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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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Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.
Wersja stojąca, wydajność do około 800 m3/h

KWL EC 800 S

Wymiary w mm

KWL EC 800 S

Centrale wentyla-
cyjne z odzyskiem
ciepła, do kompak-
towego montażu,
zajmujące mało

miejsca, instalowane na po-
sadzce (w pozycji stojącej).
Szeroki zakres zastosowań
w obiektach mieszkalnych
i przemysłowych. Certyfiko-
wane według standardu do-
mu pasywnego. Sprawny,
aluminiowy wymiennik ciepła
oraz silniki w technologii EC.
Opcjonalnie ze zintegrowaną
nagrzewnicą wodną.

■ Obudowa
Ocynkowana blacha stalowa,
podwójna ścianka, wokół izolacja
termiczna i akustyczna z wełny
mineralnej o grubości 50 mm.
Dodatkowo otwory rewizyjne
otwierane w celu wymiany filtra
bez użycia narzędzi lub za po-
mocą klucza nasadowego. Obie
ściany boczne są całkowicie de-
montowalne, umożliwia to łatwy
dostęp do wszystkich sekcji,
urządzenie przystosowane do
ustawienia na posadzce. W celu
zabiegania bezpośredniemu
przenoszeniu drgań i dźwięku
możliwe jest zastosowanie tłumi-
ków drgań.

.

■ 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 najwyż-
szą wydajność. Sterowanie za-
pewniające stałe ciśnienie lub
stałą objętość przepływu. 

■ Przewody
Łatwy montaż przewodów pro-
wadzących powietrze w postaci
rur lub kanałów o średnicy zna-
mionowej 250 mm. Podczas
montażu urządzenie może być
obrócone o 180 0, w ten spo-
sób króćce powietrza zewnę-
trznego i wyrzutowego oraz wy-
wiew i nawiew mogą znajdo-
wać się po lewej lub prawej
stronie. 

■ 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.

■ Tryb letni
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 trybu pracy, swobodnie
definiowany w ramach ogólnej
charakterystyki

– wybór regulacji według stałej
wartości ciśnienia lub stałej
objętości przepływu

– wentylację zależną od potrzeb,
dzięki zastosowaniu czujników
CO2, VOC i wilgoci

– rozruch (automatyczne
rozpoznanie charakterystyki
urządzenia)

– sterowanie zewnętrznych klap.
– podłączenie styku urządzenia

przeciwpożarowego
– wybór programu tygodniowego

lub dziennego
– monitorowanie ciśnienia filtra –

rozpoznanie zanieczyszczenia
– wskaźnik konieczności wymiany

filtra / statusu / zakłóceń itp.
– różne poziomy dostępu. Alter-

natywnie system wentylacji
może być sterowany przez
Modbus (RS 485)

■ Przyłącze elektryczne
Skrzynka przyłączna łatwo
dostępna z góry urządzenia. 
Wyłącznik serwisowy / główny
z kłódką, stosowany podczas
prac konserwacyjnych.

■ Podgrzewanie
Typ KWL EC Pro WW
Zintegrowana nagrzewnica
wodna zapewnia komfortowe
i wydajne podgrzewanie powie-
trza nawiewnego. Zadaną tem-
peraturę ustawia się za po-
mocą panelu sterowania. Do
sterowania funkcjami nagrzew-
nicy zaleca się korzystanie
z jednostki hydraulicznej
(Typ WHSH HE 24V (0-10V),
osprzęt).

Nawiew

Wywiew
Powietrze 

zewnętrzne

Wyrzut

średnica Ø22



■ Zamienne filtry powietrza

– 1 szt. filtr M5 (F5)
ELF-KWL 800 S/5 nr 8333
– 1 szt. filtr F7
ELF-KWL 800 S/7 nr 8334
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KWL EC 800 S
Dane dotyczące wydajności i osprzętu

Napięcie / Częstotliwość 1 ~ 230 V, 50 Hz 1 ~ 230 V, 50 Hz

V· m3/h

Δpfa
Pa

KWL EC 800 S

– Podgrzewanie 11 11

– Suma max. 13,5 13,5

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej kW 2,8 (dla 60/40 °C) / 2,6 (dla 50/40 °C) / 1,6 (dla 40/30 °C)

Pobór mocy wentylatorów 2 x W 140 94 65 140 94 65

Dźwięk dB(A) dla 620 m3/h i 195 Pa
Nawiew LWA (Natęż. dźwięku) 78 78
Wywiew LWA (Natęż. dźwięku) 70 70
Natężenie LPA w 1 m 54 54

Dane techniczne

Do montażu pod sufitem KWL EC 800 S Pro 8327 KWL EC 800 S Pro WW 8328

nr zam. nr zam.

Wydajność na stopniu1) ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Nawiew/wywiew V· m³/h ca. 600 490 325 600 490 325

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 2,5 2,5

Pobór mocy w tryb.standby < 1 W < 1 W

Natęż. znam. A – Tryb wentylacji 2,5 2,5

Letni Bypass automatyczny (nastawny), z pokrywą wymiennika automatyczny (nastawny), z pokrywą wymiennika

Przyłącze wg schematu nr 1006 1006

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

Temperatura otoczenia + 5 °C do + 40 °C + 5 °C do + 40 °C

Częstotliwość Hz Całk. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Wywiew dB(A) 70 65 68 54 49 43 35 34
LWA Nawiew dB(A) 78 76 73 67 63 63 55 55
LPA Emisja dB(A) 54 50 50 42 42 41 31 25

■ 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 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 800 D nr 8339

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

Wymiary w mm

Zakres pracy wg Insty-
tutu Domu Pasywnego:

Zakres zasadniczy 

Zakres znamionowy 

Zakres intensywny

Podłączenie nagrzewnicy wodnej – IG 1/2 ’’

Masa w kg ok. 172 175

35

1) Wartości odnoszą się do obszarów pracy, zdefiniowanych według PHI (Instytut domu pasywnego).                       
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Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.
Wersja stojąca, wydajność do około 1800 m3/h

KWL EC 1800 S

Wymiary w mm

KWL EC 1800 S

Centrale wentyla-
cyjne z odzyskiem
ciepła, do kompak-
towego montażu,
zajmujące mało

miejsca, instalowane na po-
sadzce (w pozycji stojącej).
Szeroki zakres zastosowań
w obiektach mieszkalnych
i przemysłowych. Certyfiko-
wane według standardu do-
mu pasywnego. Sprawny,
aluminiowy wymiennik ciepła
oraz silniki w technologii EC.
Opcjonalnie ze zintegrowaną
nagrzewnicą wodną.

■ Obudowa
Ocynkowana blacha stalowa,
podwójna ścianka, wokół izo-
lacja termiczna i akustyczna
z wełny mineralnej o grubości
50 mm. Dodatkowo otwory re-
wizyjne otwierane w celu wy-
miany filtra bez użycia narzędzi
lub za pomocą klucza nasado-
wego. Obie ściany boczne są
całkowicie demontowalne,
umożliwia to łatwy dostęp do
wszystkich sekcji, urządzenie
przystosowane do ustawienia
na posadzce. W celu zabiega-
nia bezpośredniemu przeno-
szeniu drgań i dźwięku możliwe
jest zastosowanie tłumików
drgań.

.

■ 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 najwyż-
szą wydajność. Sterowanie za-
pewniające stałe ciśnienie lub
stałą objętość przepływu. 

■ Przewody
Łatwy montaż przewodów pro-
wadzących powietrze w postaci
rur lub kanałów o średnicy zna-
mionowej 250 mm. Podczas
montażu urządzenie może być
obrócone o 180 0, w ten spo-
sób króćce powietrza zewnę-
trznego i wyrzutowego oraz wy-
wiew i nawiew mogą znajdo-
wać się po lewej lub prawej
stronie. 

■ Odpływ skroplin
Dodatkowa taca do skroplin,
znajdujący 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.

■ Tryb letni
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 oraz

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 zależnią od potrzeb,
dzięki zastosowaniu czujników
CO2, VOC i wilgoci

– rozruch (automatyczne
rozpoznanie charakterystyki
urządzenia)

– sterowanie zewnętrznych klap
– podłączenie styku urządzenia

przeciwpożarowego
– wybór programu tygodniowego

lub dziennego
– monitorowanie ciśnienia filtra –

rozpoznanie zanieczyszczenia
– wskaźnik konieczności wymiany

filtra / statusu / zakłóceń itp.
– różne poziomy dostępu. Alter-

natywnie system wentylacji
może być sterowany przez
Modbus (RS 485)

■ Przyłącze elektryczne
Skrzynka przyłączna łatwo
dostępna z góry urządzenia. 
Wyłącznik serwisowy / główny
z kłódką, stosowany podczas
prac konserwacyjnych.

■ Podgrzewanie
Typ KWL EC Pro WW
Zintegrowana nagrzewnica
wodna zapewnia komfortowe i
wydajne podgrzewanie powie-
trza nawiewnego. Zadaną tem-
peraturę ustawia się za
pomocą panelu sterowania.
Do sterowania funkcjami
nagrzewnicy zaleca się korzys-
tanie z jednostki hydraulicznej
(Typ WHSH HE 24V (0-10V),
osprzęt).

Nawiew

Wywiew
Powietrze 

zewnętrzne

Wyrzut

średnica Ø22



■ Zamienne filtry powietrza

– 1 szt. filtr M5 (F5)
ELF-KWL 1800 S/5 nr 8335
– 1 szt. filtr F7
ELF-KWL 1800 S/7 nr 8336
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KWL EC 1800 S
Dane dotyczące wydajności i osprzętu

V· m3/h

Δpfa
Pa

KWL EC 1800 S

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

– Podgrzewanie 6,5 6,5

– Suma max. 11,5 11,5

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej kW 5,2 (dla 60/40 °C) / 4,9 (dla 50/40 °C) / 3 (dla 40/30 °C)

Pobór mocy wentylatorów 2 x W 315 225 165 315 225 165

Dźwięk dB(A) dla 1400 m3/h i 245 Pa
Nawiew LWA (Natęż. dźwięku) 72 72
Wywiew LWA (Natęż. dźwięku) 61 61
Natężenie LPA w 1 m 52 52

Dane techniczne

Do montażu na posadzce KWL EC 1800 S Pro 8329 KWL EC 1800 S Pro WW 8330

nr zam. nr zam.

Wydajność na stopniu1) ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Nawiew/wywiew V· m³/h, ok. 1400 1070 810 1400 1070 810

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 4,5 4,5

Pobór mocy w tryb.standby < 1 W < 1 W

Natęż. znam. A – Tryb wentylacji 5,0 5,0

Letni Bypass automatyczny (nastawny), z pokrywą wymiennika automatyczny (nastawny), z pokrywą wymiennika

Przyłącze wg schematu nr. 1007 1007

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

Temperatura otoczenia + 5 °C do + 40 °C + 5 °C do + 40 °C

Częstotliwość Hz Całk. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Wywiew dB(A) 61 54 58 51 52 49 38 14
LWA Nawiew dB(A) 72 61 66 63 65 64 56 56
LPA Emisja dB(A) 52 35 47 43 47 47 37 28

■ 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 (5 m długości) w zakresie
dostawy, 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 1800 S nr 8340

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

Zakres pracy wg Insty-
tutu Domu Pasywnego:

Zakres zasadniczy 

Zakres znamionowy 

Zakres intensywny

Podłączenie nagrzewnicy wodnej – IG 1/2 ’’

Masa w kg ok. 290 295
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1) Wartości odnoszą się do obszarów pracy, zdefiniowanych według PHI (Instytut domu pasywnego).                       
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Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.
Wersja stojąca, wydajność do około 2600 m3/h

KWL EC 2600 S

Wymiary w mm

KWL EC 2600 S

Centrale wentyla-
cyjne z odzyskiem
ciepła, do kompak-
towego montażu,
zajmujące mało

miejsca, instalowane na po-
sadzce (w pozycji stojącej).
Szeroki zakres zastosowań
w obiektach mieszkalnych
i przemysłowych. Certyfiko-
wane według standardu do-
mu pasywnego. Sprawny,
aluminiowy wymiennik ciepła
oraz silniki w technologii EC.
Opcjonalnie ze zintegrowaną
nagrzewnicą wodną.

■ Obudowa
Ocynkowana blacha stalowa,
podwójna ścianka, wokół izolacja
termiczna i akustyczna z wełny
mineralnej o grubości 50 mm.
Dodatkowo otwory rewizyjne
otwierane w celu wymiany filtra
bez użycia narzędzi lub za po-
mocą klucza nasadowego. Obie
ściany boczne są całkowicie de-
montowalne, umożliwia to łatwy
dostęp do wszystkich sekcji,
urządzenie przystosowane do
ustawienia na posadzce. W celu
zabiegania bezpośredniemu
przenoszeniu drgań i dźwięku
możliwe jest zastosowanie tłumi-
ków drgań.

.

■ 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 najwyż-
szą wydajność. Sterowanie za-
pewniające stałe ciśnienie lub
stałą objętość przepływu. 

■ Przewody
Łatwy montaż przewodów pro-
wadzących powietrze w postaci
rur lub kanałów o średnicy zna-
mionowej 250 mm. Podczas
montażu urządzenie może być
obrócone o 180 0, w ten spo-
sób króćce powietrza zewnę-
trznego i wyrzutowego oraz wy-
wiew i nawiew mogą znajdo-
wać się po lewej lub prawej
stronie. 

■ Odpływ skroplin
Dodatkowa taca do skroplin,
znajdujący się pod wymienni-
kiem, ułatwia konserwację.
Odpływ z boku obok skrzynki
przyłączowej. Dostawa wraz z
syfonem kulowym. System na-
leży 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.

■ Tryb letni
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 oraz
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

– wentylacja zależnie od potrzeb,
dzięki zastosowaniu czujników
CO2, VOC i wilgoci

– rozruch (automatyczne
rozpoznanie charakterystyki
urządzenia)

– sterowanie zewnętrznych klap
– podłączenie styku urządzenia

przeciwpożarowego
– wybór programu tygodniowego

lub dziennego
– monitorowanie ciśnienia filtra –

rozpoznanie zanieczyszczenia
– kontrola 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 góry urządzenia. 
Wyłącznik serwisowy / główny
z kłódką, stosowany podczas
prac konserwacyjnych.

■ Podgrzewanie
Typ KWL EC Pro WW
Zintegrowana nagrzewnica
wodna zapewnia komfortowe
i wydajne podgrzewanie powie-
trza nawiewnego. Zadaną tem-
peraturę ustawia się za pomo-
cą panelu sterowania. 
Do sterowania funkcjami na-
grzewnicy zaleca się korzysta-
nie z jednostki hydraulicznej
(Typ WHSH HE 24V (0-10V),
osprzęt).

Nawiew

Wywiew
Powietrze 

zewnętrzne

Wyrzut

średnica Ø22



■ Zamienne filtry powietrza

– 1 szt. filtr M5 (F5)
ELF-KWL 2600 S/5 nr 8337
– 1 szt. filtr F7
ELF-KWL 2600 S/7 nr 8338
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KWL EC 2600 S
Dane dotyczące wydajności i osprzętu

V· m3/h

Δpfa
Pa

KWL EC 2600 S

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

– Podgrzewanie 10,0 10,0

– Suma max. 12,5 12,5

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej kW 9,3 (dla 60/40 °C) / 8,5 (dla 50/40 °C) / 5,3 (dla 40/30 °C)

Pobór mocy wentylatorów 2 x W 450 295 175 450 295 175

Dźwięk dB(A) dla 2100 m3/h i 275 Pa
Nawiew LWA (Natęż. dźwięku) 77 77
Wywiew LWA (Natęż. dźwięku) 62 62
Natężenie LPA w odl. 1 m 52 52

Dane techniczne

Do montażu na posadzce KWL EC 2600 S Pro 8331 KWL EC 2600 S Pro WW 8332

nr zam. nr zam.

Wydajność na stopniu1) ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Nawiew/wywiew V· m³/h, ok. 2065 1450 840 2065 1450 840

Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 6,9 6,9

Pobór mocy w tryb.standby < 1 W < 1 W

Natęż. znam. A – Tryb wentylacji  2,5 2,5

Letni Bypass automatyczny (nastawny), z pokrywą wymiennika automatyczny (nastawny), z pokrywą wymiennika

Przyłącze wg schematu nr. 1008 1008

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

Temperatura otoczenia + 5 °C do + 40 °C + 5 °C do + 40 °C

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

Częstotliwość Hz Całk. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Wywiew dB(A) 62 52 58 56 54 49 43 27
LWA Nawiew dB(A) 77 67 69 69 72 67 60 51
LPA Emisja       dB(A) 52 37 48 46 46 43 36 23

■ 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. wybie-
rane wygodnie za pomocą innowa-
cyjnego panelu. Przyjazna obsługa
oraz intuicyjna grafika  z tekstem
widoczne na ekranie dotykowym.
Przewód sterowniczy:
SL 6/5 (5 m długości) w zakresie
dostawy, 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 2600 S nr 8341

Mankiet elastyczny do izolacji
akustycznej, 2 w zestawie. 
Typ FM 560           nr zam. 1679

Kołnierz ze stali ocynkowanej do
łączenia rur.
Typ FR 560 nr zam. 1209

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 560 nr zam. 2583

Wymiary w mm

Zakres pracy wg Insty-
tutu Domu Pasywnego:

Zakres zasadniczy 

Zakres znamionowy 

Zakres intensywny

Podłączenie nagrzewnicy wodnej – IG 1/2 ’’

Masa w kg ok. 490 500


