
KWL EC 45
Decentrális hővisszanyerős szellőztető.
Hatékony. Elegáns. Páratlan.

VENTILÁTOROK
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Az emelkedő energiatakarékossági követelmények miatt
újépítéseknél és felújításoknál is egyre tömörebb épület-
szerkezeteket építenek. A következmény: a helyiségek-
ben nincs természetes légcsere, a pára és az elhasznált
levegő benn reked. A nedvesség általi épületkárok és a
velük járó reklamációk elkerülésére a szükséges légcse-
rét tartósan, a felhasználótól függetlenül biztosítani kell.

Az ellenőrzött, hővisszanyeréses lakótér szellőztetés
(KWL®) a szabványoknak megfelelően tejeskörűen bizto-
sítja, hogy a légtechnikai ráfordításokból ne csak a lakó-
térkomfort, de az energiamérleg is profitáljon. A decent-
rális hővisszanyeréses megoldás elsősorban a felújítá-
soknál mutat kimagasló előnyöket, a gazdaságos, egy-
szerűen megvalósítható helyiségszellőztetésre.  Az opti-
mális üzem érdekében már a tervezés keretében érde-
mes vele számolni. 

Dőljön hátra és lélegezzen fel.
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A decentrális szellőztetésnél két fontos szem-
pontot kel figyelembe venni: 
egyrészről a magas hatásfokú készülékek

alapfeltételei a gazdaságos üzemeltetésnek, másfelől az
egyes szellőztetők egymással tökéletes összhangban,
egy egységes rendszert képezzenek.

Az új Helios EcoVent Verso mindkét szempontból a ka-
tegória legjobbjai közé tartozik. Az előre összeállított
rendelési készletek és a gyors és egyszerű szerelhető-
ség által az EcoVent Verso gazdaságos megoldást nyújt
mindenféle helyiség szellőztetésére.
A kerámia hőtároló, az áramlás egyenirányító és az EC-
ventilátor tökéletes kombinációja teszi az EcoVent Ver-
sot magas hatásfokúvá és kiemelkedően csendessé. Az
előzetes tervezés biztosítja a kívánt komfortot a felhasz-
náló számára. 

Legalább két, ellentétes ütemben működő készülék alkot
egy működő szellőztető rendszert, de a levegő igény
alapján akár több készülék is telepíthető. Az intelligens
vezérlés lehetővé teszi az egyedi légmennyiségek opti-
mális beállítását akár páratlan számú készülék esetén
is. Ezen felül elsőként oldotta meg a Helios, hogy kis-
ventilátorokkal együtt,  - mint pl. az ultraSilence® ELS,
vagy a MiniVent® M1 - igazi hibridszellőztetést lehessen
megvalósítani. 

Az üzembe helyezés is rendkívül egyszerű: az ügyes
beállító szoftver által, PC vagy notebook segítségével el-
végezhető a konfigurálás. Gyorsan és egyszerűen. Ezál-
tal a lakónak csak egy dolga marad:  nyugodtan hátra-
dőlni és fellélegezni!



EcoVent Verso.
Hatékony. Elegáns. Páratlan.

Rendszermegoldások helyiségek
számára

Hálószoba Nappali

Gyerekszoba Konyha Fürdő

Lakásszellőztető rendszer

EcoVent Verso helyiségszellőzte-
tő készülékekkel. 
Az igény szerinti elszívás és be-
fúvás a lakó és tartózkodó helyi-
ségekbe a közös, optimálisan be-
állítható vezérlés segítségével,
szobánként egy készülékkel
megoldható. További hatékony
megoldási példákat talál a 6. ol-
dalon.
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Magas hatásfokú szellőzőrendszer 
- egy pillanat alatt.

Az EcoVent Verso egészen új lehető-
ségeket hoz a helyiségszellőztetés-
ben. Amennyiben követelmény a mi-
nél kisebb helyfoglalás, az EcoVent
Verso kompakt méreteivel különösen
előtérbe kerül, akár új építésnél, akár
felújításnál, családi- és társasházak-
nál egyaránt.

A hővisszanyerés regeneratív úton
történik, egy kerámia hőtároló elem
segítségével. Elszíváskor felveszi a
használt levegő melegét, elraktároz-
za a kerámiamagban, majd a befúvó
üzemben átadja a frisslevegőnek. 

A sima felületű kerámiatest különö-
sen portaszító, így a beépített szűrő-
vel együtt hosszú távon is higiénikus
üzemet garantál.

A kiegyensúlyozott szellőztetéshez
helyiségfunkciónként legalább két ké-
szülék szükséges, amelyek fordított
fázisban üzemelnek (elszívás/befú-
vás). A szükséges egységek száma a
lakás összes szellőztetési igényétől
függ. Az egyes készülékek térfogat-
áramait a központi vezérlőegység
ideálisan egymáshoz illeszti.

Miért EcoVent Verso?

Kompakt méretek, külső fali beépí-
tés, minimális helyigénnyel.
Takarékos EC-ventilátorok a maxi-
mális energiahatékonysághoz.
Hőmérséklet-rendelkezésreállás
akár 88% (az új DIBt mérési előírá-
sok szerint).
Komfortos vezérlés, kombinálható
elszívó rendszerekkel hibrid szellő-
zetéshez.
Egyszerű üzembe helyezés, a ke-
zelőelem PC-re, vagy notebookra
csatlakoztatható.
A belső előlap a többszörösen díj-
nyertes design-t követi, és harmo-
nikusan illeszkedik a Helios ultraSi-
lence® ELS és MiniVent® M1 elszí-
vó ventilátoraihoz.
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Váltóüzem
Befúvás

Váltóüzem
Elszívás

Elszívás
Az elszívó fázisban a kerámia-
hőtároló felveszi a használt le-
vegő melegét és elraktározza.

Befúvás
Percenkénti ütemben a szellőz-
tető frisslevegő befúvásra vált.
Ilyenkor az előző ütemben fel-
melegített kerámiatest átadja a
hőjét a beszívott frisslevegő-
nek, miáltal az kellemesen elő-
melegítve jut a lakótérbe.
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Rendszermegoldások helyiségek
számára

„ECO“ szellőztetés
A helyiségek egyedi elszívása/befúvása főleg a részle-
ges felújításoknál kerül alkalmazásra, ahol automatikus,
felhasználótól független szellőztetés a feladat.
Ez a gyors és egyszerűen kivitelezhető lehetőség, első-
sorban a gazdaságosságával kerül előtérbe.

Anyaglista a példarendszerhez:
3 db         Beépítő szett (KWL 45 RSF)
3 db         Ventilátoros egység (KWL EC 45)
1 db         Vezérlőelem szett (KWL 45 STS-UP)

Hálószoba Nappali

Gyerekszoba Konyha Fürdő

Hálószoba Nappali

Gyerekszoba Konyha Fürdő

Hálószoba Nappali

Gyerekszoba Konyha Fürdő
""

" "

„DIN“ szellőztetés
A DIN 1946-6 szerinti alapszellőztetési levegőmennyi-
ség alapján kialakított rendszer, amely az egész lakást
figyelembe veszi. A nedves helyiségekben két EcoVent
Verso gondoskodik a szükséges légcseréről. A kiválasz-
tás egyszerű és gyors az online KWLeasyPlan segítsé-
gével. (lásd. 11. oldal).

Anyaglista a példarendszerhez:
7 db         Beépítő szett (KWL 45 RSF)
7 db         Ventilátoros egység (KWL EC 45)
3 db         Vezérlőelem szett (KWL 45 STS-UP)

„HYBRID” szellőztetés
A hibrid rendszer lehetővé teszi az  EcoVent Verso intel-
ligens közös üzemét egy elszívó rendszerrel (Helios 
ultraSilence® ELS, vagy MiniVent® M1). ez a szellőzteté-
si forma elsősorban belső elhelyezkedésű helyiségek/
fürdők/WC-k esetén kiváló alternatíva.  A két rendszer
összekötését a kibővítő modul oldja meg.

Anyaglista a példarendszerhez:
3 db         Beépítő szett (KWL 45 RSF)
3 db         Ventilátoros egység (KWL EC 45)
1 db         Vezérlőelem szett (KWL 45 STS-UP)
2 db         Kibővítő modul (KWL 45 EM)
2 db         Helios ELS/M1 (pl. páraérzékelővel)

Szellőztetési megoldások.
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Intelligens vezérlés.
Összehasonlíthatatlanul intelligens
vezérlés!

Az EcoVent Verso vezérlése intuití-
van, a LED-es kezelőelemen történik,
amellyel egyidejűleg akár nyolc ké-
szülék is vezérelhető. A nyomógom-
bokkal öt szellőztetési fokozat, és há-
rom üzemmód közül választhatunk
(hővisszanyerés, átszellőztetés, befú-
vás). A letisztult kijelzőfelületről egy
pillantással leolvasható a fokozat és
az üzemmód. A LED-ek segítségével
a készülék aktuális állapotára vonat-
kozó jelzéseket is kapunk, például a
szűrőcsere szükségességéről.

Szoftver „HELIOS EcoVent Verso“
Egy. Kettő. Beállítva.

A „HELIOS EcoVent Verso“ szoftver
segítségével csatlakoztatni lehet a
kezelőelemet egy PC-vel, vagy egy
notebookkal USB csatolón keresztül.
A kezelőgombok alternatívájaként
ezen a módon is lehetséges a vezér-
lés beállításaihoz egyszerűen hozzá-
férni. Az üzembe helyezés és a szük-
séges értékek megadása (pl. szűrő-
csere intervallum, minimum szellőző-
fokozat, stb.) ezáltal a legrövidebb
idő alatt elvégezhető. Minden beállí-
tást könnyen és gyorsan lehet a ke-
zelőfelületről módosítani, melyet a
felhasználóbarát szöveges segítség

tesz még egyszerűbbé. A már egy-
szer összeállított konfiguráció eltárol-
ható a PC-n vagy notebookon, és
szükség szerint egy pillanat alatt elő-
hívható és feltölthető. Egy nagyobb
objektum és több készülék esetén
ezzel az üzembe helyezési időigény
minimalizálható. Több azonos rend-
szer esetén az eltárolt konfiguráció
tetszőleges számban feltölthető a
többi lakásba/vezérlőre.

LED-es fokozat kijelzés
Szűrőcsere jelzés
A szűrőcserét az időintervallum lejártakor villogással jelzi.

Fokozat gomb: öt fokozat + kikapcsolás

Üzemmód gomb:
Befúvás üzem

Átszellőztetés  (nincs fordított üzem)

Váltott üzem hővisszanyeréssel

KWL 45 BEU kezelőelem
Egyértelmű fokozat és üzemmód kijelzés LED-ekkel. A funkciók
nyomógombbal választhatók.



Beltéri design-előlap, manuálisan zárható

Műanyag ház, integrált légvezetőkkel

EPP burkolat

Nemsacél külső rács

Védőrács

Áramlásegyenirányító

Védőrácsos ventilátoregység

Kerámia hőtároló

G3-szűrő

Fali beépítőhüvely

Rendszermegoldások helyiségek
számára

Kiemelkedő EcoVent Verso tulajdonságok:

Takarékos és csendes EC-axiálventilátor.
Elegáns és időtálló design.
Légtechnikailag optimalizált előlap.
A komponensek szerszámmentes, egyszerű be- és ki-
szerelése. 
Magas hatásfokú áramlásegyenirányító a csendes és
hatásos üzemért
Integrált hangcsillapítás.
G3-légszűrő, könnyen hozzáférhető, szerszám nélkül
cserélhető.

8

Tömítés
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Gyorsan szerelhető.

Szűrőcsere – G3-Légszűrő

A beállított üzemidő után a szűrőcsere
szükségességére a kezelőelem jelzéssel
figyelmeztet. A csere néhány mozdulattal
elvégezhető, csak kell venni az előlapot,
így a szűrő könnyen hozzáférhető, kive-

hető. A szűrőcsere után az előlapot visz-
sza kell helyezni és a kezelőelemen a
csere elvégzését nyugtázni. 

Tisztítás – Hőtároló elem

Az EcoVent Verso hőtároló eleme tisztí-
tásbarát kerámiakőből készül, amely a
pórusmentes szerkezetének köszönhető-
en sima, higiénikus felülettel rendelkezik.

A karbantartások keretében a kerámia
hőtároló egység egyszerűen tiszta vízzel
átmosható.

Egyszerűen karbantartható.

Fali beépítőhüvely és külső rács felszerelése. A magfuratban
rögzített hüvely után a külső rács a már kész homlokzatra rögzíthető.

Ventilátoros egység behelyezése és csatlakoztatása.

A készüléket az építési, felújítási munkálatok végeztével szereljük be,
egyszerűen a fali hüvelybe csúsztatással és az elektromos vezetékek
bekötésével. A szellőző készülék az EPP burkolatba integrált, miáltal
a hőszigetelés a külső fal felé biztosított.

Belső előlap behelyezése.

Amint a ventilátoregység beépítésre került és csatlakoztatva van, fel-
szerelhető a beltéri design-előlap. Ezzel kész is a beépítés.

Az EcoVent Verso telepítéséhez egységenként egy fali nyílás-
ra - pl. magfúró által - és az elektromos vezetékek előkészíté-
sére van szükség. Ezáltal a beszerelés gyorsan és egyszerű-
en három lépésből elvégezhető:



Ventilátoros egység

KWL EC 45           Rend.sz. 3011
Tartalma: beltéri design-előlap
szűrővel, kerámia hőtároló elem,
áramlásegyenirányító, védőrácsos
ventilátoregység, kihúzó segítség
és szigetelt EPP készülékház.
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Tartozékok.
Műszaki adatok.

Beépítő hüvely és rács

KWL 45 RSF         Rend.sz. 3005
Robusztus fali beépítő hüvely mű-
anyagból, külső és belső védőfe-
déllel,  külső fali nemesacél rács-
csal. Szerelési segédanyag a be-
építő hüvely megfelelő lejtéssel
történő rögzítéséhez a csomag-
ban szintén megtalálható.

Méretek mm-ben

Rendelési egységek
A szerelési fázisoknak megfelelően a következő szettek rendelhetők:

 Műszaki adatok

Vezérlő szett UP/HS

KWL 45 STS-UP   Rend.sz. 3006
KWL 45 BEU kezelőelemet és
KWL 45 SNU tápegységet tartal-
maz. Süllyesztett fali dobozba
szereléshez (mélység 61 mm). 
6 db EcoVent Verso készülék
csatlakoztatását teszi lehetővé.

KWL 45 STS-HS    Rend.sz. 3007
KWL 45 BEU kezelőelem és KWL
45 SNH kalapsines tápegység (2
elem széles). 4 db készülék csat-
lakoztatását teszi lehetővé.

További KWL®-tartozékok
A KWL®-rendszerhez további tartozékok, pl. tápegységek, kibővítő modul, fali doboz kezelőelemhez is rendelkezésre állnak. 
A részletek az aktuális KWL katalógusban találhatók.

  Hőmérséklet-rendelkezésreállás 2)                         akár 88 %

  Ventilátoros egység1)                 KWL EC 451)                      Rend.sz. 3011         

  Üzemi feszültség -tápegység      bemenet 230 V~, 50/60 Hz / kimenet 12 V⎓
  Névleges áram   mA 42 32            27 21 17

  Elektromos vezeték -vezérlés 3)                      NYM-O  2 x 1,5 mm²
  Elektromos vezeték -tápegység 3)                   NYM-O  2 x 1,5 mm²

  Hangnyomásszint LPA dB(A)         34            29 27            21           14

  Légszállítás fokozatonként            Î           Í Ì             Ë           Ê
  elszívás/befúvás V· m3/h               45            37 32            24           14

  Hangcsillapítás Dn,e,w dB 44

  Elektromos vezeték  -ventilátor 4)                  J-Y (ST) Y  3 x 0,8 mm

  Kapcsolási rajz                                                SS-1091 / SS-1093

1) Az egységhez a beépítő hüvelyt külön meg kell rendelni. (KWL 45 RSF, Rend.sz. 3005 - részletek lásd fent.). 2) A legújabb DIBt mérési előírások szerint
3) NYM-J  3 x 1,5 mm² alkalmazása is elfogadott.                                                                              4) J-Y (ST) Y  2 x 2 x 0,8 mm alkalmazása is elfogadott.

  Teljesítményfelvétel  W 4,5 3,4           2,8 2,1 1,6

  Tömeg   kg                                                                   4,3
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Szakértelem.

KWL® – kicsitől a nagyig.

A Helios széles KWL®-termékpalettá-
ja komplett rendszermegoldásokat
tartalmaz, a hővisszanyerős komfort-
szellőzés minden területére. A Helios
álló-, mennyezeti- és fali készülékei
45 ... 2600 m3/h légszállítási tarto-
mányban, beépített szűrőkkel, magas
hatásfokú hőcserélőkkel, csendes és 

karbantartásmentes ventilátorokkal
rendelkeznek.
A Helios easyControls integrált web-
szerveres vezérlés lehetővé teszi,
hogy a szellőztetést az otthoni háló-
zatról egyszerűen akár egy tablet
vagy mobiltelefon segítségével sza-
bályozzuk.

KWL®-kiválasztás egy kattintásra.

A KWLeasyPlan lehetővé teszi a
gyors és biztos központi-, vagy de-
centrális KWL®-rendszer kiválasztást,
vagy akár a tisztán elszívásos szel-
lőztetést Helios rendszerkomponen-
sekből.  Egyidejűleg a DIN szerinti
szellőztetési koncepció is automati-
kusan elkészül.

A különféle segédasszisztensek lé-
pésről lépésre vezetik a kiválasztás-
ban. Zárásként a projekt adatai
nyomtatásra készen rendelkezésre
állnak. Az online szoftver elérhető: 
www.KWLeasyPlan.de weboldalon.

Hasznos videók.

Miért is érdemes ellenőrzött hővisz-
szanyerős lakótér szellőztetést alkal-
mazni? Hogyan működik a rendszer?
A Helios KWL®-videókban minden
fontos és érdekes információ megta-
lálható, így kiváló tanácsadó és se-
gítség. 

További információk érhetők az aláb-
bi weboldalon:
www.frisshaz.hu

Szenvedélyünk a levegő.

Több mint 60 éve a vezérelvünk az
optimális szellőztető megoldások ki-
fejlesztése. Ez tette a Helios-t vezető
ventilátor és szellőztető rendszer
márkává.

Helios kompetenciával nap mint nap
találkozhat a legkülönfélébb területe-
ken. A kis helyiségelszívó lakásventi-

látoroktól a nagyobb éttermekben,
színházakban, irodákban alkalmazott
elszívó és befúvó rendszereken át,
az ipari alkalmazásokig. Biztonság-
technikailag kiemelt alkalmazások-
ban is, mint mélygarázsok, lépcsőhá-
zak füstmentesítése, vagy robbanás-
veszélyes területek estén biztonság-
gal hagyatkozhat a Helios-ra.



Kamleithner Budapest Kft. - Helios magyarországi vezérképviselet
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 189. T: 06 1 425 3288 E: iroda@helios.hu

www.helios.hu
A KWL® a Helios Ventilatoren bejegyzett védjegye. Copyright ©: Helios Ventilatoren, VS-Schwenningen. ISO 9001/2008.

Műszaki változtatás joga fenntartva. Nr. 90 517.005/ 02.16

hírek, újdonságok

Hővisszanyerés Energiatakarékosság Talajhő hasznosítás

mérési eredmények

bemutatók referenciák

www.frisshaz.hu

Ön is
mindent tud
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