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Szívből gratulálunk! Ön egy kiváló minőségű Helios termék mellett döntött. Mindegyik KWL EC készülék már a 

gyártásnál 100%-osan ellenőrzött, olyan funkciókra is, amelyet a felhasználó nem tud ellenőrizni, mint például a 

szivárgás, vagy az elektromos biztonság.  Az innovatív vezérlés és szabályozás lehetővé teszi az üzemi költségek 

további csökkentését, például az intelligens fagyvédelmi üzemmel, amely csak akkor aktív, ha hőcserélő 

teljesítménye érintett lesz. Amennyiben váratlan problémába ütközne, kérdezze a kivitelezőjét vagy a Helios 

ügyfélszolgálatot. 

1.0 Általános információ 

Saját biztonsága és a berendezés tartós, megfelelő üzeme érdekében alaposan olvassa át és vegye figyelembe a 

következőkben ismertetett összes tudnivalót, előírást. A telepítés befejezése után a kivitelező kötelessége átadni a 

dokumentumot az üzemeltetőnek (tulajdonos, bérlő). 

1.1 Jelzések 

A készüléken fellelhető összes jelzést vegye figyelembe. 

1.2 Fontos információk 

A KWL EC 220/340 W R/L készülékek a kezelőoldal nyitását érzékelő kapcsolóval vannak ellátva. Levételekor a 

kapcsoló minden pólust leválaszt a hálózatról, így a tisztítási, karbantartási munkák (szűrőcsere, kondenzlefolyó 

ellenőrzés, hőcserélő tisztítás) a felhasználó által is biztonságosan elvégezhetőek. A készülék elektromos bekötő 

dobozát csak képzett szakember nyithatja ki.(lásd. 2. fejezet). 

1.3 Jótállás 

A jótállás feltétele ezen használati útmutató és az easyControl üzemeltetési útmutató betartása. A nem Helios 

gyártmányú tartozékok csatlakoztatása a jótállás elvesztését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű 

használatból, helytelen szállításból-, tárolásból- és beépítésből eredő károk esetén a forgalmazót semmiféle 

felelősség nem terheli. 

1.4 Előírások, irányelvek 

Rendeltetésszerű beszerelés és üzemeltetés esetén a készülék, a gyártás időpontjában érvényes előírásoknak és CE 

irányelveknek megfelel. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. 

 

1.5 Áruátvétel 

Leszállításkor azonnal vizsgálja meg a típushelyességet és az áru épségét! Hiba esetén a szállítók bevonásával 

készítse el a kárbejelentést. Túl későn tett kárbejelentés esetén a jótállás érvényét veszti! 

1.6 Szállítás 

 

A készülék gyárilag úgy csomagolt, hogy a szokásos szállítási igénybevételeknek ellenálljon. A készülék telepítéséig 

javasolt az eredeti csomagolásban tartani a károsodást és piszkolódást megelőzendő.  

1.7 Tárolás 

 

A hosszabb ideig tartó raktározásnál az árut káros hatások érhetik, ezek elkerülésére a következő intézkedéseket 

kell tenni: 

- Nedvességtől védett, pormentes, légmentes csomagolás (pl.: műanyagzacskó szikkasztószerrel és 

nedvességindikátorral) 

- A raktározási hely rázkódásmentes, vízvédett és hőmérsékleti ingadozásoktól mentes legyen. 

Több éves raktározás esetén az üzembe helyezés előtt, a készüléket az érvényes műszaki előírásoknak megfelelően, 
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átvizsgálással ellenőrizni kell. Továbbszállításnál, hosszabb távolságok esetén meg kell vizsgálni, hogy a csomagolás 

megfelel-e a szállítási módnak és útvonalnak. Azok a károk, amelyek a szakszerűtlen szállításból, raktározásból vagy 

használatbavételből származnak, nem képezik alapját a jótállásnak. 

1.8 Alkalmazás 

A KWL EC 270/370 W készülékek családi házak, többlakásos épületek egyes lakásainak, energiatakarékos, központi 

szellőztetését biztosítják hővisszanyeréssel, akár tanúsított passzív házaknál is (PHI). A beépített innovatív 

easyControl vezérlés segítségével egyszerűen hálózatba köthető, és webböngészőn keresztül bármilyen eszközzel 

kezelhető (PC, notebook, tablet, mobil, smartTV, stb…). A magas hatásfokú műanyag hőcserélő (opcionálisan 

entalpia hőcserélő) hőrendelkezésre-állási hatásfokai: 

A szériakivitel fagymentes, +10°C feletti helyiségekbe történő telepítést tesz lehetővé. Nehéz körülmények között 

pl. túl magas páratartalom, hosszabb állásidők, erős elpiszkolódás, túlzott mechanikus, elektromos behatások 

esetén a gyártó jóváhagyása szükséges. A nem rendeltetésszerű használat tilos! 

 

1.9 Funkciók és működés 

A KWL szellőztető berendezés műanyag keresztáramú hőcserélőjében a frisslevegő és a lakásból elszívott légáram 

kereszteződik, de eközben nem keverednek egymással. A bentről elszívott levegő hőjének kb. 80%-át átadja a 

frisslevegőnek. A felmelegített frisslevegőt a belső levegő elosztó hálózaton keresztül az elsődleges (befúvást 

igénylő) helyiségekbe juttatjuk. Az elszívás a másodlagos (fürdő, WC, konyha, zuhanyzó) helyiségekből történik. A 

hőcserélés után az elszívott levegőt a szabadba fújjuk ki. 

A hőrendelkezésre-állási hatásfok több tényezőtől függ, melyek többek között a páratartalom, a hőmérséklet 

különbség a frisslevegő és az elszívott levegő között. A levegő térfogatáramát a beépített webszerveren keresztül 

vezérelhető, amely heti program beállítását is lehetővé teszi. További lehetőség a külön rendelendő kezelőelemmel 

(KWL-BE, KWL-BEC) történő vezérlés. Az igényeknek megfelelő folyamatos szabályozás külön rendelhető érzékelők 

segítségével történhet. Ezek a szenzorok a levegőminőséget (KWL-VOC), a széndioxidtartalmat (KWL-CO2) és 

páratartalmat és hőmérsékletet (KWL-FTF) érzékelik.  

A külön rendelendő elektromos előfűtő (EHR 1,2/160 R.sz. 9434 ) nagyon alacsony külső hőmérséklet esetén a 

beszívott levegőt felmelegíti, a hőcserélő eléjegesedésének elkerülése érdekében, és garantálja a folyamatos és 

biztos üzemet télen is. A befújt levegőt egy a berendezés által vezérelt külső elektromos, vagy melegvizes (külön 

rendelendő tartozék EHR… vagy WHR…) utófűtővel lehetséges tovább melegíteni. 

A készülék hőcserélője a meleg külső levegőt a bentről elszívott hűvösebb levegővel hűteni tudja. A beépített nyári-

bypass segítségével az esti hűvös külső levegőt hőcserélés nélkül juttatja a lakásba.  

A beépített szűrők védik a készüléket és az elosztó hálózatot, valamint a lakást az elpiszkolódástól. A frisslevegő és 

bypass oldalon G4 osztályú, illetve opcionálisan F7 pollenszűrő, az elszívott oldalon G4 osztályú szűrő található. 
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1.10 Teljesítményadatok 

A kívánt teljesítményadatok (légszállítás, zaj, áramfelvétel, és max. nyomás) elérése érdekében a megfelelő 

légvezetésre ügyelni kell (frisslevegő/befúvás és elszívás/kifúvás). A szellőző vezetékek megfelelően méretezettek 

legyenek. Az időközönkénti szűrőcsere szintén fontos az optimális teljesítmény és a higiénia megtartásához. Az 

összes komponens korrekt beépítése és beszabályozása kiváltképp fontos. Az ajánlottól eltérő kialakítás, 

kedvezőtlen beépítési- és üzemi körülmények a légszállítás csökkenéséhez és a zaj növekedéséhez vezethetnek. A 

megadott légoldali zaj értékek „A” súlyozású hangteljesítményszintek (LWA). Az „A” súlyozású hangnyomásszint 

adatok (LPA) a beépítési körülményektől erősen függenek, ennek megfelelően a megadott értékektől eltérhetnek. 

1.11 Tűzhelyek 

A helyiség levegőjét használó berendezések, mint a tűzhelyek, kandallók, stb. üzeménél a vonatkozó előírásokat be 

kell tartani. A központi szellőztető berendezéssel együtt a jól szigetelt lakásokban, házakban a helyiség levegőjét 

használó tüzelőberendezések csak külön égési levegő hozzávezetéssel használhatók, így biztosítható a KWL 

készüléktől független üzeme. A tűzhelyek és szellőztetők, páraelszívók együttes üzemére vonatkozó előírásokat be 

kell tartani. 

A KWL készülék nem üzemeltethető együtt szilárd tüzelésű helyiséglevegőt használó tüzelőberendezéssel és 

többszörös becsatlakozású égéstermék elvezetővel rendelkező berendezéssel.  

 

Figyelem! Életveszély! A felügyeleti eszközöket mindig a készülék áramellátásához kell kötni! Lásd SS-1042. A 

vezérlő külső kontakt és a szenzorok használata a készülék lekapcsolására ebben az esetben nem használható! 

 

1.12 Műszaki adatok 

KWL EC 270 W (ET) R/L   KWL EC 370 (ET) W R/L 

Feszültség/frekvencia      1~,230V/50Hz   

Névleges áram – szellőzés   1,0 A     2,2 A 

Előfűtési kimenet max.    1,0 kW     1,0 kW 

Nyári bypass     automatikus (beállítható), hőcserélő letakarás 

Standby veszteségek      < 1W 

Elektromos vezeték     NYM-J 3 x 1,5mm2  

Légszállítás (3 fokozat)    285/270/110 m3/h  350/200/140 m3/h 

Üzemi hőmérsékleti tartomány     -20 … +40 °C 

Környezeti hőmérséklet     +5 …+40 °C 

Védelem       IP 20 

Tömeg      49 kg     52 kg 

Hőcserélő       műanyag  

Csatlakozó vezeték analóg   6 eres lapos kábel (RJ-10 dugó 4p4c) 

Csatlakozó vezeték digitális   4 eres lapos kábel (RJ-12 dugó 6p6c) 

LAN csatlakozó vezeték   CAT 6 (RJ 45 dugó 8p8c) 
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1.13 RJ csatlakozók a készüléken 

 

1.14 Készülék komponensek 

 

 (jobbos kivitel) 
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T1 - Frisslevegő hőmérséklet érzékelő 

T2 - Befújt levegő hőmérséklet érzékelő 

T3 - Elszívott levegő hőmérséklet érzékelő 

T4 - Kifújt levegő hőmérséklet érzékelő 

T6 - Légcsatorna hőmérséklet érzékelő (KWL-LTK külön rendelendő tartozék) 

T7 - Melegvizes fűtőkalorifer visszatérő hőmérséklet érzékelő (KWL-LTK külön rendelendő tartozék) 

T11-18  - KWL-FTF pára- hőmérséklet érzékelők a helyiségben (külön tartozékként rendelendő) 

1 - G4 szűrő befúvás 

2 - G4 szűrő bypass 

3 Hőcserélő 

4 - 

5 Motortartó 

 270= R.sz.85501 jobb, R.sz.85675 bal; 370= R.sz.85676 jobb, R.sz. 85502 bal 

6 RJ adapter alaplap  

7 Elektronika hűtőbordával 

8 Biztosító F2AL250V 5x20 24V 

9 Biztosító T4AH250V 5x20 230V 

10 Elem CR 2032 3V 

11 Ventilátor KWL EC 270 = R.sz. 84707,  KWL EC 370 = R.sz. 84708 

12,13,14 - 

15 Előlap (ajtó) jobbos R.sz. 85514, balos R.sz. 85515 

16 Golyósszifon R.sz. 84914 

17 Fali konzol felső R.sz. 84715 

18 Fali konzol alsó R.sz. 84716 

19,20,21  - 

22 Kondenzcső R.sz. 82039 

 

1.15 Első üzembe helyezés, beszabályozás 

A Helios KWL rendszereinek beszabályozására nyomásmérés és a mérőtölcséres térfogatáram mérés javasolt. A 

központi gép beszabályozásához a készülék csonkjaitól kb. 20 cm távolságban kell mérési helyeket kialakítani. A 

beszabályozáshoz a végpontokon beállítható elemeknek pl. légszelep kell lenniük. Piszkosabb levegő elszívásakor 

előtét szűrőt kell használni, A páraelszívó ernyő nem köthető a KWL rendszerbe! A helyiségek közötti légáramot 

ajtóráccsal, küszöbréssel vagy fali átvezetéssel biztosítani kell.  

A vonatkozó tűzvédelmi előírásokat be kell tartani! 

 1.16 RJ-csatlakozók easyControl  
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2.0 Telepítés 

A KWL EC 270/370 készülékek függőlegesen, falra szerelhető kialakításúak. Az üzemi zajok miatt, amelyek a 

rendszer nyomásviszonyai szerint változnak, célszerű mosókonyhában, gépészeti helyiségben, kamrában, 

raktárhelyiségben elhelyezni a készüléket. A helyiségben lefolyócsatorna csatlakozási lehetőség is szükséges a 

kondenzátum levezetés miatt (lásd. 2.2-es pont). A felszerelésnél a szellőzővezetékek csatlakoztatása lehetőleg 

rövid és egyenes legyen, semmiképpen se törjön meg. A szűk könyök növeli a nyomásveszteséget és áramlási 

zajokat. A szerelési és karbantartási munkákhoz a készülék és bekötődoboza szabadon hozzáférhető kell, hogy 

legyen. 

Fontos tudnivalók! 

1. A bekötő doboz a jobbos készüléknél (szemből nézve) a baloldalán található fedél alatt férhető hozzá, a 

balos készüléknél pedig a jobboldalán. 

2. A külső előfűtő és utófűtő esetén a fűtőelem előtt és után 1-1m nem éghető légcsatorna beépítése 

szükséges. 

3. A fűtőelemet úgy kell beépíteni, hogy a kapocsdoboza szabadon hozzáférhető legyen. 

4. A testhang átvitelt elkerülésére megfelelő elválasztásokat kell alkalmazni. 

5. A KWL készülék előtt megfelelő hely szükséges (szűrőcsere, hőcserélő tisztítás, stb…) 

6. A készüléket csak fagymentes helyiségben szabad felszerelni, a hőmérséklet nem csökkenhet +5°C alá. 

7. A készüléket úgy szereljük fel, hogy a megfelelő nyomásmérést a csonkokon el lehessen végezni. 

2.1 Falra szerelés 

A készülék falra szerelésekor min. 300mm helyet kell hagyni, a kondenz bekötés számára.  

 

A készüléket 100% vízszintbe kell állítani, csak így tud belőle megfelelően kifolyni a kondenzátum! 
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1. Szerelje fel a falra a mellékelt tartókonzolt vízszintesen a falra (Abb.4) és a készülék hátuljára, alulra pedig a 

tartósínt (Abb.5) csavarozza fel.   

 

 

2. Akassza fel a készüléket a falra rögzített tartókonzolra (a felső sín előre felszerelt) (Abb. 6)  

    Ezután rögzítse az alsó tartósín a falhoz (Abb.7)  

    Győződjön meg, hogy a készülék mindkét sínnel rögzítve van.  

 

 

 

2.2 Kondenzátum elvezetés 

Kondenzátum lefolyó 

A fűtési időszakban az elszívott páratartalom lecsapódik a készülékben. Különösen fürdés, szaunázás, szárítás után 

sok kondenzvíz keletkezhet. A keletkezett kondenzátum szabad lefolyását biztosítani kell, erre a készülékkel együtt 

szállított golyós szifont kell a készülék alján a kondenzátum levezető nyílásba szerelni.  

A golyósszifon szerelését a készülék alján kell végezni. 
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1. ¼ fordulattal nyissa szét a szifont (Abb. 9) 

2. A rögzítő részt alulról tolja be a nyílásba, amíg a karmok bepattannak a padlólemeznél (Abb.10). 

 
3. A reteszelő gyűrűt tolja fel (Abb.11) 

4. A szifonra szereljen fel egy kondenzcsövet (12mm-es, nem tartozék) és kézzel szorítsa meg (Abb.12) 

5. A szifontestet tolja fel és ¼ fordulattal pattintsa a helyére 

6. A kondenzátum 12mm-es csövét a lakás lefolyó hálózatába (szifon) kell kötni. A maximális hosszúság 5m. A 

kondenzcső lejtésére ügyelni kell. A szagvisszaszívás elkerülésére a nyitott bekötést kell használni (Abb.15). 

7. A golyósszifont rendszeresen takarítani kell.  

- a golyósszifont oldalirányú terhelés nem érheti a tömörség megtartása érdekében 

- a lefolyó a szifon után nem emelkedhet, légzsák nem keletkezhet 

- a kondenzlefolyást fagymentesen kell kialakítani 

2.3 Csatlakozó csonkok 

A készülékek NÁ160-as csonkokkal rendelkeznek. A szellőzőcsöveket ezekhez a csonkokhoz kell szilárdan rögzíteni. 

A csonkok elrendezése a méretrajzokon fel van tüntetve. 
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2.4 Szellőzőcső vezetés 

A szellőztető csővezetékek kialakításkor a tömör csatlakozásokra és az lehetőleg rövid vonalvezetésre törekedni 

kell. A por lerakódás, zajosság és nyomásveszteség elkerülésére sima falú csöveket használjunk. A frisslevegő és 

kifúvási csővezetékeket, és esetleg felszerelt fűtőelemet, szűrődobozt megfelelő helyi szigeteléssel kell kialakítani 

kondenzáció ellen. A minimális szigetelés az MSZ EN 1946-6 05/2209 szabvány szerint választandó meg. A fűtetlen 

téren keresztül vezetett csöveket szinten szigetelni kell. A beszabályozás elősegítésére a befúvást és az elszívást 

állítható légszelepekkel kell ellátni. Szennyezett levegő elszívásakor szűrőt kell beépíteni (külön rendelendő 

tartozék) 

Konyhai páraelszívó ernyők nem köthetők a rendszerbe! (tűzvédelem, elpiszkolódás, higiénia)  

A megfelelő lakáson belüli légáramlást ajtórések, ajtórácsok segítségével biztosítani kell. 

2.5 Hőszigetelés 

Fűtött helyiségben a készülék frisslevegő és kifúvás részén kondenzáció léphet fel. Ebben az esetben ezeken a 

helyeken párát át nem eresztő szigeteléssel kell a felületet bevonni.  

Nem fűtött helyiségekben a készüléket minden oldalról megfelelő szigeteléssel kell bevonni. A kondenzátum 

levezetést fagymentesen, alkalmasint fűtéssel kell kialakítani. A frisslevegő és kifúvási csővezetékeket, és esetleg 

felszerelt fűtőelemet, szűrődobozt megfelelő helyi szigeteléssel kell kialakítani kondenzáció ellen. 

 

2.6 Elektromos csatlakozás 

 

Figyelem! Minden karbantartási és szerelési munkát vagy a kapocsdoboz kinyitását csak a hálózatról minden pólust 

leválasztva feszültségmentesített állapotban lehet végezni! A készülék csatlakoztatását csak elektromos szakember 

végezheti a megadott kapcsolási rajzok szerint! A vonatkozó előírásokat, rendeleteket be kell tartani! 

A készülék kinyitása előtt a lekapcsoláskor 5 percet várni kell a ventilátorok leállásáig és a fűtőelem kihűléséig. A 

készülékben elektromos áramütés, mozgó alkatrések és forró felületek jelentenek veszélyforrást. 

Az MSZ EN 60335-1 alapján egy fő/szervizkapcsoló (RHS 3+1  R.sz. 1594) vagy egy életvédelmi relé  (FI 300mA B 

típus )beépítése szükséges. A kapcsoló vagy relé újrabekapcsolás ellen zárható kell legyen. 

A KWL EC …  készülékek ajtónyitási kapcsolóval szereltek, az előlap nyitásakor a készülék belső kapocsdobozában a 

hálózati leválasztás megtörténik, ezáltal a szokásos karbantartási műveletek, a szűrőcsere , az előfűtő beszerelése, 

hőcserélő tisztítása, kondenzátum levezetés ellenőrzése  biztonságosan elvégezhetők. Az üzemeltető is elvégezheti 

a karbantartási feladatokat a készüléken. 

Kérjük a kapcsolási rajzot adja át a kivitelezőnek! 

Mindig mély fali kötődobozokat használjon a kezelőkhöz és az egyes érzékelőkhöz. A vezérlő kábel mindig egy M25-

ös védőcsőben kell vezetni. 

 Ügyelni kell, hogy az egyes elemek soros és ne csillagforma kialakítású kábelvezetéssel kerüljenek 

csatlakoztatásra!  

A buskomponensek és a vezetékhosszak függvényében eltérő vezérlési kábelezést kellhet kialakítani (lásd. SS-1077 

és SS-1079). 
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3.0 Csatlakoztatási vázlat 

 

T1 – Frisslevegő hőmérséklet érzékelő 

T2 – Befújt levegő hőmérséklet érzékelő 

T3 – Elszívott levegő hőmérséklet érzékelő 

T4 – Kifújt levegő hőmérséklet érzékelő 

T5 - Légcsatorna hőm. érzékelő KWL-LTK (külön tartozék) R.sz. 9644 

T6 - Légcsatorna hőm. érzékelő KWL-LTK (külön tartozék) R.sz. 9644 

T7 - Fagyvédelmi hőm. érzékelő KWL-LTK (külön tartozék) kalorifer visszatérője R.sz. 9644 

T11-18 – Pára/hőmérséklet érzékelő KWL-FTF (külön tartozék) R.sz. 4273 

1 - nem éghető cső (pl. hg. acéllemez) 

2 – nem éghető szigetelés 

3 – ISOPipe cső NÁ 160 mm 

4 – előfűtés EHR-R 1,2/160 + KWL-EM + KWL-LTK R.sz. 9434+4269+9644 

5 – Légszűrő doboz (külön tartozék, LFBR 160 G4) R.sz. 8578 

6 – Elektromos utófűtés EHR-R 2,4 / 160 + KWL-EM + KWL-LTK  R.sz. 9435+4269+9644 

vagy melegvizes utófűtés WHR 160+WHSH HE 24V 0-10V + KWL-EM + 2x KWL-LTK  

R.sz. 9481+8819+4269+9644 
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3.1 Üzembe helyezés és beszabályozás 

 

Hasznos információ beszabályozáshoz! A legegyszerűbben a KWL EC 270/370 W készülékeket nyomásméréssel 

lehet beszabályozni, melyhez minden csonkjára a készüléktől kb. 20cm-re hozzáférhető nyomásmérési pontokat 

kell kialakítani. A beszabályozáshoz a befúvási és elszívási nyílásokat állítható elemekkel, légszelepekkel kell ellátni. 

Piszkos levegő elszívásakor előtétszűrőt kell felszerelni. Páraelszívó ernyőt nem szabad a rendszerre kötni. A 

megfelelő lakáson belüli légáramlást ajtórések, ajtórácsok segítségével biztosítani kell. 

 

3.2 Bypass modul üzeme 

A bypass modul lehetővé teszi a nyári estéken a hűvös külső levegő közvetlen, hőcserélés nélküli befúvását, és ezzel 

a belső levegő hőmérsékletének csökkenését. Zárt bypass esetén a levegő a hőcserélőn keresztül jut a lakásba 

(Abb.18), nyitott bypass esetén pedig a hőcserélőt megkerülve (Abb.19). 

 

A bypass nyitásához a következő feltételeknek kell teljesülnie: 

1- A T3 elszívott hőmérséklet magasabb, mint a beállított bypass hőmérséklet (gyári érték +23°C) 

2- A T1 frisslevegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a T3 elszívott hőmérséklet 

3- A T1 külső hőmérséklet magasabb, mint a beállított frisslevegő korlátozás (gyári érték +15°C) 

A bypass akkor zár be ha, a 4 vagy  5 feltételek teljesülnek és a bypass nyitva volt: 

4- A T3 elszívott hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított bypass hőmérséklet – 2 °C 

5- A T1 külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított frisslevegő korlátozás – 2 °C  

 

4.0 Karbantartás 

A készülék kinyitása előtt a lekapcsoláskor 5 percet várni kell a ventilátorok leállásáig. A készülékben elektromos 

áramütés, mozgó alkatrések és forró felületek jelentenek veszélyforrást. 

4.1 Hőcserélő 

Nyissa ki és vegye le a fedelet a csatok oldásával. A hőcserélőt a szalagnál fogva húzza ki, ügyelve, hogy a tömítések 

ne sérüljenek (Abb.20). Eztán a hőcserélő óvatosan húzza ki a készülékből előrefelé (Abb.31). A lamellákat porszívó 

segítségével tisztíthatja. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A visszaépítésnél helyezze a hőcserélőt a 

vezetősínre (Abb. 21) és lassan, ütközésig tolja be és tegye vissza az előlapot.  
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Figyelem! Az entapia hőcserélőket (KWL EC .. ET típusok) semmiképpen nem szabad folyadékkal (víz, tisztítószer, 

stb.) kimosni, finomszálú ecsettel és porszívóval tisztíthatók! 

 

4.2 Szűrőcsere 

Nyissa ki és vegye le a fedelet. Húzza ki az elszívó és a frisslevegő oldali szűrőket (Abb.22). Ha pollenszűrőt is 

tartalmaz a készülék vegye ki a pollenszűrő kazettát is, figyelje meg, a szűrőkazettán az áramlási irány jelölést! 

 

A KWL készülékek (MSZ EN 13779-nek megfelelően) gyárilag G4 osztályú szűrővel ellátottak frisslevegő és elszívási 

oldalon egyaránt. Opcionálisan F7-es osztályú pollenszűrő rendelhető. 

 

Csereszűrők: 

ELF-KWL 270/370/4/4  R.sz. 9613 - G4 szűrő az elszívás és frisslevegő oldalra (1-1 darab) 

ELF-KWL 270/370/7  R.sz. 9614 - F7 pollenszűrő  (1 darab) 

ELF-KWL 270/370/4/4 BP R.sz. 9617 - G4 bypass-szűrő (2 darab) 

ELF-KWL 270/370/7 BP  R.sz. 9618 - F7 bypass-szűrő (1 darab) 

 

A szűrők cseréjét elpiszkolódás mértékétől függő időközönként (a készüléken gyári beállítás 6 hónap) ellenőrizni, ha 

szüksége s tisztítani/cserélni kell. Egyszeri porszívózás a G4 szűrőkön megengedett, de legkésőbb egy év után ki kell 

cserélni higiéniai okokból. Ha a szűrő nedves célszerű azonnal kicserélni a penészesedés elkerülése végett! 
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4.3 Kondenzátum lefolyás 

Üzembe helyezéskor és a karbantartások folyamán ellenőrizni kell, nincs- a készülék alján lévő kondenzátum lefolyó 

eldugulva (lásd. 2.2 pont). A szifonba öntött ki mennyiségű vízzel ellenőrizhető a szabad lefolyás. 

A készülék elektromos elemeit semmiképp nem érheti víz! 

A tisztítást legalább évente el kell végezni! 

A munkálatok csak megfelelő érintésvédelem mellett végezhetők! 

4.4 Belső elektronika szerelése 

Az oldalsó fedél levétele a belső elektronika után hozzáférhető pl. biztosíték, elem cseréhez (Abb.24,25). A 

szervizfedél a jobbos készüléknél baloldalt, a balosnál jobboldalt található. 

 

 

4.5 A készülék belsejének (EPS habtest) kiszerelése 

1. Nyissa ki és vegye le a fedelet, majd csavarozza le az elülső fedőlemezt (6db csavar).  

 

2. A belső habtest kivétele előtt a kondenzátum szifont le kell szerelni! A szifon leszerelése a felszerelésnél leírt 

lépések fordított sorrendjével történik. Lásd 2.2. 
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3. A vezető síneken óvatosan húzza ki a habtestet, (Abb. 28) eközben a csatlakozó kábelt eressze utána. A habtestet 

ne húzza az elejénél mert könnyen letörhet! Oldja a csatlakozókat és vegye ki a habtestet a házból. (Abb. 29) 

 

4.6 A készülék belsejének (EPS habtest) beszerelése 

A beszerelést a kiszerelés lépéseinek fordított sorrendjében végezzük el. 

1. Helyezzük vissza a csatlakozásokat (Abb. 30) és egyenletesen nyomjuk be a habtestet a házba ütközésig (Abb. 

31).  

 

2. Az első keretet csavarozza vissza 6db csavarral (Abb.33) 
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3. Szerelje vissza a golyós szifont lásd 2.2. 

 

4.7 További rendelhető tartozékok 

Típus   Rend.szám Megnevezés 

KWL -BE   4265  Csúszókapcsolós kézi fokozatkapcsoló üzemjelzéssel (falra) 

KWL-BEC  4263  Komfort kezelőelem (falra), 3m csatlakozó vezetékkel 

KWL-APG  4270  Komfort kezelőelem (süllyesztett), 3m csatlakozó vezetékkel 

KWL-EM  4269  Kibővítő modul 

KWL-KNX  4275  Épületfelügyeleti csatoló EIB/KNX rendszerhez 

 

KWL-LTK  9644  Hőmérsékletérzékelő fűtőelemhez 

KWL-CO2  4272  CO2-érzékelő helyiségbe 

KWL-FTF  4273  Pára érzékelő helyiségbe 

KWL-VOC  4274  VOC érzékelő helyiségbe 

 

EHR-R 1,2/160  9639  Elektromos előfűtő különálló beépítésre, NÁ 160 mm 

LFBR 160 G4  8578  Levegőszűrő doboz  

EHR 2,4/160  9435  Elektromos utófűtő 2,4 kW, NÁ160 

WHR 160  9481  Melegvizes utófűtő kalorifer NÁ160 

WHSH HE 24V(0-10V)  8819  Hőmérséklet szabályozó hidraulikai egység WHR-hez 

WHST 300 T38  8817  Hőmérséklet szabályozó (termosztátos kapillárcsöves fojtószelep) 

KWL-ET 270/370 5912  Entalpia hőcserélő (utólagos beszerelésre) 

4.8 Tartozékcsoportok a kibővítő modullal külső fűtéshez 

- elektomos 

KWL-EM 

+EHR-R 2,4/160 

+KWL-LTK 

-melegvizes 

KWL-EM 

+ WHSH 1100 24V (0-10V) 

+ KWL-LTK 2x 

+ WHR 160 

WHR 160 

+ WHST 300 T38  
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5.0 Méretek 

 

5.2 Készülék  típustábla 
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1 – Gyártó 

2- Kivitel   KWL EC =típus, 270= méret, W= fali készülék, L=balos, R=jobbos 

3- Rendelési szám 

4- EAN kód+cikkszám 

5- névleges felvett teljesítmény (kW) 

6- ventilátor névleges áramfelvétele (A)  

7- névleges feszültség (V) 

8- üzemi hőmérséklethatár (°C) 

9- előfűtés névleges teljesítménye (kW) 

10- előfűtés névleges áramfelvétele (A)  

11- Védelem (IP) 

12- gyártási kód/év 

13- Névleges teljesítmény össz. (kW) 

14- Névleges áramfelvétel össz. (A) 

15- Használati útmutató száma 

16- EAN kód+szériaszám 

17- QR termékkód 

 

5.3 Gyakori kérdések 

Kondenzátum lefolyás akadályozott - eltömődött szifon vagy a lefolyó vezeték 

- nem lejt a kondenzátum elvezető 

 

Hangos üzemi zajok  – a gép szűrője elpiszkolódott 

   - a kiegészítő szűrője elpiszkolódott 

   - szakszerűtlen üzembe helyezés 
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6.0 Kapcsolási rajz SS-1044 
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6.1 KWL EC  .. W belső kapcsolás (Basis Sonder G1 – külső tápegység) 
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6.2 KWL EC  .. W belső kapcsolás (Basis Sonder G3 – tápegységgel) 

 


