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Áruátvétel, áruelhelyezés 
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 
garancia érvényét veszti! 
A hosszabb ideig tartó raktározásnál az árut káros hatások érhetik, ezek elkerülésére a következő 
intézkedéseket kell tenni: 

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

- A raktározási hely rázkódásmentes, vízvédett és hőmérsékleti ingadozásoktól mentes legyen. 
Több éves raktározásnál esetén az üzembevétel előtt, a készüléket az érvényes műszaki 
előírásoknak megfelelően, 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 szavatosságnak 
 
Típus, jelöléskulcs 

KWL EC 60 ECO  
 
Műszaki adatok 
 

Feszültség: 230V/50Hz 
Névl. áram: 0,05 A 
Védelem: IP X4 
Villamos vezeték: NYM-J 3 x 1,5mm2 
Üzemi hőmérsékleti tartomány -20…+40 °C 
Tömeg: fali beépítőhüvely 3,25 kg, készülék 5,55 kg 
Légszállítás:  60 / 30 / 17 m3/h 

 

Általános információk 

 

 

Szállítás 

A termék két fő részből áll melyek külön rendelhetők az építési fázisoknak megfelelően. 

 

 

KWL 60 RS       Rend.sz.:  0708 

Beépítő hüvely és külső fedél 

 

1, Nemesacél kültéri fedél 

2, Fúrósablon 

3, Építési portakaró fedél és merevítő kereszt 

4, Fali hüvely 

5, Tömítőcsíkok 

6, Műanyag dugók 

7, lecsepegő lemez 
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KWL EC 60  Rend.sz.: 0725 

Szellőztető gépegység 

 

8, Műanyag belső rács 

9, 2db G4-es szűrő (elszívás / befúvás) 

10, Hőcserélős szellőztetőgép  

11, Rögzítő csavarok 

12, Hálózati betáp csatlakozás 

13, Kezelőelem 

 

 

Kiegészítő tartozékok 

A helyi viszonyoknak megfelelően, a gép normál hosszméreténél vastagabb vagy vékonyabb falakba 
szereléshez hüvelyhosszabbító, illetve külső távtartó keret rendelhető. 

 

KWL 60 WV    Rend.sz: 0884               KWL 60 DR   Rend.sz.: 0888  

Fali hüvely hosszabbító               Külső távtartó keret  

 
14, Fali gyűrű 
15, 2db elválasztó 
16, kondenzkifolyó 
hosszabbító 
 
17, Nemesacél távtartó 
keret 
18, Fali gyűrű 
19, 2db elválasztó 
20, kondenzkifolyó 
hosszabbító 
21, rögzítőcsavarok 
 
 
 

 
 
 
 
Alkalmazás, működés 
A készülék irodák, rendelők, kisebb műhelyek, üzlethelyiségek, és lakások egyedi helyiség 
szellőzetésére alkalmas. A készülék két ventilátorral folyamatosan, huzatmentesen cseréli a helyiség 
levegőjét. A lemezes hőcserélő a légáramok keveredése nélkül nyeri vissza a hőt. Tisztításhoz, 
karbantartáshoz a szűrő könnyen kiszerelhető. Gőzelszívásra vagy laborokban vegyi anyagok 
elszívására nem alkalmazható!  
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Gázkészülékes üzem 
A helyiség levegőjét használó (nyílt égésterű) gázkészülékekkel történő együttes üzem esetén az 
összes vonatkozó szabályt be kell tartani. A két berendezés csak akkor üzemelhet egyszerre, ha 
megfelelő légutánpótlás megoldott a lakás egészére, és minden légforgalmat bonyolító berendezésre 
(szellőzőventilátorok, páraelszívók, gázkészülékek…) nézve. 
A légforgalom számításakor a készüléket csak elszívásként szabad figyelembe venni, azaz olyan 
üzemállapotot kell feltételezni, amelynél a befúvó oldal nem üzemel (pl. fagyvédelem, üzemzavar 
miatt). Az elszívott légmennyiséghez a maximális teljesítményt vegyük figyelembe. 
 
Teljesítmény 
A teljes szellőztetési teljesítmény eléréséhez és kihasználásához jól megválasztott választott hely, és 
megfelelően kivitelezett beépítés szükséges, kedvezőtlen beépítés esetén a megadott légszállítási és 
zajadatoktól eltérő értéket kaphatunk. 
 
 

Kondenz elvezetés 
A készülékből esetenként kondenzvíz távozik a szabadba, amely kifolyását a karbantartáskor 
ellenőrizni kell. 
  
Felszerelés, beépítés 
 
A fali hüvely (KWL 60 RS) felszerelése 
 
1, Magfúrást elvégezése      2, Hüvely beépítése 
 

 
 
3, Külső fedél felszerelése         4, Vezérlés és betáp vezetése 
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5, Készülék beszerelése  

6, A KWL 60 WV hüvelyhosszabbító felszerelése 

 
 
7, A KWL 60 WV hüvelyhosszabbító felszerelése 
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Villamos csatlakoztatás, kezelés 
A villamos bekötést csak szakember végezheti, a készülék feszültségmentes állapotában.  
A készülék az előlapra integrált KWL 60 BU kezelőelemmel vezérelhető egyszerűen a csúszka három 
fokozatának kapcsolásával. A fokozatok a vezérlőnyákon lévő 2 DIP kapcsolóval rendelhetők hozzá. 
 

KWL-BU 
 
DIP1 = max fokozat 45/60 m3/h 
DIP2 = 0-s fokozat ki/be 
 

DIP 1 DIP2 Fok0 Fok1 Fok2 Fok4 Fok4 

1 be be  1 2  3 

 be ki  1 2 3  

2 ki be 1 2   3 

3 ki ki 1 2  3  

 
 
Figyelem! 0-s fokozaton beáramolhat a külső hideg levegő! 

 
 
Kapcsolási rajz 
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Kondenzátumlevezetés 
A fűtési időszak alatt üzemi kondenzáció lép fel és nem elhanyagolható mennyiségű kondenzátum 
keletkezik, aminek szabadon ki kell folyni a készülékből. A megfelelő lefolyás érdekében a fali hüvelyt 
0,5% lejtéssel kell beszerelni a kültér felé. Éppen ezért a karbantartáskor pl. ősszel a 
kondenzlevezetés ellenőrzése is szükséges. 
 
Szűrőcsere 
A szűrők cseréjéhez a belső műanyag fedelet le kell venni (a felső rögzítőkarom enyhe 
megemelésével), majd lehet kihúzni a jobbra és balra a szűrőelemeket. 
Visszaszerelésnél fordított sorrendben járjunk el. 
 

 
 
 
Tartalékszűrő: normál G4   ELF-KWL 60/4/4 (9445) vagy pollenfilter F7    ELF-KWL 60/7/7 (9446) 
 
  
Egyéb 
Karbantartásnál a készülék teljes belsejét vizsgáljuk át és a szennyeződéseket porszívóval, ecsettel, 
nedves ronggyal távolítsuk el. Vizet ne engedjünk a készülékbe! 
 
Jótállás, Garanciális feltételek 
Ha a fentieket nem veszi figyelembe, elveszti a jótállást. A nem rendeltetésszerű használatból, 
helytelen szállítás-, tárolás- és beépítésből eredő károk esetén a forgalmazót semmiféle felelősség 
nem terheli. 
 
Előírások 
Rendeltetésszerű beszerelés és üzemeltetés esetén a készülék, a gyártás időpontjában érvényes 
előírásoknak és CE irányelveknek megfelel. 


