésére. Megaka-
dályozza az esı, kisállatok és
rovarok bejutását a szellızıve-
zetékbe.

� Beállítható ter-
mosztát az auto-
matikus bypass
üzemhez. Kívülre
idıjárási viszon-
tagságoktól védett helyre sze-
reljük az épület északi oldalán,
kb. 1m magasságban.
Méretek mm (200x90x70)

� Vezérlıelem kettıs billenı
kapcsolóval a kö-
vetkezı üzemmó-
dokhoz:

– Automatikus ter-
mosztátüzem

– Talajhı, kézi
– Direkt frisslevegı,

kézi 
Méretek (mm) 110x180x100

LEWT-E+M LEWT-S+FLEWT-A

A termosztát mőszaki adatai
Terhelhetıség 16 A (4 A ind.)
Feszültség 230 V, 50Hz
Védelem IP 54

Hım.tartomány 2 x 0...40 °C

Feszültség 230 V, 50Hz
Teljesítmény felvétel 1,5 W
Védelem IP 54

Nyomásveszteség a beszívásnálOszlop tiszta G3 szőrıvel és 40m kollektorcsı

Szelepmozgató motor

méretek mm-ben

LEWT-A
Szőrıs frisslevegı beszívó oszlop
� Leírás
� Frisslevegı beszívó oszlop,

modern, esztétikus nemesacél
kivitelben.

� A beszívó oszlop egyszerően
felhelyezhetı a talajkollektor-
csıre. 

� Rögzítés hordozó vagy körül-
ölelı lemezzel szárazbetonnal
vagy bebetonozással.

� Minden eleme korróziómentes
nemesacélból készült.

� Integrált süvegszőrıvel (G3
osztályú), amely megakadály-
ozza a por és a rovarok stb.
bejutását.

� A szőrı a tisztításhoz, cseré-
hez a lamellás beszívófej levé-
tele után egy mozdulattal kive-
hetı. 

� Rendelhetı tartozék
Tartalék légszőrı (csomag = 3db)
ELF-LEWT-A Rend.sz. 2975

� Útmutató
Típus Rend.sz.
LEWT-készlet 2977
Az LEWT-készlet három szállítá-
si egysége külön is rendelhetı:
Típus Rend.sz.
LEWT-E+M 2991
LEWT-S+F 2990
LEWT-A 2992
További tömítések és összekötı
hüvelyek külön rendelhetık.
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Talaj-levegı hıcserélı rendszer LEWT
Szállítási egységek és mőszaki adatok



FlexPipe légelosztó rendszer

Az innovatív megoldás a lakáson
belüli légvezetésre, meggyızı 
elınyökkel:
– Egyszerő tervezés és gyors

szerelés, csillagrendszerő háló-
zat, flexibilis, folytonos csıfek-
tetés csıterkercsbıl.

– Gyors üzembe helyezés, mini-
mális beszabályozási igény.

– Egyenletes légelosztás.
– Higiénikusan is megfelelı ,

könnyen tisztítható rendszer.
A FlexPipe csövek közvetlenül a be-
tonba ágyazhatók vagy a betonmen-
nyezetre fektethetık.  A bonyolult lég-
vezetések is könnyen kivitelezhetık.

� Két méretben rendelhetı
� FRS... 75

kívül Ø: 75 mm, belül:Ø 63 mm 
30 m³/h térfogatáramig,

� FRS.. 63
kívül Ø: 63 mm, belül:Ø 52 mm 
20 m³/h térfogatáramig

� Csıfektetés
� A FlexPipe csövek igen magas

győrőszilárdsággal rendelkez-
nek, (SR24 > 8 kN/m²) miáltal be-
tonba is fektethetıek és flexibili-
tásuknak köszönhetıen köny-
nen elérhetı a kívánt 
vonalvezetés.

� Tulajdonságok és elınyök
� Speciálisan szellızésre gyártott

csövek, kívül győrős, belül sima
felülettel, mely megfelelı szi-
lárdság és flexibilitás mellett a
tisztíthatóságot is biztosítja. 

A kétrétegő felépítés biztosítja: 
– az alacsony áramlási ellenállást

és magas zajcsillapítást.
– a porlerakódást gátolja
– egyszerő tisztítási lehetıséget.
– egyszerő kezelést, kis tömeget,

hulladékmentes szerelést.
� A csı higiénikus, kizárólag új

(nem újrahasznosított) PE-HD
anyagból készül, tanúsított 
minıséggel, szagsemleges és
antisztatikus.

� Szerelés
� Az elszívó és befúvó fıvezeté-

kekre egy-egy osztó/győjtı do-
boz kerül (FRS-VK), melybıl
további hangcsillapítás nélkül
vezethetık a Flexpipe csövek
csillag alakzatban az egyes 
helyiségeknél található 
végpontokhoz.

� Nagyobb helyiségekhez párhu-
zamosan két csı is vezethetı a
kívánt légmennyiség 
elosztásához.

� A helyiségoldali elszívó/befúvó
szelepek csatlakoztatásához
szelepfogadó és rácsfogadó
mennyezeti-, fali- és padlóele-
mek szolgálnak. 

� A csonkok az elemeken tokos
kötésre lettek kialakítva, mely-
be csıvéget a ráhelyezett tö-
mítıgyőrővel egyszerően be
kell tolni. A csatlakozás IP 66
védettségnek megfelelı. 

� A FlexPipe csırendszer kombi-
nálható egyéb csırendszerek-
kel az átmeneti idomok 
segítségével.

� Nincs szükség  fáradságos
csıtömítgetésekre és összekö-
tések kialakítására, a FlexPipe
komponensek a tömítıgyőrő
segítségével légtömören és
vízzáróan csatlakoznak 
egymáshoz.
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Osztódoboz 12-63 1) 

Típus Rend. Csatl.ø 
sz. mm

ø 63 mm
FRS-VK 12-63/160 9336 160 

12db FRS-R 63-as csı csatlakoztatására, hang-
elnyelı belsı, a csonklemez a tisztítónyílással
felcserélhetı, így 90°-kal elforgatható és átmenı
vagy könyök osztóként is funkcionál.

Osztódoboz 18-63 1) 

Típus Rend. Csatl.ø 
sz. mm

ø 63 mm
FRS-VK 18-63/180 9364 180

18db FRS-R 63-as csı csatlakoztatására, hang-
elnyelı belsı, a csonklemez a tisztítónyílással
felcserélhetı, így 90 °-kal elforgatható és át-
menı vagy könyök osztóként is funkcionál.

Osztódoboz 5-75 . 5+1-75
Típus Rend. Csatl.ø  

sz. mm
ø 75 mm
FRS-VK 5-75/125 9477 125
FRS-VK 5+1-75/125 9365 125

5db illetve 6db FRS-R 75-ös csı csatlakoztatá-
sára, hangelnyelı belsı, tisztítónyílás, átmenı
osztóként funkcionál. Két darab csonklezáró fe-
déllel szállítva.

Osztódoboz 6-75, 10-75 2)

Típus Rend. Csatl.ø
sz. mm

ø 75 mm
FRS-VK 6-75/125 9370 125
FRS-VK 10-75/160 2985 160

6db illetve 10db FRS-R 75-ös csı csatlakoztatá-
sára, hangelnyelı belsı, a csonklemez a tisztító-
nyílással felcserélhetı, így 90°-kal elforgatható
és átmenı vagy könyök osztóként is funkcionál.

Osztódoboz 15-75 2)

Típus Rend. Csatl.ø
sz. mm

ø 75 mm
FRS-VK 15-75/180 9363 160

15db FRS-R 75-ös csı csatlakoztatására, hang-
elnyelı belsı, a csonklemez a tisztítónyílással
felcserélhetı, így 90°-kal elforgatható és átmenı
vagy könyök osztóként is funkcionál.

Osztódoboz 5-75 , 5+1-75FlexPipe szellızıcsı

Osztódoboz 18-63

Osztódoboz  6-75, 10-75 

Osztódoboz 15-75 

Osztódoboz 12-63

FlexPipe szellızıcsı (tekercs=50fm)
Típus Rend. Átmérı (mm)

sz. külsı     belsı
ø 63 mm
FRS-R 63 9327 63 52
ø 75 mm
FRS-R 75 2913 75 63

méretek mm-ben

1) 6 db csonklezáró fedéllel szállítva.    2) 5 db csonklezáró fedéllel szállítva.

FlexPipe flexibilis csırendszer
épületen belüli légvezetésre, szabadon ill. betonba fektethetı

* FRS-VK 5+1-75/125

*FRS-VK 6-75/125



Padlókifúvó készlet*
Típus Rend. ø D

szám. mm
ø 63 mm
FRS-BKGS 2-63 9991 64
ø 75 mm
FRS-BKGS 2-75 9992 78

Mennyezeti szelepfogadó 

Rövid könyök 90°

Átmeneti könyök 90°

Padlókifúvó készlet

Átmeneti idom

Fali átvezetı készlet

Fali könyök ráccsal

Csıösszekötı

Tömítıgyőrő

Fali átvezetı készlet, egyenes*
Típus Rend. ø D

szám mm
ø 63 mm
FRS-WDS 2-63 9993 64
ø 75 mm
FRS-WDS 2-75 9994 78

Fali könyök átvezetı készlet, 90°*
Típus Rend. ø D

szám mm
ø 63 mm
FRS-WBS 2-63 9995 64 
ø 75 mm
FRS-WBS 2-75 9996 78  

Padlókifúvó készlet:
– 1db padlódoboz NÁ160 és 
– 1db Padlórács szálcsiszolt nemes-acélból,

beállítható légárammal.

Csıösszekötı, zárófedél
Típus Rend. A / ø D

szám mm
ø 63 mm
FRS-VM 63 9329 120 / 64
FRS-VD 63 9330 – / 53 
ø 75 mm
FRS-VM 75 2914 150 / 78 
FRS-VD 75 2915 – / 63 

Zárófedél  (csomag = 10 db) 

Tömítıgyőrő
Típus Rend. ø D

szám mm
ø 63 mm
FRS-DR 63 9331 63 
ø 75 mm
FRS-DR 75 2916 75 

Tömítıgyőrő (csomag = 10 db)

Mennyezeti szelepfogadó (NÁ125)
Típus Rend. ø D

szám mm
ø 63 mm
FRS-DKV 2-63/125 9430 64
ø 75 mm
FRS-DKV 2-75/125 9431 78

Rövid könyök 90°
Típus Rend. ø D

szám mm
ø 63 mm
FRS-B 63 9348 64
ø 75 mm
FRS-B 75 2994 78

Átmeneti könyök 90° 
Típus Rend.

szám
ø 63 mm
FRS-B 75/2-63 9341
ø 75 mm
FRS-B 75/2-63 9341

Átmeneti idom 
Típus Rend.

szám
ø 75 mm
FK-Ü 75/150 2948

Utalás: minden csıvégzıdésre (csı-csı,
csı-idom) egy tömítı győrő kerül, mellyel
IP 66-os védettségő a csatlakozás. A
megfelelı számú tömítést külön kell ren-
delni.

Zárófedél

Fali átvezetı készlet: –Fali átvezetés 
– Fehér légrács (FK-WA 200 W)

250x113 mm

Fali átvezetı könyök készlet: 
- Fali átvezetés 
- Fehér légrács FK-WA 200 W (250x113)

Padlódoboz

Padlórács

Rövid könyök éles, 2xD-nél kisebb hajlítások-
hoz

Rövid könyök átmenet 90°  1 x 75 mm csırıl
2 x 63 mm csövekre.

Átmeneti idom a 75-ös FlexPipe csırıl 
négyszögletes légcsatornára 150 x 50 mm.

Mennyezeti szelepfogadó, védıfedéllel, a befú-
vás és elszívás NÁ125-ös légszelepeinek foga-
dására.

FlexPipe egységcsomag
Típus Rend. ø D

szám mm
ø 75 mm
FRS-RP 75 9397 75

Egységcsomag

FlexPipe egységcsomag a következı 
elemekkel:
– 3 tekercs FRS-R 75 

(Rend.sz. 2913)
– 2 db FRS-VK 10-75/160 (R.sz. 2985) 
– 8 db FRS-DKV 2-75/125 (R.sz 9431)
– 7 db FRS-B 75 (Rend.sz. 2994)
– 7 db FRS-VM 75 (Rend.sz. 2914)
– 4 cs FRS-DR 75 (Rend.sz. 2916)
– 1 db FRS-VD 75 (Rend.sz. 2915)
– 1 db Zsugorszalag KSB (R.sz. 9343)
Az egységcsomag elınyei:
– kedvezı csomag-ár
– egyszerően elkezdhetı a szerelés minden 

helyben van.

méretek mm-ben

* 1db zárófedéllel együtt szállítva
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Flexibilis csırendszer FlexPipe
épületen belüli légvezetésre, szabadon ill. betonba fektethetı
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Tartozékok

Elszívó tányérszelepek, bármely 
helyiségbe, alacsony és maga-
sabb légsebességekhez.  
A KTVA légszelep mőanyagból, 
az MTVA légszelep fémbıl készül.

Befúvó tányérszelep, fehérre por-
lakkozott fémbıl. Bármilyen  
típusú helyiségbe, alacsony légse-
bességekre.A szellızıcsı nyílás a
szem elıl teljesen elrejtett, kifúvás
csak oldalra, jól szétterítve történik.

Jó hatásfokú hangcsillapítók al-
kalmazásával megakadályozható
a csıben a zaj terjedése.
FSD típusok félmerev borítással
SDE típusok flexibilis külsıvel
(lásd. a fıkatalógusban)

MTVZ

Légszelepek elszívásra/befúvásra, visszacsapók, ajtórácsok

NÁ 125-ös csıbe tolhatók, gumi-
ajkas tömítéssel, mőanyag kivitel-
ben. Az elemek mechanikus tér-
fogatáram állandósítóval ellátot-
tak, egyes típusokon alap és 
igény szerinti emelt fokozat is
kapcsolható, húzózsinór (AE
GB..) vagy villamos kapcsolás
(AE GBE..) segítségével.
Az AE Hygro típusok folyamato-
san a páratartalom függvényében
szabályozzák az elszívott levegı
mennyiségét. 
Konyhában felsze-
relt légszelepeknél
az elzsírosodást el-
kerülendı egy elıtét
szőrıdobozt (VFE) használhatunk.

AE../ AE GB..

LTG

KTVA / MTVA

Hangcsillapítók

Fali és tetıátvezetések

Utófőtı hımérséklet szabályozás

Csereszőrık, pollenszőrık

ELF-KWL 250/3/3/7

ELF-KWL 350/3/3/7

univerzális
átvezetés

Lapostetıs átvezetıTetısapka

Univerzális tányérszelep befúvás-
ra és elszívásra egyaránt alkal-
mas. Fehér mőanyag, a tányér ki-
alakítása a kifújt levegıt szétteríti
és jól takarja  a csınyílást. 

KWL-RS
Csereszőrı
készletek: 2db  G3 + 1db F5 finomszőrı 2db G3 + 1db F7 finomszőrı
KWL-típus Típus Rend.sz. Típus Rend.sz..
KWL 350 ELF-KWL 350/3/3/5 0024 ELF-KWL 350/3/3/71) 0025
KWL EC 350 ELF-KWL EC 350/3/3/5 0034 ELF-KWL EC 350/3/3/71) 0035
KWL 650 ELF-KWL 650/3/3/5 0026 ELF-KWL 650/3/3/71) 0027
KWL  1200 2 db Pollenfilter F 7 ELF-KWLC 7/1200 0179
KWL 1800 2 db Pollenfilter F 7 ELF-KWLC 7/1800 0734

Csereszőrı- 2db G 4 (../4/4) illetve 2 db Pollenfilter F 7 (./7/7) ill.
készletek: 2db G4 +1db F7 (../4/4/7) 1 db Pollenfilter F 7 (../7)
KWL-Típus Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.
KWL EC 60 ELF-KWL 60/4/4 9445 ELF-KWL 60/7/71) 9446
KWL 230 Roto –– –– ELF-KWL 230 F7 0049
KWL EC 200 Eco/Pro ELF-KWL 200/4/4 Eco 0021 ELF-KWL 200/71) 0038
KWL EC 270/370.. ELF-KWL 270/370/4/4 9613 ELF-KWL 270/370/7 9614
KWL EC 270/370.. ELF-KWL 270/370/4/4 BP2) 9617 ELF-KWL 270/370/7 BP2) 9618
KWL EC 300 Eco ELF-KWL 300/4/4 Eco 0021 ELF-KWL 300/71) 0038
KWL EC 300 Pro ELF-KWL 300/4/4/7 Pro 0020 –– ––
KWL EC 500 Eco/Pro ELF-KWL 500/4/4 0039 ELF-KWL 500/71) 0042

KTVZ DLV / DLVZ

Díjnyertes külsejő négyszögletes
mőanyag légszelepek. A szellızı-
csı nyílása teljesen takart. Befúvá-
sánál mennyezetre DLV, oldalfalra
DLVZ, elszíváshoz pedig a DLV 
típust javasoljuk. Beépített
szőrıvel és beszabályozáshoz
fojtó elemmel rendelkeznek.

Az ajtórácsok a helyiségek közötti
légáteresztést biztosítják.
LTGW fehér         Rend.sz.: 0246
LTGB barna         Rend.sz.: 0247

Csıtisztítı készlet
A FlexPipe rendszerekhez csatla-
koztatható csıkefés tisztító szett.
Többféle átmérıvel és porszívó
toldalékkal. A szőrık ellenére né-
hány évente érdemes átnézni a
csırendszert és kitisztítani, ha
szükséges. A készlet segítségével
a rendszer szétbontása nélkül a
szeleptıl az osztóig kitakaríthatók
a FlexPipe csövek.

Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz. Típus Rend.sz.
KTVZ 80 2762 KTVZ 100 2736 KTVZ 125 2737 KTVZ 160 2738

DLVZ 100 3040 DLV 125 3049
ELF-DLVZ 100 3043 ELF-DLV 125 3058

MTVZ 75/80 9603 MTVZ 100 9604 MTVZ 125 9605 MTVZ 160 9606
KTVA 80 0940 KTVA 100 0941 KTVA 125 0942 KTVA 160 0943

DLV 100 3039 DLV 125 3048
ELF-DLVA 100 3042 ELF-DLA 125 3057

MTVA 75/80 8868 MTVA 100 8869 MTVA 125 8870 MTVA 160 8871
RSK 100 5106 RSK 125 5107 RSK 160 5669

KAK 80 4096 KAK 100 4097 KAK 125 3049 KAK 160 4099
ELF-DLVZ 100 3043 ELF-DLV 125 3058

MTVZ 75/80 9603 MTVZ 100 9604 MTVZ 125 9605 MTVZ 160 9606

ø 80 ø 100 ø 125 ø 160

RSK/ KAK visszacsapó szelepek

1) Az F7-es szőrı alkalmazása kb. 10%  teljesítménycsökkenéssel jár 2) Bypass szőrı

A visszacsapó szelepek a nem 
kívánt visszaáramlást (pl. üzem-
szünetben) akadályozzák meg. 
A KAK típusok légtömörségét a
gumi perem és egy mágneses zár 
tovább fokozza.
A fali és tetıkivezetések, frissle-
vegı vételi és a kifúvási végpon-
tok, melyeken keresztül a szel-
lıztetıgép a külvilághoz kapcso-
lódik. Külön elemek kaphatók 
ferde- és lapostetıkhöz. Lásd a
túloldalon.

Főtésszabályozás egyszerő ka-
pillárcsöves elven. Fojtószelep-
pel, hımérséklet érzékelıvel és
termosztáttal. Kisebb vizes utó-
főtések pl. KWL 650 WW szabá-
lyozására, segédenergia nélkül.
3-28 °C tartományban:
WHST 300 T28 R.sz: 8817
20-50 °C tartományban:
WHST 300 T50 R.sz. 8820



IsoPipe szigetelt csırendszer Innovatív csırendszer az 
utólagos szigetelésel szerelt 
spikocsövek helyett.
IsoPipe szigetelt csırendszer:
– megakadályozza a kondenz-

képzıdést,
– sima, hangcsillapító hatású

belsı felülete van, amit könnyő
tisztítani,

– rövid idı alatt szerelhetı,
– ideális megoldás a frisslevegı

és kivúvás légvezetésére.
� Fektetés
� Minden IsoPipe rendszerelem

egymáshoz igazított és egysze-
rően egymáshoz kapcsolható.
Az IsoPipe gyorsan szerelhetı:
A hagyományos spikocsıhöz
képest akár 70%-kal is keve-
sebb idı alatt készül el az 
installáció.

� Tulajdonságok
Minden vezetékelem teljesen
szigetelt, páratömör, antisztati-
kus EPP illetve EPE anyagú,
nehezen gyulladó B.2 tőzvédel-
mi osztályú. szállított közeg-
hımérséklet –25...+80 °C.

� Csıvezetés és szerelés
� Az IsoPipe rendszer speciáli-

san a szellızıközpontok légel-
vezetésére lett kialakítva a
frisslevegı, kifújt levegı, elszí-
vás és befújás szállítására. Kü-
lönösen alkalmas hideg terek-
ben szellızıcsı anyagának. 

� 450 m³/h légszállításig alkal-
mazható (IP 150).

� A csatlakozások külsıhüvelyes
kötésekkel egyszerően kivitelez-
hetık.

� Az IsoPipe ütésálló, nem defor-
málódik, könnyő, és késsel a
megfelelı hosszúságúra 
darabolható. 

Leírás Névl. Ø 125 mm Névl. Ø 150 mm
Típus Rend.sz. db1) Típus Rend.sz. db1)

IsoPipe csı hüvellyel IP 125/2000 9406 8x2m IP 150/1000 9376  6x1m
Összekötı hüvely (további) IP-MU 125 9394 1 db. IP-MU 150 9381 1 db.
Csıbilincs IP-S 125 9395 1 db. IP-S 150 9392 1 db.
Könyök 90° IP-B 125/90 9398 1 db. IP-B 150/90 9378 1 db.
Könyök 45° IP-B 125/45 9399 1 db. IP-B 150/45 9379 1 db.

Méretek mm-ben A B C D E A B C D E
165 155 125 – – 205 180 150 – –

Leírás Névl. Ø 125 mm Névl. Ø 150 mm
Csatlakozó idomok Típus Rend.sz    db1) Típus Rend.sz. db1)

osztókra és KWL gépekre
NÁ 125-ös csonkkal IP-RZB 150/125 9393 4db2)

NÁ 160-as csonkkal IP-ARZ 160/125 9358 1db IP-MUV 150/160 9387 1db
NÁ 180-as csonkkal IP-MU 150 9381 1db
LEWT-re NÁ 200 csonkkal IP-ARZ 200/125 9359 1db IP-ARZ 200/180 9354 1db
SEWT-re NÁ 180 csonkkal IP-ARZ 180/125 9360 1db

Méretek mm-ben A B C D E A B C D E
– 180 125 160 200 205 180 150 160 200

Leírás Névl. Ø 125 mm Névl. Ø 150 mm
Fali átvezetés Típus Rend.sz. db1) Típus Rend.sz. db1)

teleszkópcsı,külsı rács és
csatl.hüvely, fehér mőanyag

TMK 125/150 0845 1db TMK 125/150 0845 1db
Méretek mm-ben A B C D E A B C D E

– – 125 – – – – 150 – –
Kombi rács Típus Rend.sz. db1) Típus Rend.sz. db1)

nemesacél, jobbos kivitel IP-FKG 125 R  2689 1 IP-FKG 150 R 2691 1
nemesacél, balos kivitel IP-FKG 125 L 2690 1 IP-FKG 150 L 2692 1

420 155 200 99 170 450 180 240 118 190
Leírás Névl. Ø 125 mm Névl. Ø 150 mm

Tetıátvezetés Típus Rend.sz. db1) Típus Rend.sz. db1)

két külön rendelendı elembıl
áll a készlet:
a) Tetısapka fekete DH 160 S 3)4) 2019 1db IP-DHS 150 9382 1db

csıvel terracotta IP-DHR 150 9383 1db
b) Átvezetés α

ólomszoknyával 25°– 45° UDP 160 S 3) 2023 1db
20°– 30° IP-BP 150/25 9384 1db
30°– 40° IP-BP 150/35 9385 1db
40°– 50° IP-BP 150/45 9386 1db

Lapıostetıs átvezetés FDP 160 3) 2025 1db

IsoPipe csı tokkal összekötı tok csıbilincs

90°-könyök 45°-könyök

IP-ARZ 160/125

IP-ARZ 200/180IP-ARZ../125

Idomok: – osztóra, hıcserélıre csatlakozáshoz

– LEWT/SEWT csatlakozására

IP 125 IP 150

IP 125 IP 150

Fali átvezetések              IP 125 és IP150

Tetısapka

Tetıátvezetések
IP 125

Tetıszoknya
Tetısapka

Tetıszoknya
α α

IP 150

IP-MUV 150/160

1) Csak csomagban rendelhetı. 2) Csomag = 4 db.   3) Az IsoPipe közvetlenül a csıbe tolható. 4) Tömítıgyőrőt  IP-DR 125 (Rend.sz. 9338) feltétlenül rendelni kell hozzá. 37

IsoPipe® szigetelt csırendszer
Frisslevegı/kifúvás vezetésére, osztók összekötésére

kifúvás
frisslevegı



FK Laposcsatorna rendszer Padlócsatorna rendszer horgany-
zott acéllemezbıl, speciálisan la-
kásszellızteésre. Kiválóan alkal-
mazható rejtett légvezetési fela-
datokhoz, ahol a kör keresztmet-
szető szellızıcsı már nem fér el
pl. vékony falak. 
� Tulajdonságok
� Minden elem korrózióálló nem

éghetı horganyzott acélle-
mezbıl készül.

� Két méretben szállítható
� FK.. 150 x 50 mm

maximálisan 90 m³/h légszállí-
tásig alkalmazható.

� FK.. 200 x 50 mm
maximálisan 140 m³/h légszállí-
tásig alkalmazható.

Egyenes szakasz
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag. hossz
150 x 50 mm
FK 150 2905 150 50 1500
200 x 50 mm
FK 200 2906 200 50 1500

� Csıvezetés és szerelés
� A lapos kivitel és a merev 

konstrukció problémamentesen
lehetıvé teszi a padlóestrichbe
történı fektetést. 

� Csatlakozás külsı hüvellyel illet-
ve az idomokon található tokkal.
(Becsúsztatási mélység 35 mm).
A sima belsı falak alacsony lég-
technikai ellenállást jelentenek,
és nem okoznak akadályt ahol a
piszok lerakódhat. Az elhelyezett
revíziós nyílások segítségével a
rendszer tisztítása, dezinfektálá-
sa megoldható.

� Szintenként egy-egy elszívó és
befúvó osztódoboz egyszerősíti
a légcsatornavezetést. 

� A zajérzékeny területeiket pl.
hálószoba külön erre a célra ki-
alakított (FK-SD) hangcsillapító
elemekkel lehet védeni.

Összekötı hüvely
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag. hossz
150 x 50 mm
FK-V 150 2941 153 53 200
200 x 50 mm
FK-V 200 2942 203 53 200

Rögzítıkengyel
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag. hossz
150 x 50 mm
FK-B 150 2907 151 52 30
200 x 50 mm
FK-B 200 2908 201 52 30

Könyök, vízszintes 90°
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag.
150 x 50 mm
FK-BH 150/90 2909 153 53 90°
200 x 50 mm
FK-BH 200/90 2911 203 53 90°

Könyök, vízszintes 45°
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag.
150 x 50 mm
FK-BH 150/45 2910 153 53 45°
200 x 50 mm
FK-BH 200/45 2912 203 53 45°

Könyök, függıleges 90°
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag.
150 x 50 mm
FK-BV 150/90 2919 153 103 90°
200 x 50 mm
FK-BV 200/90 2920 203 103 90°

Könyök, függıleges 45°
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag.
150 x 50 mm
FK-BV 150/45 2917 153 73 45°
200 x 50 mm
FK-BV 200/45 2918 203 73 45°

Y-elágazás
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. A B C
150 x 50 mm
FK-Y 150/150/150 2927 153 153 153
200 x 50 mm
FK-Y 200/150/150 2929 153 153 203

Könyök , vízszintes 45°

Könyök , függıleges 90°

Egyenes szakasz

Összekötı hüvely    

Könyök, 90° vízszintes

Könyök , függıleges 45°

Y-elágazás

Rögzítıkengyel
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FK laposcsatorna légelosztó rendszer, horganyzott acéllemezbıl
Esztrich alatti beépítésre

szél.



Szőkítések 
Típus Rend.- Méretek (mm)

sz. hossz mag.
Szimetrikus szőkítı
FK-RS 200/150 2932 260 53
Asszimetrikus szőkítı
FK-RA 200/150 2933 260 53

Végpont - csatlakozással légszelephez
Típus Rend. méretek (mm)

sz. ø D L
150 x 50 mm
FK-EV 150/100 2937 102 200
FK-EV 150/125 2938 127 200
200 x 50 mm
FK-EV 200/100 2939 102 200
FK-EV 200/1252940 127 200

Végpont - csatlakozással spikocsıhöz
Típus Rend - méretek (mm)

sz. ø D L
150 x 50 mm
FK-ER 150/100 2934 99 200
FK-ER 150/125 2935 124 200
200 x 50 mm

FK-ER 200/160 2936 159 220

Tisztítónyílás
Típus Rend. méretek (mm)

Nr. A B C D L
150 x 50 mm
FK-RZ 1502930 153 53 347 137 500
200 x 50 mm
FK-RZ 2002931 203 53 347 137 500

Az E méret 105-130 mm  között állítható.

Tömítı/Ragasztószalag
Típus Rend.sz..
Zsugorszalag (15 fm)
KSB 9343   50 mm széles
Alu.zsugorszalag (15 fm)
KSB ALU 9344   50 mm széles 
Ragasztószalag (20 fm)
KLB 0619   50 mm széles

Hangcsillapító
Típus Rend - Méretek (mm)

sz. A B
150 x 50 mm
FK-SD 150 2945 153 53
200 x 50 mm
FK-SD 200 2946 203 53

Elosztódoboz
Típus Rend.sz.
FK-VK 2987
Az FK-VK tartalmaz
4 csonk 150 x 50 (2 felszrelve), 
1 csonk 200 x 50 és szervizfedél.
Csonk átmenı osztóra alakításhoz
FK-ZS 2947

Véglezáró
Típus Rend.sz.
150 x 50 mm
FK-ED 150 2943
200 x 50 mm
FK-ED 200 2944

T-idom
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. A B C E
FK-T 150/150/150 2921 153 153 153 250
FK-T 150/150/200 2923 153 153 203 390
FK-T 150/200/150 2926 153 203 153 300
FK-T 200/150/200 2925 203 153 203 250
FK-T 150/200/200 2924 153 203 203 440
FK-T 200/200/200 2922 203 203 203 300

Átmeneti idom
Típus Rend- Méretek (mm)

Nr. A ø B C
150 x 50 mm
FK-Ü 75/150 2948 153 78 260
FK-Ü 100/150 2996 153 103 260
200 x 50 mm
FK-Ü 100/200 2997 203 103 260
FK-Ü 125/200 2998 203 128 260

Mennyezeti/fali légrács
Típus Rend - Méretek (mm)

Nr. szín A B
200 x 50 mm
FK-WA 200 W 9350 fehér 250 113
FK-WA 200 AL 9351 alu 250 113

Aluminium-padlórács
Típus Rend. Méretek (mm)

sz. A B C D L
150 x 50 mm
FK-BA 1502986 153 53 348 152 500

Az E méret 112-152 mm  között állítható.

T-idom

Szőkítı

Végpont - csı

Átmeneti idom

Kifúvórács

Hangcsillapító

Végpont - légszelep

Tisztítónyílás

Padlórács 

Elosztódoboz

Véglezáró

Tömítıszalag

Átmenı csonk
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FlexPipe® levegı elosztó hálózat fektetési módozatai

FlexPipe fektetése födém fölé
A FlexPipe csövek a kialakított fö-
démszerkezet fölött, a szigetelı
rétegben húzódnak. A szelepfoga-
dó FRS-DKV idomoknál a födém-
ben egy 130mm-es kör átvezetést
kell készíteni, így az alatta lévı
helyiséget tudjuk elérni a szel-
lızéssel. A fektetés szintjét FRS-
BKGS padlóelemmel vagy az ol-
dalfalba süllyeszett felállásokkal
és FRS-WBS rácsos elemekkel
tudjuk szellıztetni. Ügyeljünk arra,
hogy az esztrich és a szelepfoga-
dó között maradjon szigetelés.

FlexPipe födémbe építése
A FlexPipe csöveket a födémbe-
ton kiöntése elıtt szereljük a te-
herhordó vasalatba. 
A szelepfogadó elemeket a kivá-
gott  (130mm-es kör kivágás) zsa-
luzatba rögzítsük és a hézagokat
tömítsük. A szelepfogadónál a
csövek csatlakozásait ragasztó
szalaggal szigeteljük.

1 - padlóburkolat
2 - esztrich
3 - építési fólia
4 - hı és lépéshang 

szigetelés
5 - FlexPipe csı
6 - födém (Beton)
7 - FRS-DKV

szelepfogadó idom
8 - tányérszelep

1 - zsalu (bennmaradó)
2 - FlexPipe csı
3 - teherhordó rácstartó
4 - beton
5 - FRS-DKV

szelepfogadó idom
6 - tányérszelep
7 - hézag (tömítendı!)

1 - vakolat
2 - szigetelés
3 - OSB lap
4 - fa tartószerkezet
5 - hıszigetelés 

(üveggyapot)
6 - FlexPipe szellızıcsı
7 - FRS-DKV

szelepfogadó idom
8 - párafék és gipszkarton

FlexPipe könnyőszerkezetes falba építése
A FlexPipe csöveknek a termikus épületköpenyen
belül kell haladniuk, hogy a lehőlést és a kondenz-
képzıdést elkerüljük.

Családi házak
30m-nél alacsonyabb

épületek
30m-nél magasabb

épületek
d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3

Minimum felsı fedés (mm) 50 50 50

Minimum alsó fedés (mm) 50 80 100

Minimális távolság a
csıpalástok között (mm) DN DN DN

FlexPipe csövek betonfödémbe építése - vasbeton és feszített normálbeton födémek esetén
minimális vastagságok DIN 4102 szerint
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FlexPipe® levegı elosztó hálózat szerelése
IsoPipe® szigetelt csı szerelése

Az FRS-DR tömítést a második
győrőhoronyba helyezve, toljuk
az egyenesre vágott csıvéget az
idom csatlakozó csonkjába.

Hajlítsuk be egy lapos csavarhú-
zóval a csonkon kialakított fém
orrot, ezzel kicsúszás ellen rögzí-
tettük a csatlakozást.

Betonba fektetéskor zsugorsza-
laggal (KSB Rsz.:9343) tekerjük
körbe a csatlakozást.

A csıtekercs végére érve a folya-
matos feketetést az FRS-VM tol-
dóelem segítségével folytathat-
juk. A toldóban a csıkicsúszás el-
leni rögzítıorr gyárilag kialakított.

A FlexPipe csöveket az osztódobozba a
szelepfogadó elemekhez hasonlóan csatla-
koztatjuk. A tömítıgyőrőt itt is csıvégtıl szá-
molt második győrőhoronyba helyezzük és
a csonkba toljuk. 
Az osztódoboz csonkokkal rendelkezı olda-
lát csavarok segítségével leszerelhetjük, és
a frontoldalról áthelyezhetjük felcserélve a 
tisztítófedéllel.

A befúvási pontokat lehetıleg 
távol helyezzük el a tartózkodási
zónáktól, pl. mennyezeten, vagy
oldalfalon a mennyezet alatt. 
Magas bútoroktól, szekrényektıl
távolabb célszerő elhelyezni.

Az elszívási pontokat a szagok
és nedvesség keletkezésének
helyiségébe tegyük, de konyhá-
nál ne a tőzhely közelébe illetve
fürdıszobánál ne közvetlenül a
kád fölé. 

A kezelı egységet központi
helyre, a nappaliba, közlekedıbe
helyezzük, a legtöbb készülék-
hez külön tartozékként lehet to-
vábbi kezelıket is csatlakoztatni,
így felszerelhetı egy külön ve-
zérlı pl. a hálószobában.

A központi szellıztetı gépet 
fagymentes helyre telepítsük, a
frisslevegı és a kifúvás lehetıleg
rövid úton történjen, megoldott
kondenzlevezetéssel, és legyen
szőrıtisztításhoz könnyen hozzá-
férhetı. 

Az IsoPipe csövek kiválóan alkalmasak a
központi gép frisslevegı és kifúvó csöveihez
illetve az osztók rácsatlakozásához.

Szerelésük nagyon egyszerő, az egyenes
szakaszokat rövidítsük a kívánt hosszakra.
Ezt akár késsel vagy főrésszel is végezhetjük.

A csöveket és idomokat egyszerően a tokos 
kötés segítségével egymásba toljuk és 
bilinccsel rögzítjük.
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RenoPipe® levegı elosztó hálózat
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Így mőködik a RenoPipe® KWL® központi szellız-
tetı gép - a komfortos la-
kás biztosítéka. A hıviss-
zanyerésnek köszönhe-
tıen főtési energiát takarít
meg, kiszőri a levegıbıl a
szennyezıdéseket így
egészséges lesz a lakás
klímája.
„4 in 1“ RenoPipe® kom-
pakt kombinált elosztó: 
Összegyőjti az elszívott
levegıt a konyhából és
fürdıszobából. Szétosztja
a frisslevegıt a lakó és
alvószobába. Hangcsilla-
pított kialakítása csökken-
ti a gépzajt és az 
áthallást.

„2 in 1“ RenoPipe® rend-
szerkomponensek nagy
sőrőségő EPS anyagból:
légvezetés és burkolat
egyben. Választhatóan 
sima vagy stukkóprofillal. 
Elegáns légszelepek, 
kitüntetett designnal, 
optikailag zárt elılappal
és integrált szőrıvel.
A kengyeles rögzítı
klickmechanizmussal
villámgyorsan szerelhetı.
Igényes kivitelő kombinált
kifúvó és frisslevegı be-
szívó rács nemesacélból.

5

6

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

4

4

� = Befúvás � = Frisslevegı
� = Elszívás � = Kifúvás

Lakószoba

Hálószoba
Gyerekszoba

Konyha

Fürdı



Egyenes szakasz
Típus Rend- Méretek (mm)

szám szél. mag. hossz
RenoPipe csı
RP-K 3018 140 140 1000
RenoPipe csı stukkóprofillal
RP-SK 3025 140 140 1000

Külsı könyök
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag. mély.
Külsı könyök sima
RP-AW 3024 140 140 140
Külsı könyök stukkóprofilos
FK-SAW 3028 140 140 140

Belsı könyök
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag. mély.
Belsı könyök sima
RP-IW 3023 140 140 140
Belsı könyök stukkóprofilos 
RP-SIW 3027 140 140 140

T-idom
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél.mag. hossz
T-idom sima
RP-T 3022 140 140 240
T-idom stukkóprofilos
RP-ST 3026 140 140 240

Összekötık, fedél
Típus Rend-

sz.
Hosszú összekötı készlet konzollal
RP-LV 3029
Rövid összekötı tömítéssel
RP-KV 3030
Zárófedél tömítéssel
RP-RD 3037

Fali átvezetés
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél.mag. hossz
Fali hüvely szerelısablonnal
RP-WH 3035 140 140 260
Kivágósablon (kép nélkül)
RP-SH 3036

Szellızırácsok 45°
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag. mély.
Szellızırács
DLV 3039 135 135 20
Szellızırács befúvásra
DLVZ 3040 135 135 10-30

Homlokzati kombi rács
Típus Rend- Méretek (mm)

sz. szél. mag. mély.
Homlokzati kombi rács jobbos
IP-FKB 125 R 2689 420 200 99
Homlokzati kombi rács balos
IP-FKB 125 L 2690 420 200 99

Összekötık, fedél

Fali átvezetés

Egyenes szakasz

Külsı könyök    

T idom

Szellızırácsok

Küsı kombi rács

Belsı könyök

jobbos
frisslevegı

(belsı)

Kombi osztódoboz
Típus Rend-

sz.
Kombi osztódoboz 
RP-KVK 3-100/125 3038

Kombi osztódoboz

A RenoPipe különleges elınyöket
rejt meglévı épületeknél. Segít-
ségével a szellıztetı rendszer
egyszerően konzolokkal a meny-
nyezetre szerelhetı, akár lakott
helyiségekben is. Az anyagbeépí-
tés minimális, a bilincsek, lógó

csıvezetékek és idomok látványa
a RenoPipe rendszerrel már a
múlté. A stukkóprofilos elemek a
legelegánsabb enteriırbe is töké-
letesen illeszkednek.

A RenoPipe anyaga magas sőrő-
ségő EPS, amely szellızıcsı és
takaró burkolat is egyben. Az ele-
mek kiegyenlítik a fal és mennye-
zet egyenetlenségeit, választható-
an sima vagy stukkóprofilos kiala-
kításúak. Az elszívott levegı köz-
vetlenül a hangcsillapított osztó-
dobozon keresztül a KWL köz-
ponti szellıztetıbe áramlik, a fel-
melegített frisslevegı pedig a 
RenoPipe csöveken keresztül a
lakószobákba jut. 
A RenoPipe helyet, szerelési idıt
és költséget takarít meg.

RenoPipe®  levegı elosztó hálózat szerelése
és elemei
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Szellızési elemek nyomásveszteség diagramjai
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Nyomásveszteség – IsoPipe IP-B 90/45

V· m3/h

Pa

Nyomásveszteség – EWT-A és talajcsıNyomásveszteség – IsoPipe IP..

V· m3/h

Pa/m

1 - kiválasztási tartomány IP-B 90, 90°-könyök.
2 - kiválasztási tartomány IP-B 45, 45°-könyök.

V· m3/h
1 kiválasztási tartomány. 1 kiválasztási tartomány EWT-A és csı

G3 szőrıvel és 40 méter talajkollaktorral.

35

190
2

190

Nyomásveszteség – FRS-VK 10-75/160

V· m3/h

Pa

Befúvási osztó 90°-os elrendezésben:
1 max. kiválasztási tartomány 150 m3/h 

(5 bekötött- 5 zárt).
2 max. kiválasztási tartomány 300 m3/h 

(minden csonk bekötve).

1
17

190

Nyomásveszteség – FlexPipe FRS-R..

V· m3/h

Pa/m

1 Kiválasztási tartomány FRS-R 63, Ø 63 mm, 
max. 20 m3/h.

2 Kiválasztási tartomány FRS-R 75, Ø 75 mm, 
max. 30 m3/h.

2,9

30

1,2
190

A szellıztetı rendszerben a ventiláto-
roknak a levegı továbbításakor az
egyes elemek légtechnikai ellenállását
is le kell gyıznie. A szellıztetı gép ki-
választásakor a kívánt légmennyiség
mellé figyelembe kell venni a rendszer
várható nyomásveszteségét is.
Helyes értéket akkor kapunk, ha a
kezdıponttól (pl. frisslevegı rács) a
végpontig minden elem ráesı légszál-
lítás melletti nyomásveszteségét ösz-
szeadjuk. Mivel a levegıt több helyre
és több helyrıl vezetjük más- más
lesz a bejárt út, így az ellenállás is. A
központi gépet a legnagyobb kapott
ellenállás értékre kell méretezni. Az
ellenállások összeadásánál a ventilá-
tor elıtti és utáni csövek és idomok
veszteségét is számolni kell
A gépekben több szőrı is található,
amelyek a használat folyamán az el-
piszkolódás miatt egyre nagyobb el-
lenállást jelentenek. Ennek megfele-
lıen a tiszta rendszerre számított el-
lenállási értéket még tovább kell nö-
velni legalább a tervezett “piszkos”
szőrıellenállások felével, hogy az
ebbıl következı ingadozás minél 
kisebb legyen.

Készülék kiválasztás
B = Üzemi pont

B
nyomás

légszállítás

∆pstPa

V
m3/h

Ventilátor jelleggörbe (1 - 8)

Rendszer 
jelleggörbe
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