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Dobry klimat pomieszczeń i oszczędność energii, 
dla budynków niskoenergetycznych i pasywnych,
wielokondygnacyjnych i biurowych.

ność lub stałe ciśnienie. Opcją
jest zintegrowana w urządzeniu
nagrzewnica wodna.

Dodatkowe walory systemu
Helios KWL®

Uniwersalne rozwiązania 
systemowe, doskonale do siebie
dopasowane, zapewniają plano-
wanie, bezpieczny montaż 
i najwyższą efektywność. 
Usługi serwisowe, takie jak se-
minaria branżowe KWL® oraz
warsztaty praktyczne oraz intui-
cyjne oprogramowanie online
KWLeasyPlan.de dodatkowo
ułatwiają projektowanie i insta-
lację. Prosimy o zamówienie do-
datkowych informacji.   

Kompaktowe urzą-
dzenie naścienne
KWL EC 200 do 

500 W oraz typy KWL EC 220,
340 D do zabudowy sufitowej,
oszczędzającej miejsce, są od
teraz wyposażone seryjnie w
system Helios easyControls. 
W ten sposób ustala się nowe
standardy obsługi urządzeń
KWL®. Dzięki zintegrowanemu
serwerowi sieciowemu i przyłą-
czu LAN centrale wentylacyjne
mogą być włączone w sieć kom-
puterową i wygodnie sterowane
z poziomu obsługi przeglądarki
sieciowej za pomocą laptopa lub
smartfona – nawet w podróży za
pośrednictwem Internetu.
Interfejsy systemu sterowania

budynkiem oraz opcjonalne pa-
nele sterujęce i VOC pozwalają
na indywidualną konfigurację
stosownie do wymogów obiektu.
Inteligentne moduły urządzeń
oferują dodatkowe możliwości.

Nowa seria KWL EC „S” 
obejmująca urządzenia stojące
na posadzce, zajmujące mało
miejsca  o wydajności od 800 do
2600 m3 / h. Nadają się dosko-
nale do zastosowania w roli
urządzeń centralnych w obiek-
tach mieszkalnych, firmach 
i przemyśle. Urządzenia KWL
posiadają certyfikaty zgodnie ze
standardami domów pasywnych
i w komplecie z techniką regu-
lacji, zapewniającą stałą wydaj-

Nowa generacja urządzeń
KWL® firmy Helios.  
Nowy wygląd i nowy zakres
wydajności. Jeszcze lepsza
sprawność odzysku energii,
nowoczesna konfiguracja
urządzeń oraz rewolucyjna
koncepcja sterowania Helios
easyControls. 

Centrale wentylacyjne KWL®
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Kompaktowe urządzenia sufitowe z odzyskiem ciepła.
Wydajność do około 220 m3/h

KWL EC 220 D

Wymiary w mm

Wymiary w mm

KWL EC 220 D L

KWL EC 220 D R

Kompaktowe urzą-
dzenie z odzyskiem
ciepła, do wentylacji
budynków mieszkal-
nych   i mieszkań.

Wyposażone w system Helios
easyControls, innowacyjną kon-
cepcję łatwego sterowania z po-
ziomu przeglądarki po włączeniu
się do sieci. Do wyboru sprawny
wymiennik z tworzywa sztuczne-
go lub wymiennik entalpiczny
odzyskujący wilgoć. Oszczędne
wentylatory w technologii EC.

■ Obudowa
Ocynkowana blacha stalowa,
lakierowana proszkowo na
biało, podwójna ścianka, wew.
izolacja termiczna i akustyczna
o grubości 12 mm. Prosty mon-
taż, łatwa konserwacja. Wszel-
kie elementy łatwo dostępne po
zdjęciu bocznych drzwi.

■ Wymiennik ciepła
Wielkopowierzchniowy, krzyżo-
wo – przeciwprądowy, z tworzy-
wa sztucznego, sprawność od-
zysku ciepła do 90 %.

■ Wentylatory
Dwa wysokowydajne, ciche
wentylatory radialne zaopatrzo-
ne w energooszczędne silniki w
technologii EC służą doprowa-
dzeniu i odprowadzeniu po-
wietrza. Bezobsługowe, łatwo
demontowalne w celu konser-
wacji.

■ Przewody
Rury doprowadząjące powietrze
do centrali mają  śr. 125 mm  na-
leży zastosować  4 szt. złączy
rury (typ RVBD125, osprzęt).

■ Odpływ skroplin
Odpływ skroplin w zależności od
wersji z prawej/lewej stron obok

króćca. Syfon kulowy w dosta-
wie; do podłącz. do kanalizacji.

■ Filtr powietrza
Oczyszczanie powietrza z zew.
za pomocą filtra G4, opcjonal-
nie filtra pyłkowego F7 i filtr po-
wietrza wywiewowego typu G4
przed wymiennikiem ciepła.

■ Letni tryb pracy
Standardowe wyposażenie w
postaci funkcji bypass oraz
osłony wymiennika ciepła.

■ Ochrona wymiennika ciepła
przed zamarznięciem
Standardowy system ochronny
zmniejsza ilość powietrza nawiew-
nego oraz opcjonal. zamontowa-
ny, elektr. system podgrzewania
(KWL-EVH 220 W, osprzęt).

■ Helios easyControls
Standard. wyposaż. w Helios
easyControls pozwala na połą-
czenie się z urządzeniem KWL
przez sieć LAN. Wygodna
obsługa systemu wentylacji
przez menu Helios easyCon-
trols z poziomu przeglądarki, za
pomocą komp. przez sieć LAN
lub tabletu / smartfonu przez
WLAN – zakres funkcji str. 13.
EasyControls współpracuje z:

–  panelami obsługi ręcznej
(KWL- BE, -BEC, osprzęt)

– czujnikami jakości powietrza,
sterującymi wentylacją według
zapotrzebowania (KWL-CO2,
wilgoci, VOC, osprzęt)

– podłączenie do sieci sterowania
budynku za pomocą interfejsu
Modbus lub opcjonalnego mo-
dułu KNX (KWL-KNX, osprzęt).

■ Przyłącze elektryczne 
Przewód elektr. 3x1,5 mm², dł.
ok. 2 m, z wtyczką. Przewody
sterownicze do paneli, czujni-

ków, połączeń Modbus i LAN
są włączane do urządzenia z
zewnątrz za pomocą złączy
wtykowych.

■ Osprzęt – opis funkcji
(szczegóły po stronie prawej)
KWL EC 220 D może być indy-
widualnie rozbudowany za po-
mocą akcesoriów:

■ Panel z wyłącznikiem suwa-
kowym

– wybór jednej z trzech pozycji
suwaka

– trzy tryby pracy, swobodnie de-
finiowane w ramach ogólnej
charakterystyki

– funkcja Offset – możliwość
obsługi wentylatora  różnicą
wydajności ± 20 %

– pomiar napięcia sterowania
bezpośrednio  na pilocie

– w celu wprowadzenia kolejnego
trybu pracy, np. pracy nocnej,
opcja w postaci zegara steru-
jącego (WSUP/WSUP-S,
nr 9990/ 9577, osprzęt)

– dioda LED  do optycznego syg-
nalizowania statusu pracy
urządzenia, np. wymiana filtra,
temp. powietrza na dopływie 
< +5 °C, zakłócenia pracy.

■ Panel sterujący Komfort
Panel z wyświetlaczem graficz-
nym i intuicyjnym menu:

– asystent rozruchu
– wybór trybu pracy

(Auto/ręcznie, pozycja 1-4)
– cztery tryby pracy, swobodnie

definiowane w ramach ogólnej
charakterystyki

– ustawienie tygodniowego prog-
ramu wentylacji / ogrzewania.

– ustawienie parametrów CO2,
VOC i wilgoci

– wskaźnik konieczności wymiany
filtra / statusu / godz pracy /
zakłóceń itp.

– funkcja blokady.
■ Moduł KNX/EIB

Do połączenia systemu wenty-
lacji z systemem sterowania
budynku za pomocą KNX/EIB.

■ Czujnik jakości powietrza
Czujniki, zapewniające opty-
malny klimat w pomieszcze-
niach oraz sterujące automa-
tyczną pracą systemu, reje-
strujące stężenie gazu, CO2

oraz wilgotność powietrza.

■ Moduł rozbudowy
Pozwala na dołączenia akceso-
riów, takich jak przepustnice za-
mykające, gruntowe wymienniki
ciepła do wstępnego ogrzewania
doprowadzanego powietrza lub
dodatk. ogrzewania (do wyboru
nagrzewnica wodna lub elektr.
max. 2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

■ Ogrzewanie dodatkowe
Helios easyControls za pomocą
dodatkowego modułu (KWL-
EM, osprzęt) może sterować
nagrzewnicą elektryczną  (EHR
z KWL-LTK, osprzęt) lub
nagrzewnicą wodą (WHR
z WHSH i KWL-LTK, osprzęt).
Profile temperatur ustawia się
za pomocą programu tygodnio-
wego. Ponadto możliwe jest,
niezależnie od sterowania 
Helios easyControls, korzysta-
nie z niezależnej regulacji
nagrzewnicy za pomocą regu-
lacji temperatury powietrza
(WHST 300 T38, osprzęt).

■ Informacje

Helios easyControls
Innowacyjna koncepcja
sterowania KWL® Str. 13

Nawiew

Nawiew

Wywiew

Powietrze 
zewnętrzne

Rękaw

Wyrzut

średnica Ø12

Wyrzut

Powietrze 
zewnętrzne

Wywiew

Widok z góry

Widok z góry

średnica Ø12

Rękaw
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KWL EC 220 D
Dane dotyczące wydajności i osprzętu

Masa w kg ok. 50

Pobór mocy w tryb.standby < 1 W

Napięcie/częstotliwość 1 ~ 230 V, 50 Hz

Natęż. znam. A – Tryb wentyl. 1,2

– Suma max. 1,2 (5,6 wraz z podgrzewaniem i osprzętem)

Moc nagrzewnicy kW 1,0 kW (Osprzęt)

– Podgrzewanie 4,4

Dźwięk dB(A) 2)

Nawiew LWA(Natęż.dźwięk.) 77 69 61 51 33
Wywiew LWA(Natęż.dźwięk.)) 56 50 43 36 28
Natężenie LPA w odl. 1 m 58 53 45 35 < 25

Wersja prawostronna KWL EC 220 D R nr zam. 4226
wersja lewostronna KWL EC 220 D L nr zam. 4227

Dane techniczne KWL EC 220 D R/L Do montażu na suficie

Wydajność na stopniu1)
➒ ➐ ➎ ➌ ➊

Nawiew/wywiew V· m3/h 245 190 140 90 30

Pobór mocy wentylatorów 2xW1) 50 28 16 9 5

Temperatura otoczenia + 5 °C do + 40 °C

Zakres temperatury pracy – 20 °C do + 40 °C

Letni Bypass automatyczny (nastawny), z pokrywą wymiennika

Przyłącze wg schematu nr. 1043

V· m3/h

Δpfa
Pa

KWL EC 220 D

Częstotliwość Hz Całk. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Wywiew dB(A) 56 29 42 50 42 37 26 16
LWA Nawiew dB(A) 77 46 55 72 67 62 57 44
LPA Emisja dB(A) 58 32 51 59 54 47 40 28

➄

➅

➆

➇

➈

➀1,7 V
➁ 3 V
➂ 4 V 
➃ 5 V 
➄ 6 V
➅ 7 V
➆ 8 V
➇ 9 V
➈ 10 V

➃
➂

➁
➀

1) Przy 0 Pa, dowolny wybór stopnia intensywności.
2) Przy 100 Pa, natężenie hałasu zwiększa się ze wzrostem ciśnienia systemu.

Element obsługi z przełącznikiem
suwakowym oraz wskaźnikiem sta-
tusu, montaż podtynkowy. Funkcje
patrz str. lewa. Przewód SL 6/3
(dł. 3 m) w zakresie dostawy,
dostępne inne dł.(SL 6/, osprzęt).
Wym. mm (SxWxG) 80 x 80 x 37  
Typ KWL-BE nr zam. 4265

Obudowa do montażu natynk.
Wym. mm (SxWxG) 80 x 80 x 51  
Typ KWL-APG nr zam. 4270

Panel sterujący Komfort
Z wyświetlaczem, montaż podtyn-
kowy. Funkcje patrz str. lewa.
Możliwe podłączenie do 8 szt..
Przewód SL 4/3 (dł. 3 m) w zakre-
sie dostawy, dostępne inne dł. (SL
4/.., osprzęt).
Wym. mm (SxWxG) 80 x 80 x 37  
Typ KWL-BEC nr zam. 4263

Obudowa do montażu natynk.
Wym. mm (SxWxG) 80 x 80 x 51  
Typ KWL-APG nr zam. 4270

Moduł KNX/EIB
Do podłączenia centrali wentyla-
cyjnej do systemu sterowania bu-
dynku KNX/EIB. Do zabudowy
w szafie sterown. (wymagane jed-
no miejsce).
Typ KWL-KNX nr zam. 4275

Czujnik CO2, VOC, wilgoci. 
Do rejestracji stężenia CO2, gazu
(VOC) lub wilgotności względnej.
Możliwe podłączenie do 8 szt,
sterowanie wg wartości najwyż-
szej. Przewód SL 4/3 (dł. 3 m)
w zakresie dostawy, dostępne
inne długości (SL 4/.., osprzęt).
Wym. mm (SxWxG) 95 x 97 x 30
Typ KWL-CO2 nr zam. 4272
Typ KWL-FTF nr zam. 4273
Typ KWL-VOC nr zam. 4274

Nagrzewnica elektryczna
podłączana łatwo na wtyk. Do
ogrzewania powietrza nawiewnego
w przypadku bardzo niskiej tempe-
ratury. Niezbędna dla domów pa-
sywnych (ochrona wymiennika
ciepła). Sterowana elementem
KWL – EM (patrz niżej) wymaga
filtra G4. Moc: 1000 W.
KWL-EVH 220 D nr zam. 9636

Moduł rozbudowy
Do sterowania zewnętrznymi 
przepustnicami, wymiennikami 
gruntowymi i / lub nagrzewnicami.
Wym. mm (SxWxG) 210x210x100
Typ KWL-EM nr zam. 4269

Nagrzewnica elektryczna
Do podgrzewania powietrza na-
wiewnego
EHR-R 2,4/160 nr zam. 9435

Czujnik temperatury w kanale
KWL-LTK (wymag. 1 szt.) nr  9644

Nagrzewnica wodna
Do podgrzewania powietrza.   
Typ WHR 160 nr zam. 9481

Czujnik temperatury w kanale
KWL-LTK (wymag. 2 szt.) nr  9644
Jednostka hydrauliczna
WHSH HE 24V (0-10V) nr  8318

Alternatywa:
Regulacja temperatury powietrza
WHST 300 T38 nr zam. 8817

■ Inny osprzęt Str.

Osprzęt KWL® 40 
– gruntowy wymiennik 44 
– rury izolowane 48 
– system rozdziału pow. 50 
– przewody sterownicze 60 
Nagrzewnice, klapy, regulatory,
kratki, anemostaty, przepusty da-
chowe, elementy odprowadza-
jące powietrze. 

Katalog główny Helios

■ Zamienne filtry powietrza

– 2 szt. filtr G4
ELF-KWL 220 D/4/4 nr 9638
– 1 szt. filtr F7
ELF-KWL 220 D/7 nr 9639

■ Złącze rury
Złączka z uszczelnieniem do
przyłączenia urządzeń do rur
ø 125 mm.
RVBD 125 nr 9640
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Kompaktowe urządzenia sufitowe z odzyskiem ciepła.
Wydajność do około 340 m3/h

KWL EC 340 D

Wymiary w mm

Wymiary w mm

KWL EC 340 D L

KWL EC 340 D R

Kompaktowe urządzenie z odzy-
skiem ciepła, do wentylacji bu-
dynków mieszkalnych i miesz-
kań. Wyposażone w system He-
lios easyControls, innowacyjną
koncepcję łatwego sterowania
z poziomu przeglądarki po włą-
czeniu się do sieci. Do wyboru
sprawny wymiennik z tworzywa
sztucznego lub wymiennik ental-
piczny odzyskujący wilgoć.
Oszczędne wentylatory w tech-
nologii EC.

■ Obudowa
Ocynkowana blacha stalowa,
lakierowana proszkowo na
biało, podwójna ścianka, wew.
izolacja termiczna i akustyczna
o gr. 20 mm. Prosty montaż
i konserwacja. Wszelkie ele-
menty łatwo dostępne po zdję-
ciu bocznych drzwi.

■ Wymiennik ciepła
Wielkopowierzchniowy, krzyżo-
wo – przeciwprądowy, z tworzy-
wa sztucznego, sprawność od-
zysku ciepła do 90 %.

■ Wentylatory
Dwa wysokowydajne, ciche wen-
tylatory radialne zaopatrzone
w energooszczędne silniki
w technologii EC służą doprowa-
dzeniu i odprowadzeniu powie-
trza. Bezobsługowe, łatwo de-
montowalne w celu konserwacji.

■ Przewody
Rury doprowadząjące powietrze
do centrali mają  śr. 160 mm
należy zastosować  4 szt. złączy
rury (typ RVBD160, osprzęt).

■ Odpływ skroplin
Odpływ skroplin w zależności od
wersji z prawej/lewej stron obok
króćca. Syfon kulowy w dosta-
wie; do podłącz. do kanalizacji.

■ Filtr powietrza
Oczyszczanie powietrza z zew.
za pomocą filtra G4, opcjonal-
nie filtra pyłkowego F7 i filtr po-
wietrza wywiewowego typu G4
przed wymiennikiem ciepła.

■ Letni tryb pracy
Standardowe wyposażenie
w postaci funkcji bypass oraz
osłony wymiennika ciepła.

■ Ochrona wymiennika ciepła
przed zamarznięciem
Standardowy system ochronny
zmniejsza ilość powietrza nawiew-
nego oraz opcjonal. zamontowa-
ny, elektr. system podgrzewania
(KWL-EVH 340 D, osprzęt).

■ Helios easyControls
Standard. wyposaż. w Helios
easyControls pozwala na połą-
czenie się z urządzeniem KWL
przez sieć LAN. Wygodna
obsługa systemu wentylacji
przez menu Helios easyCon-
trols z poziomu przeglądarki, za
pomocą komp. przez sieć LAN
lub tabletu / smartfonu przez
WLAN – zakres funkcji str. 13.
EasyControls współpracuje z:

–  panelami obsługi ręcznej
(KWL- BE, -BEC, osprzęt)

– czujnikami jakości powietrza,
sterującymi wentylacją według
zapotrzebowania (KWL-CO2,
wilgoci, VOC, osprzęt)

– podłączenie do sieci sterowania
budynku za pomocą interfejsu
Modbus lub opcjonalnego mo-
dułu KNX (KWL-KNX, osprzęt).

■ Przyłącze elektryczne 
Przewód elektr. 3x1,5 mm², ok.
2 m dł., z wtyczką. Przewody
sterownicze do paneli, czujni-
ków, połączeń Modbus i LAN
są włączane do urządzenia
z zewnątrz za pomocą złączy

wtykowych.

■ Osprzęt – opis funkcji
(szczegóły po stronie prawej)
KWL EC 340 D może być indy-
widualnie rozbudowany za po-
mocą akcesoriów:

■ Panel z wyłącznikiem suwa-
kowym

– wybór jednej z trzech pozycji
suwaka

– trzy tryby pracy, swobodnie de-
finiowane w ramach ogólnej
charakterystyki

– funkcja Offset – możliwość
obsługi wentylatora  różnicą
wydajności ± 20 %

– pomiar napięcia sterowania
bezpośrednio  na pilocie

– w celu wprowadzenia kolejnego
trybu pracy, np. pracy nocnej,
opcja w postaci zegara steru-
jącego (WSUP/WSUP-S,
nr 9990/ 9577, osprzęt)

– dioda LED  do optycznego syg-
nalizowania statusu pracy
urządzenia, np. wymiana filtra,
temp. powietrza na dopływie 
< +5 °C, zakłócenia pracy.

■ Panel sterujący Komfort
Panel z wyświetlaczem graficz-
nym i intuicyjnym menu:

– asystent rozruchu
– wybór trybu pracy

(Auto/ręcznie, pozycja 1-4)
– cztery tryby pracy, swobodnie

definiowane w ramach ogólnej
charakterystyki

– ustawienie tygodniowego prog-
ramu wentylacji / ogrzewania

– ustawienie parametrów CO2,
VOC i wilgoci

– wskaźnik konieczności wymiany
filtra / statusu / godz pracy /
zakłóceń itp.

– funkcja blokady.

■ Moduł KNX/EIB
Do połączenia systemu wenty-
lacji z systemem sterowania
budynku za pomoca KNX/EIB.

■ Czujnik jakości powietrza
Czujniki, zapewniające opty-
malny klimat w pomieszcze-
niach oraz sterujące automa-
tyczną pracą systemu, reje-
strujące stężenie gazu, CO2

oraz wilgotność powietrza.

■ Moduł rozbudowy
Pozwala na dołączenia akceso-
riów, takich jak przepustnice za-
mykające, gruntowe wymienniki
ciepła do wstępnego ogrzewania
doprowadzanego powietrza lub
dodatk. ogrzewania (do wyboru
nagrzewnica wodna lub elektr.
max. 2,6 kW, 230 V, 50 Hz).

■ Ogrzewanie dodatkowe
Helios easyControls za pomocą
dostakowego modułu (KWL-
EM, osprzęt) może sterować
nagrzewnicą elektryczną  (EHR
z KWL-LTK, osprzęt) lub
nagrzewnicą wodą (WHR
z WHSH i KWL-LTK, osprzęt).
Profile temperatur ustawia się
za pomocą programu tygodnio-
wego. Ponadto możliwe jest,
niezależnie od sterowania 
Helios easyControls, korzysta-
nie z niezależnej regulacji na-
grzewnicy za pomocą regulacji
temperatury powietrza (WHST
300 T38, osprzęt).

■ Informacje

Helios easyControls innowa-
cyjna koncepcja sterowania
KWL® strona 13

Nawiew

Nawiew

Wywiew

Powietrze 
zewnętrzne

Rękaw

Wyrzut

średnica Ø12

Widok z góry

Widok z góry

Wywiew

Powietrze 
zewnętrzne

Wyrzut

średnica Ø12

Rękaw
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KWL EC 340 D
Dane dotyczące wydajności i osprzętu

Masa w kg ok. 70

Pobór mocy w tryb.standby < 1 W

Napięcie/częstotliwość 1 ~ 230 V, 50 Hz

Natęż. znam. A – Tryb wentyl. 2,4

– Suma max. 2,4 (6,6 wraz z podgrzewaniem i osprzętem)

Moc nagrzewnicy kW 1,0 kW (Osprzęt)

– Podgrzewanie 4,4

Dźwięk dB(A) 2)

Nawiew LWA(Natęż.dźwięk.) 78 ... 27
Wywiew LWA(Natęż.dźwięk.) 58 ... 26
Natężenie LPA w odl. 1 m 62 ... < 25

Wersja prawostronna KWL EC 340 D R nr zam. 4237
Wersja lewostronna KWL EC 340 D L nr zam. 4238

Dane techniczne KWL EC 340 D R/L Do montażu na suficie

Wydajność na stopniu1) ➒ ... ➊
Nawiew/wywiew V· m3/h 380 ... 100

Pobór mocy wentylatorów 2xW1) 80 ... 12

Temperatura otoczenia + 5 °C do + 40 °C

Zakres temperatury pracy – 20 °C do + 40 °C

Letni Bypass automatyczny (nastawny), z pokrywą wymiennika

Przyłącze wg schematu nr. 1043

V· m3/h

Δpfa
Pa

KWL EC 340 D

Częstotliwość Hz Całk. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Wywiew dB(A) 58 50 53 51 50 46 35 20
LWA Nawiew dB(A) 78 70 72 74 70 65 55 40
LPA Emisja dB(A) 62 50 53 55 58 54 50 40

1) Przy 0 Pa, dowolny wybór stopnia intensywności. Płynne ustawianie wydajności
2)  Przy 100 Pa, natężenie hałasu zwiększa się ze wzrostem ciśnienia systemu.

Element obsługi  z przełącznikiem
suwakowym oraz wskaźnikiem sta-
tusu, montaż podtynkowy. Funkcje
patrz str. lewa. Przewód SL 6/3
(dł. 3 m) w zakresie dostawy,
dostępne inne dł. (SL 6/, osprzęt).
Wym. mm (SxWxG) 80 x 80 x 37  
Typ KWL-BE nr zam. 4265

Obudowa do montażu natynk.
Wym. mm (SxWxG) 80 x 80 x 51  
Typ KWL-APG nr zam. 4270

Panel sterujący Komfort
Z wyświetlaczem, montaż podtyn-
kowy. Funkcje patrz strona lewa.
Możliwe podłączenie do 8 szt.
Przewód SL 4/3 (dł. 3 m) w zakre-
sie dostawy, dostępne inne dł. 
(SL 4/.., osprzęt).
Wym. mm (SxWxG) 80 x 80 x 37  
Typ KWL-BEC nr zam. 4263

Obudowa do montażu natynk.
Wym. mm (SxWxG) 80 x 80 x 51  
Typ KWL-APG nr zam. 4270

Moduł KNX/EIB
Do podłączenia centrali wentyla-
cyjnej do systemu sterowania bu-
dynku KNX/EIB. Do zabudowy
w szafie sterown. (wymagane
jedno miejsce).
Typ KWL-KNX nr zam. 4275

Czujnik CO2, VOC, wilgoci. 
Do rejestracji stężenia CO2, gazu
(VOC) lub wilgotności względnej.
Możliwe podłączenie do 8 szt,
sterowanie wg. wartości najwyż-
szej. Przewód SL 4/3 (dł. 3 m)
w zakresie dostawy, dostępne
inne długości (SL 4/.., osprzęt).
Wym. mm (SxWxG) 95 x 97 x 30
Typ KWL-CO2 nr zam. 4272
Typ KWL-FTF nr zam. 4273
Typ KWL-VOC nr zam. 4274

Nagrzewnica elektryczna
podłączana łatwo na wtyk. Do
ogrzewania powietrza nawiewnego
w przypadku bardzo niskiej tempe-
ratury. Niezbędna dla domów pa-
sywnych (ochrona wymiennika
ciepła). Sterowana elementem
KWL – EM (patrz niżej) wymaga
filtra G4. Moc: 1000 W.
KWL-EVH 340 D nr zam. 4241

Moduł rozbudowy
Do sterowania zewnętrznymi 
przepustnicami, wymiennikami 
gruntowymi i / lub nagrzewnicami.
Wym. mm (SxWxG) 210x210x100
Typ KWL-EM nr zam. 4269

Nagrzewnica elektryczna
Do podgrzewania powietrza na-
wiewnego
EHR-R 2,4/160 nr zam. 9435

Czujnik temperatury w kanale
KWL-LTK (wymag. 1 szt.) nr  9644

Nagrzewnica wodna
Do podgrzewania powietrza.   
Typ WHR 160 nr zam. 9481

Czujnik temperatury w kanale
KWL-LTK (wymag. 2 szt.) nr  9644
Jednostka hydrauliczna
WHSH HE 24V (0-10V) nr  8318

Alternatywa:
Regulacja temperatury powietrza
WHST 300 T38 nr zam. 8817

■ Inny osprzęt Str.

Osprzęt KWL® 40 
– gruntowy wymiennik 44 
– rury izolowane 48 
– system rozdziału pow. 50 
– przewody sterownicze 60 
Nagrzewnice, klapy, regulatory,
kratki, anemostaty, przepusty da-
chowe, elementy odprowadza-
jące powietrze. 

Katalog główny Helios

■ Zamienne filtry powietrza

– 2 szt. filtr G4
ELF-KWL 340 D/4/4 nr 4239
– 1 szt. filtr F7
ELF-KWL 340 D/7 nr 4240

■ Złącze rury
Złączka z uszczelnieniem do
przyłączenia urządzeń do rur
ø 160 mm.
RVBD 160 nr 9641
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Centralne urządzenia z odzyskiem ciepła.
Wersja sufitowa, wydajność do około 700 m3/h

KWL EC 700 D

Wymiary in mm

KWL EC 700 D

Wymiary w mm

Wyjątkowo płaskie
centrale wentyla-
cyjne z funkcją od-
zyskiwania ciepła,
zajmujące mało

miejsca, instalowane pod sufi-
tem. Szeroki zakres zastoso-
wań w obiektach mieszkalnych
i przemysłowych. Certyfikowa-
ne według standardu domu pa-
sywnego. Sprawny, aluminiowy
wymiennik ciepła oraz silniki
w technologii EC. Różne wa-
rianty wyposażenia oraz stan-
dard komfortu użytkowania.

■ Obudowa
Ocynkowana blacha stalowa,
podwójna ścianka, wokół izo-
lacja termiczna i akustyczna
z wełny mineralnej o grubości
30 mm. W dolnej klapie znajdują
się otwory rewizyjne otwierane
w celu wymiany filtra bez użycia
narzędzi. Montaż pod sufitem za
pomocą elementów montażo-
wych posiadających tłumiki
drgań, znajdujących się w zakre-
sie dostawy.

■ Wymiennik ciepła
Wielkopowierzchniowy, krzyżowo
– przeciwprądowy, z aluminium,
sprawność odzysku ciepła do 
90 %. Łatwy demontaż.

■ Wentylatory 
Dwa ciche, wysokowydajne
wentylatory o wirnikach zagię-
tych do tyłu zapewniają naj-
wyższą wydajność. Sterowanie
zapewniające stałe ciśnienie
lub stałą objętość przepływu.

■ Przewody
Łatwy montaż przewodów do-
prowadzających powietrze
w postaci rur lub kanałów
o średnicy 250 mm. 

■ Odpływ skroplin
Dodatkowa taca do skroplin,
znajdująca się pod wymienni-
kiem, ułatwia konserwację.
Odpływ z boku obok skrzynki
przyłączowej. Dostawa wraz
z syfonem kulowym. System
należy podłączyć do kanali-
zacji.

■ Filtr powietrza
Wyposażenie standardowe:
Wlot czystego powietrza przez
filtr F7. Po stronie odpływu,
przed wymiennikiem konieczny
jest filtr M5 (F5).  Ciśnienie
wszystkich filtrów jest monitoro-
wane, łatwa wymiana.

■ Letni tryb pracy
Standardowe wyposażenie
w postaci funkcji bypass dla
zapewnienia komfortu.

■ Ochrona wymiennika ciepła
przed zamarznięciem
Elektryczna nagrzewnica na-
grzewa powietrze zewnętrzne
w przypadku bardzo niskich
temperatur zapobiegając jego
zamarznięciu oraz zapewniając
właściwe funkcjonowanie,
a także optymalny odzysk
ciepła podczas całego okresu
grzewczego.

■ Regulacja – opis funkcji
Natynkowy panel z ekranem
dotykowym oraz intuicyjnym
menu znajduje się w zakresie
dostawy. 
Element ten umożliwia:

– obsługę za pomocą ekranu
dotykowego

– wybór trybu pracy swobodnie
definiowany w ramach ogólnej
charakterystyki

– wybór regulacji według stałej
wartości ciśnienia lub stałej
objętości przepływu

– wentylację zależną od potrzeb,
za pośrednictwem czujników
CO2, VOC i wilgoci

–  rozruch (autom. rozpoznanie
charakterystyki urządzenia)

– sterowanie zewnętrznych klap
– podłączenie styku urządzenia

przeciwpożarowego
– wybór programu tygodniowego

lub dziennego
– monitorowanie ciśnienia filtra –

rozpoznanie jego zanieczysz-
czenia

– kontrolę poprzez wskaźnik ko-
nieczności wymiany filtra / sta-
tusu / zakłóceń itp.

– różne poziomy dostępu. Alter-
natywnie system wentylacji
może być sterowany przez
Modbus (RS 485)

■ Przyłącze elektryczne
Skrzynka przyłączna łatwo
dostępna z boku urządzenia. 
Z dołu urządzenia wyłącznik
serwisowy / główny z kłódką,
stosowany podczas prac 
konserwacyjnych.

■ Podgrzewanie 
Typ KWL EC Pro WW
Zintegrowana nagrzewnica
wodna zapewnia komfortowe
i wydajne podgrzewanie po-

wietrza nawiewnego. Zadaną
temperaturę ustawia się za po-
mocą panelu sterowania.
Do sterowania funkcjami
nagrzewnicy zaleca się korzy-
stanie z jednostki hydraulicznej
(Typ WHSH HE 24V (0-10V),
osprzęt).

Nawiew

Wywiew
Powietrze 

zewnętrzne

Wyrzut

średnica Ø22

Widok z góry



■ Zamienne filtry powietrza

– 1 szt. filtr M5 (F5)
ELF-KWL 700 D/5 nr 4189
– 1 szt. filtr F7
ELF-KWL 700 D/7 nr 4191

KWL EC 700 D
Dane dotyczące wydajności i osprzętu

V· m3/h

Δpfa
Pa

Częstotliwość Hz Całk. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Wywiew dB(A) 53 46 49 47 41 40 34 23
LWA Nawiew dB(A) 68 54 65 63 59 53 48 39

KWL EC 700 D

– Podgrzewanie 12,2 12,2

– Suma max. 14,8 14,8

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 2,2 2,2

Pobór mocy wentylatorów 2 x W 110 60 38 110 60 38

Dźwięk dB(A)2)

Nawiew LWA (Natęż. dźwięku) 68 64 55 68 64 55
Wywiew LWA (Natęż. dźwięku) 53 47 37 53 47 37

Dane techniczne

Do montażu pod sufitem KWL EC 700 D Pro 4171 KWL EC 700 D Pro WW 4172

z nagrzewnicą wodną
Typ nr zam. Typ nr zam.

Wydajność na stopniu1) ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Nawiew/wywiew V· m³/h, ok. 510 330 210 510 330 210

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej kW – 2,3 (dla 60/40 °C) / 2,1 (dla 50/40 °C) / 1,3 (dla 40/30 °C)

Napięcie/częstotliwość 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz

Natęż. znam. A  – Tryb wentyl. 2,6 2,6 

Letni Bypass automatyczny automatyczny

Przyłącze wg schematu nr 1006 1006

Zakres temperatury pracy – 20 °C do + 40 °C – 20 °C do + 40 °C

Podłączenie nagrzewnicy wodnej – IG 1/2 ’’

■ W zakresie dostawy
Natynkowy, komfortowy panel.
Funkcje, opisane z lewej str. wybie-
rane wygodnie za pomocą innowa-
cyjnego panelu. Przyjazna obsługa
oraz intuicyjna grafika  z tekstem
widoczne na ekranie dotykowym.
Przewód sterowniczy:
SL 6/5 (dł. 5 m ) w zakresie dos-
tawy, inne długości od 6 m
(SL 6/.., osprzęt) są dostępne.

■ Osprzęt dla jednostki 
hydraulicznej Typ  Pro WW. 
Sterowanie przepływem przez na-
grzewnicę wodną za pomocą trój-
punktowego  zaworu z napędem i
zasilaniem elektr.  24 V (0-10 V)
i tym samym mocą cieplną, przeno-
szoną na powietrze. Dostawa w
postaci kpl. jednostki wraz ze
wskaźnikiem temp. zasilania /
powrotu pompy cyrkulacyjnej
i elastycznymi wężami.
WHSH HE 24V(0-10V) nr 8318

Zakres pracy wg Insty-
tutu Domu Pasywnego:

Zakres zasadniczy 

Zakres znamionowy 

Zakres intensywny

■ Osprzęt dla wszelkich typów
Czujnik CO2, VOC, wilgoci. 
W celu rejestracji wartości CO2,
gazu (VOC) lub wilgotności
względnej oraz regulacji systemu
wentylacji według wprowadzo-
nych wartości. Możliwe podłącze-
nie max. jednego czujnika.
Wym. mm (SxWxG) 95 x 97 x 30

Typ KWL-CO2 nr zam. 4272
Typ KWL-FTF nr zam. 4273
Typ KWL-VOC nr zam. 4274

Symetryczny element przejściowy
– z kołnierza na okrągły system
rur.
Typ KWL-ÜS 700 D nr 4206

Mankiet elastyczny do izolacji
akustycznej, 2 w zestawie.
Typ FM 250 nr zam. 1672

Kołnierz ze stali ocynkowanej do
łączenia rur.
Typ FR 250 nr zam. 1203

Przepustnica z siłownikiem
Zapobiega dopływowi zimnego
powietrza podczas postoju urzą-
dzenia. Z napędem elektrycznym
i sprężyną powrotną zabudowa-
nymi poza strumieniem powietrza.
Zabudowa w każdej pozycji, siła
regulowana zależnie od mocy
wentylatora i pozycji zabudowy.
Typ RVM 250 nr zam. 2576

■ Inny osprzęt Str.

Osprzęt KWL® 40  
– Systemy rozdziału pow.     50  
– Dalszy przegląd, 

Przewody sterownicze       60 

Nagrzewnice, klapy, regulatory,
kratki, anemostaty, przepusty da-
chowe, elementy odprowadza-
jące powietrze. 

Katalog główny Helios

Wymiary w mm

Masa w kg ok. 110 115

1)  Wartości odnoszą się do obszarów pracy, zdefiniowanych według PHI (Instytut domu pasywnego).                       2) Przy 100 Pa.
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Centralne urządzenia z odzyskiem ciepła.
Wersja sufitowa, wydajność do około 1400 m3/h

KWL EC 1400 D

Wymiary w mm

KWL EC 1400 D

Wyjątkowo płaskie
centrale wentyla-
cyjne z funkcją od-
zyskiwania ciepła,
zajmujące mało

miejsca, instalowane pod sufi-
tem. Szeroki zakres zastoso-
wań w obiektach mieszkalnych
i przemysłowych. Certyfikowa-
ne według standardu domu pa-
sywnego. Sprawny, aluminiowy
wymiennik ciepła oraz silniki
w technologii EC. Różne wa-
rianty wyposażenia oraz stan-
dard komfortu użytkowania.

■ Obudowa
Ocynkowana blacha stalowa,
podwójna ścianka, wokół izo-
lacja termiczna i akustyczna
z wełny mineralnej o grubości
30 mm. W dolnej klapie znaj-
dują się otwory rewizyjne otwie-
rane w celu wymiany filtra bez
użycia narzędzi. Montaż pod
sufitem za pomocą elementów
montażowych posiadających
tłumiki drgań, znajdujących się
w zakresie dostawy.

■ Wymiennik ciepła
Wielkopowierzchniowy, krzyżowo
– przeciwprądowy, z aluminium,
sprawność odzysku ciepła do 
90 %. Łatwy demontaż.

■ Wentylatory 
Dwa ciche, wysokowydajne
wentylatory o wirnikach zagię-
tych do tyłu zapewniają naj-
wyższą wydajność. Sterowanie
zapewniające stałe ciśnienie
lub stałą objętość przepływu.

■ Przewody
Łatwy montaż przewodów dopro-
wadzających powietrze w postaci
rur lub kanałów o średnicy  zna-
mionowej 315 mm.

■ Odpływ skroplin
Dodatkowa taca do skroplin,
znajdująca się pod wymienni-
kiem, ułatwia konserwację.
Odpływ z boku obok skrzynki
przyłączowej. Dostawa wraz
z syfonem kulowym. System
należy podłączyć do kanalizacji.

■ Filtr powietrza
Wyposażenie standardowe:
Wlot czystego powietrza przez
filtr F7. Po stronie odpływu,
przed wymiennikiem konieczny
jest filtr M5 (F5).  Ciśnienie
wszystkich filtrów jest monitoro-
wane, łatwa wymiana.

■ Letni tryb pracy
Standardowe wyposażenie w
postaci funkcji bypass dla za-
pewnienia komfortu.

■ Ochrona wymiennika ciepła
przed zamarznięciem
Elektryczna nagrzewnica na-
grzewa powietrze zewnętrzne
w przypadku bardzo niskich
temperatur zapobiegając jego
zamarznięciu oraz zapewniając
właściwe funkcjonowanie,
a także optymalny odzysk
ciepła podczas całego okresu
grzewczego.

■ Regulacja – opis funkcji
Natynkowy panel z ekranem
dotykowym oraz intuicyjnym
menu znajduje się w zakresie
dostawy. 
Element ten umożliwia:

– obsługę za pomocą ekranu 
dotykowego

– wybór pracy swobodnie definio-
wany w ramach ogólnej charak-
terystyki

– wybór regulacji według stałej
wartości ciśnienia lub stałej
objętości przepływu

– wentylację zależną od potrzeb,
za pośrednictwem czujników
CO2, VOC i wilgoci

–  rozruch (autom. rozpoznanie
charakterystyki urządzenia)

– sterowanie zewnętrznych klap
– podłączenie styku urządzenia

przeciwpożarowego
– wybór programu tygodniowego

lub dziennego
– monitorowanie ciśnienia filtra –

rozpoznanie jego zanieczysz-
czenia

– kontrole poprzez wskaźnik ko-
nieczności wymiany filtra / sta-
tusu / zakłóceń itp.

– różne poziomy dostępu. Alter-
natywnie system wentylacji
może być sterowany przez
Modbus (RS 485).

■ Przyłącze elektryczne
Skrzynka przyłączna łatwo
dostępna z boku urządzenia. 
Z dołu urządzenia wyłącznik
serwisowy / główny z kłódką,
stosowany podczas prac 
konserwacyjnych.

■ Podgrzewanie 
Typ KWL EC Pro WW
Zintegrowana nagrzewnica
wodna zapewnia komfortowe
i wydajne podgrzewanie po-

wietrza nawiewnego. Zadaną
temperaturę ustawia się za 
pomocą panelu sterowania.
Do sterowania funkcjami
nagrzewnicy zaleca się korzy-
stanie z jednostki hydraulicznej
(Typ WHSH HE 24V (0-10V),
osprzęt).

Nawiew

Wywiew
Powietrze 

zewnętrzne

Wyrzut

średnica Ø22

Widok z góry



■ Zamienne filtry powietrza

– 1 szt. filtr M5 (F5)
ELF-KWL 1400 D/5 nr 4193
– 1 szt. filtr F7
ELF-KWL 1400 D/7 nr 4195

KWL EC 1400 D 
Dane dotyczące wydajności i osprzętu

V· m3/h

Δpfa
Pa

Częstotliwość Hz Całk. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Wywiew dB(A) 60 51 53 53 50 51 49 45
LWA Nawiew dB(A) 80 63 68 71 71 75 71 70

KWL EC 1400 D

– Podgrzewanie – / 6,5 / 6,5 – / 6,5 / 6,5

– Suma max. 6,2 / 6,5 / 6,5 6,2 / 6,5 / 6,5

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 4,5 4,5

Pobór mocy wentylatorów 2 x W 225 140 80 225 140 80

Dźwięk dB(A)2)

Nawiew LWA (Natęż. dźwięku) 80 71 60 80 71 60
Wywiew LWA (Natęż. dźwięku) 60 51 39 60 51 39

Dane techniczne

Do montażu pod sufitem KWL EC 1400 D Pro 4173 KWL EC 1400 D Pro WW 4174

z nagrzewnicą wodną
Typ nr zam. Typ nr zam.

Wydajność na stopniu1) ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Nawiew/wywiew V· m³/h, ok. 1000 650 400 1000 650 400

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej kW – 4,7 (dla 60/40 °C) / 4,2 (dla 50/40 °C) / 2,7 (dla 40/30 °C)

Napięcie/częstotliwość 3 N ~ 400 V, 50 Hz 3 N ~ 400 V, 50 Hz

Natęż. znam. A        – Tryb wentylacji 6,2 / – / – 6,2 / – / –   

Letni Bypass automatyczny automatyczny

Przyłącze wg schematu nr. 1007 1007

Zakres temperatury pracy – 20 °C do + 40 °C – 20 °C do + 40 °C

Zakres pracy wg Insty-
tutu Domu Pasywnego:

Zakres zasadniczy 

Zakres znamionowy 

Zakres intensywny

■ Inny osprzęt Str.

Osprzęt KWL® 40  
– Systemy rozdziału pow.     50  
– Dalszy przegląd, 

Przewody sterownicze       60 

Nagrzewnice, klapy, regulatory,
kratki, anemostaty, przepusty da-
chowe, elementy odprowadza-
jące powietrze. 

Katalog główny Helios

■ W zakresie dostawy
Natynkowy, komfortowy panel.
Funkcje, opisane z lewej str. 
wybierane wygodnie za pomocą
innowacyjnego panelu. Przyjazna
obsługa oraz intuicyjna grafika
z tekstem widoczne na ekranie
dotykowym.
Przewód sterowniczy:
SL 6/5 (dł. 5 m ) w zakresie dos-
tawy, inne długości od 6 m
(SL 6/.., osprzęt) są dostępne.

■ Osprzęt dla jednostki 
hydraulicznej Typ  Pro WW. 
Sterowanie przepływem przez na-
grzewnicę wodną za pomocą trój-
punktowego zaworu z napędem i za-
silaniem elektrycznym  24 V (0-10 V)
i tym samym mocą cieplną, przeno-
szoną na powietrze. Dostawa w pos-
taci kpl. jednostki wraz z wskaźnikiem
temp. zasilania / powrotu pompy cyr-
kulacujnej i elastycznymi wężami.
WHSH HE 24V(0-10V) nr 8318

■ Osprzęt dla wszelkich typów
Czujnik CO2, VOC, wilgoci. 
W celu rejestracji wartości CO2,
gazu (VOC) lub wilgotności
względnej oraz regulacji systemu
wentylacji według wprowadzo-
nych wartości. Możliwe podłącze-
nie max. jednego czujnika.
Wym. mm (SxWxG) 95 x 97 x 30

Typ KWL-CO2 nr zam. 4272
Typ KWL-FTF nr zam. 4273
Typ KWL-VOC nr zam. 4274

Symetryczny element przejściowy
– z kołnierza na okrągły system
rur.  
Typ KWL-ÜS 1400 D nr 4207

Mankiet elastyczny do izolacji
akustycznej, 2 w zestawie.
Typ FM 315 nr zam. 1674

Kołnierz ze stali ocynkowanej do
łączenia rur.  
Typ FR 315 nr zam. 1204

Przepustnica z siłownikiem
Zapobiega dopływowi zimnego
powietrza podczas postoju urzą-
dzenia. Z napędem elektrycznym
i sprężyną powrotną zabudowa-
nymi poza strumieniem powietrza.
Zabudowa w każdej pozycji, siła
regulowana zależnie od mocy
wentylatora i pozycji zabudowy.
Typ RVM 315 nr zam. 2578

Wymiary w mm

Podłączenie nagrzewnicy wodnej – IG 1/2 ’’

Masa w kg ok. 185 190

1)  Wartości odnoszą się do obszarów pracy, zdefiniowanych według PHI (Instytut domu pasywnego).                       2) Przy 100 Pa.
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Centralne urządzenia z odzyskiem ciepła.
Wersja sufitowa, wydajność do około 2000 m3/h

Wymiary in mm

KWL EC 2000 D

Wymiary w mm

KWL EC 2000 D

Wyjątkowo płaskie
centrale wentyla-
cyjne z funkcją od-
zyskiwania ciepła,
zajmujące mało

miejsca, instalowane pod sufi-
tem. Szeroki zakres zastoso-
wań w obiektach mieszkalnych
i przemysłowych. Certyfikowa-
ne według standardu domu pa-
sywnego. Sprawny, aluminiowy
wymiennik ciepła oraz silniki
w technologii EC. Różne wa-
rianty wyposażenia oraz stan-
dard komfortu użytkowania.

■ Obudowa
Ocynkowana blacha stalowa,
podwójna ścianka, wokół izo-
lacja termiczna i akustyczna
z wełny mineralnej o grubości
30 mm. W dolnej klapie znaj-
dują się otwory rewizyjne otwie-
rane w celu wymiany filtra bez
użycia narzędzi. Montaż pod
sufitem za pomocą elementów
montażowych posiadających
tłumiki drgań, znajdujących się
w zakresie dostawy.

■ Wymiennik ciepła
Wielkopowierzchniowy, krzyżowo
– przeciwprądowy, z aluminium,
sprawność odzysku ciepła do 
90 %. Łatwy demontaż.

■ Wentylatory wywiewne
Dwa ciche, wysokowydajne
wentylatory o wirnikach zagię-
tych do tyłu zapewniają naj-
wyższą wydajność. Sterowanie
zapewniające stałe ciśnienie
lub stałą objętość przepływu.

■ Przewody
Łatwy montaż przewodów do-
prowadzających powietrze w po-
staci rur lub kanałów o średnicy
znamionowej 400 mm.

■ Odpływ skroplin
Dodatkowa taca do skroplin,
znajdująca się pod wymienni-
kiem, ułatwia konserwację.
Odpływ z boku obok skrzynki
przyłączowej. Dostawa wraz
z syfonem kulowym. System
należy podłączyć do kanalizacji.

■ Filtr powietrza
Wyposażenie standardowe:
Wlot czystego powietrza przez
filtr F7. Po stronie odpływu,
przed wymiennikiem konieczny
jest filtr M5 (F5).  Ciśnienie
wszystkich filtrów jest monitoro-
wane, łatwa wymiana .

■ Letni tryb pracy
Standardowe wyposażenie
w postaci funkcji bypass dla
zapewnienia komfortu.

■ Ochrona wymiennika ciepła
przed zamarznięciem
Elektryczna nagrzewnica na-
grzewa powietrze zewnętrzne
w przypadku bardzo niskich
temperatur zapobiegając jego
zamarznięciu oraz zapewniając
właściwe funkcjonowanie, 
a także optymalny odzysk
ciepła podczas całego okresu
grzewczego.

■ Regulacja – opis funkcji
Natynkowy panel z ekranem
dotykowym oraz intuicyjnym
menu znajduje się w zakresie
dostawy. 
Element ten umożliwia:

– obsługę za pomocą ekranu 
dotykowego

– wybór trybu pracy swobodnie
definiowany w ramach ogólnej
charakterystyki

– wybór regulacji według stałej
wartości ciśnienia lub stałej
objętości przepływu

– wentylację zależną od potrzeb,
za pośrednictwem czujników
CO2, VOC i wilgoci

–  rozruch (autom. rozpoznanie
charakterystyki urządzenia)

– sterowanie zewnętrznych klap.
– podłączenie styku urządzenia

przeciwpożarowego
– wybór programu tygodniowego

lub dziennego
– monitorowanie ciśnienia filtra –

rozpoznanie jego zanieczysz-
czenia

– kontrolę poprzez wskaźnik ko-
nieczności wymiany filtra / sta-
tusu / zakłóceń itp.

– różne poziomy dostępu. Alter-
natywnie system wentylacji
może być sterowany przez
Modbus (RS 485)

■ Przyłącze elektryczne
Skrzynka przyłączna łatwo
dostępna z boku urządzenia. 
Z dołu urządzenia wyłącznik
serwisowy / główny z kłódką,
stosowany podczas prac 
konserwacyjnych.

■ Podgrzewanie 
Typ KWL EC Pro WW
Zintegrowana nagrzewnica
wodna zapewnia komfortowe
i wydajne podgrzewanie po-

wietrza nawiewnego. Zadaną
temperaturę ustawia się za 
pomocą panelu sterowania.
Do sterowania funkcjami
nagrzewnicy zaleca się korzy-
stanie z jednostki hydraulicznej
(Typ WHSH HE 24V (0-10V),
osprzęt).

Nawiew

Wywiew
Powietrze 

zewnętrzne

Wyrzut

średnica Ø12

Widok z góry



KWL EC 2000 D 
Dane dotyczące wydajności i osprzętu

V· m3/h

Δpfa
Pa

Częstotliwość Hz Całk. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Wywiew dB(A) 59 56 52 48 49 47 45 40
LWA Nawiew dB(A) 77 66 68 67 72 69 69 64

KWL EC 2000 D

– Podgrzewanie 10,1 /  10,1 / 10,1 10,1 /  10,1 / 10,1

– Suma max. 16,3 / 10,1 / 10,1 16,3 / 10,1 / 10,1

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 7,0 7,0

Pobór mocy wentylatorów 2 x W 395 245 150 395 245 150

Dźwięk dB(A)2)

Nawiew LWA (Natęż. dźwięku) 77 67 57 77 67 57
Wywiew LWA (Natęż. dźwięku) 59 50 40 59 50 40

Dane techniczne

Do montażu pod sufitem KWL EC 2000 D Pro 4175 KWL EC 2000 D Pro WW 4176

z nagrzewnicą wodną
Typ nr zam. Typ nr zam.

Wydajność na stopniu1) ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Nawiew/wywiew V· m³/h, ok. 1800 1150 720 1800 1150 720

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej kW – 8,1 (dla 60/40 °C) / 7,3 (dla 50/40 °C) / 4,6 (dla 40/30 °C) 

Napięcie/częstotliwość 3 N ~ 400 V, 50 Hz 3 N ~ 400 V, 50 Hz

Natęż. znam. A         – Tryb wentylacji 6,2 / – / – 6,2 / – / –   

Letni Bypass automatyczny automatyczny

Przyłącze wg schematu nr. 1008 1008

Zakres temperatury pracy – 20 °C do + 40 °C – 20 °C do + 40 °C

Zakres pracy wg Insty-
tutu Domu Pasywnego:

Zakres zasadniczy 

Zakres znamionowy 

Zakres intensywny

■ Inny osprzęt Str.

Osprzęt KWL® 40  
– Systemy rozdziału pow.     50  
– Dalszy przegląd, 

Przewody sterownicze       60 

Nagrzewnice, klapy, regulatory,
kratki, anemostaty, przepusty da-
chowe, elementy odprowadza-
jące powietrze. 

Katalog główny Helios

■ Zamienne filtry powietrza

– 1 szt. filtr M5 (F5)
ELF-KWL 2000 D/5 nr 4197
– 1 szt. filtr F7
ELF-KWL 2000 D/7 nr 4204

■ W zakresie dostawy
Natynkowy, komfortowy panel.
Funkcje, opisane z lewej str.
wybierane wygodnie za pomocą
innowacyjnego panelu. Przyjazna
obsługa oraz intuicyjna grafika
z tekstem widoczne na ekranie
dotykowym.
Przewód sterowniczy:
SL 6/5 (dł. 5 m) w zakresie dos-
tawy, inne długości od 6 m
(SL 6/.., osprzęt) są dostępne.

■ Osprzęt dla jednostki 
hydraulicznej Typ  Pro WW. 

Sterowanie przepływem przez na-
grzewnicę wodną za pomocą trój-
punktowego zaworu z napędem i za-
silaniem elektrycznym  24 V (0-10 V)
i tym samym mocą cieplną, przeno-
szoną na powietrze. Dostawa w pos-
taci kpl. jednostki  wraz  z  wskaźni-
kiem temp. zasilania / powrotu pompy
cyrkulacujnej i elastycznymi wężami.
WHSH HE 24V(0-10V) nr 8318

■ Osprzęt dla wszelkich typów
Czujnik CO2, VOC, wilgoci. 
W celu rejestracji wartości CO2,
gazu (VOC) lub wilgotności
względnej oraz regulacji systemu
wentylacji według wprowadzo-
nych wartości. Możliwe podłącze-
nie max. jednego czujnika.
Wym. mm (SxWxG) 95 x 97 x 30

Typ KWL-CO2 nr zam. 4272
Typ KWL-FTF nr zam. 4273
Typ KWL-VOC nr zam. 4274

Symetryczny element przejściowy
– z kołnierza na okrągły system
rur.  
Typ KWL-ÜS 2000 D nr 4208

Mankiet elastyczny do izolacji
akustycznej, 2 w zestawie. 
Typ FM 400 nr zam. 1676

Kołnierz ze stali ocynkowanej do
łączenia rur.
Typ FR 400 nr zam. 1206

Przepustnica z siłownikiem
Zapobiega dopływowi zimnego
powietrza podczas postoju urzą-
dzenia. Z napędem elektrycznym
i sprężyną powrotną zabudowa-
nymi poza strumieniem powietrza.
Zabudowa w każdej pozycji, siła
regulowana zależnie od mocy
wentylatora i pozycji zabudowy.
Typ RVM 400 nr zam. 2580

Wymiary w mm

Podłączenie nagrzewnicy wodnej – IG 1/2 ’’

Masa w kg ok. 265 270

1)  Wartości odnoszą się do obszarów pracy, zdefiniowanych według PHI (Instytut domu pasywnego).                       2) Przy 100 Pa.

33


