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Dla utrzymania zdrowego klimatu pomiesz-

cze , kontrolowana, mechaniczna wentylacja 

jest konieczno ci . Osi gni ta przez izolacj

ciepln  budynku oszcz dno  energii prowa-

dzi dzi ki kontrolowanej wymianie powietrza 

z odzyskiem ciep a do dalszej poprawy bilan-

su energetycznego.

Systemy KWL HELIOS kontrolowanej wen-

tylacji pomieszcze  mieszkalnych odnawia-

j  powietrze w sposób ci g y i równocze nie 

dzi ki naturalnemu odzyskowi ciep a oszcz -

dzaj  energi . Systemy te dbaj  o to, aby w po-

mieszczeniach pozbawionych ha asu, kurzu 

i py u, o idealnej zawarto ci wilgoci ludzie do-

brze si  czuli. Jednym z podstawowych syste-

mów naturalnego odzysku ciep a firmy Helios 

jest gruntowy solankowy wymiennik ciep a.

Gruntowy solankowy wymiennik ciep a

SEWT firmy Helios w sposób istotny podnosi 

efektywno  urz dze  wentylacyjnych z od-

zyskiem ciep a. SEWT oszcz dza jeszcze wi -

cej energii i obni a koszty ogrzewania do mi-

nimum. Jest optymalnym uzupe nieniem 

urz dze  wentylacyjnych z odzyskiem ciep a.

Gruntowy solankowy wymiennik ciep a

wykorzystuje fakt, e temperatura wyst pu-

j ca w gruncie pozostaje w ci gu ca ego roku 

sta a. By zapewni  mo liwie wysoki odzysk 

ciep a, rura gruntowa wymiennika powinna 

by  u o ona co najmniej na g boko ci 1,2 m, 

gdzie temperatura gruntu przez ca y rok wy-

nosi ok. 8–12°C. 

System w czasie pory zimowej pozwala na 

wst pne ogrzanie zimnego powietrza do

14° C. Dzi ki temu powietrze zewn trzne do-

staje si  do centrali wentylacyjnej z odzy-

skiem ciep a o temperaturze powy ej 0°C, 

a tym samym pracuje bez zagro enia zamro-

eniem. Wynikiem tego jest wy szy stopie

skuteczno ci oraz wy sza temperatura powie-

trza nawiewanego. 

W okresie letnim gruntowy solankowy wy-

miennik ciep a powoduje och adzanie powie-

trza zewn trznego, co daje przyjemny efekt 

sch adzania powietrza w pomieszczeniach. 

W czasie przej ciowym nast puje cyrkulacja 

p ynu solankowego w zale no ci od mierzo-

nej przez termostat temperatury zewn trznej. 

Tym samym powietrze zewn trzne dostaje si

stale do urz dzenia wentylacyjnego w stanie 

energetycznie zoptymalizowanym, przez co 

dodatkowo zostaje oszcz dzana energia.

Cyrkulacja solanki w zale no ci od tem-

peratury zewn trznej realizowana jest po-

przez kompletne urz dzenie hydrauliczne ze 

wszystkimi koniecznymi do pod czenia ele-

mentami sterowania do pracy automatycznej 

lub r cznej.

Oprócz zestawu pompowego system 

wyposa ony jest we wska niki temperatury, 

automatyczny odpowietrznik z zaworem 

zwrotnym, termostat z dwoma zadanymi war-

to ciami do automatycznego sterowania obie-

gu solanki w trybie pracy lato/zima oraz na-

czynie zbiorcze. 

P ynna solanka s u ca jako no nik cie-

p a znajduje si  w elastycznej rurze kolekto-

ra ziemnego PEHD  Ø 32 mm, dostarczanej 

w zwojach 100 m. 

Przekazywanie ciep a odbywa si  poprzez 

wysoko sprawny, aluminiowy wymiennik 

umieszczony w dwu ciennej, zaizolowanej 

(izolacja 20 mm) obudowie z blachy stalowej. 

Zintegrowany filtr powietrza klasy G3 zapo-

biega przedostawaniu si  brudów, insektów 

itp.

Innym systemem odzysku ciep a firmy 

Helios jest powietrzny gruntowy wymiennik 

ciep a LEWT. W sposób analogiczny jak so-

lankowy wymiennik ciep a wykorzystuje w a-

ciwo ci temperaturowe gruntu, a powietrze 

zewn trzne zasysane jest nie bezpo rednio, 

lecz poprzez u o ony w gruncie kolektor ru-

rowy.

Kolektor stanowi warstwowa rura z poliety-

lenu Ø 200 mm przeznaczona do uk adania 

w ziemi. Rura jest  antybakteryjna i antysta-

tyczna, prosta w czyszczeniu i w 100% bezza-

pachowa, dostarczana w  kr kach 2  25 m. 

Powietrze zewn trzne zasysane jest do ko-

lektora ziemnego poprzez kolumn  ss c  wy-

konan  ze stali szlachetnej o estetycznym 

wygl dzie. Wa nym elementem takiego roz-

wi zania jest kompletne sterowanie.

Zarówno w przypadku gruntowego wy-

miennika solankowego SEWT, jak i powietrz-

nego gruntowego wymiennika LEWT firmy 

HELIOS g ównymi zaletami systemu s :

 oszcz dno  energii,

dodatkowe wst pne podgrzewanie powie-

trza w okresie zimowym,

 sch adzanie powietrza w okresie letnim,

kompletny zestaw budowlany z wzajemnie 

dopasowanymi komponentami.
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Wentylacja pod kontrol  – poprawa bilansu energetycznego pomieszcze

Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciep a
– gruntowe wymienniki ciep a firmy HELIOS
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