
Artyku  promocyjny

158 NOWOCZESNE INSTALACJE

Nowa seria KWL EC „W” obejmuj ca jednostki na cienne, o wy-
dajno ci od 200 do 500 m3/h. Te kompaktowe urz dzenia s  ide-
alnym rozwi zaniem do domów jednorodzinnych oraz mieszka .
Posiadaj  one certyfikaty zgodnie ze standardami domów pasyw-
nych. Urz dzenie na cienne KWL EC 200 do 500 W, s  od teraz se-
ryjnie wyposa one w system HELOS easyControls. W ten sposób 
ustala si  nowe standardy obs ugi urz dze  KWL®. W komplecie 
z regulacj , zapewniaj c  sta  wydajno  lub sta e ci nienie. Opcj
jest zintegrowana w urz dzeniu nagrzewnica wodna.

Odzyskiwanie ciep a i wilgoci w celu zapewnienia optymalnego kli-
matu mieszkania
Centrale wentylacyjne KWL®EC serii „W” mog  by  wyposa one w en-
talpiczne wymienniki s u ce do odzysku energii i wilgoci zapewniaj
komfortow  wilgotno  pomieszcze  – bez nawil acza, inwestycyjnie 
drogiego i zwykle energoch onnego.

Odpowiednia wilgotno  jest istotna dla dobrego samopoczucia. 
Wilgotno  wzgl dna w pomieszczeniu winna wynosi  30-60%. W przy-
padku zbyt niskiej wilgotno ci wysychaj luzówki, zwi ksza si  in-
tensywno adunków elektrostatycznych oraz zapylenia. Efekty te 
zauwa alne s  w zimnych porach roku, gdy powietrze zewn trzne jest 
w wysokim stopniu nasycone, co powoduje spadek wilgotno ci wzgl d-
nej po ogrzaniu pomieszczenia; (na przyk ad: przy –5°C na zewn trz 
i 21°C wewn trz pomieszczenia wilgotno  wzgl dna spada ze 100% 
do poni ej 17%). Systemy wentylacyjne posiadaj ce entalpiczne wy-
mienniki ciep a oprócz ciep a odzyskuj  do 65% wilgoci z powietrza. 
Wilgotno  ta wzbogaca powietrze z zewn trz, które po ogrzaniu za-
pewnia komfort w pomieszczeniu. 

Systemy Helios KWL® posiadaj ce wymienniki entalpiczne w opty-
malny sposób cz  odzyskiwanie ciep a ze zdrowym nawil aniem 
pomieszcze . Energia zawarta w parze wodnej poprawia bilans ener-
getyczny procesu odzyskiwania energii w porównaniu z systemami 
nie wykorzystuj cymi zjawiska entalpii. Wymienniki entalpiczne fir-

my Helios osi gaj  w ten sposób poziom 100% sprawno ci odzysku 
energii. Systemy wentylacyjne posiadaj ce entalpiczne wymienniki 
firmy Helios osi gaj  parametry sprawno ci odzysku ciep a, które, ba-
dane przez TÜV wed ug DIBt wynosz  do 116%. Systemy te dost pne 
s  w wielko ciach KWL EC 200 W do 500 W.

Entalpiczny wymiennik ciep a dzia a w nast puj cy sposób: cz -
steczki wody osadzaj  si  na 
aktywnych powierzchniach wy-
miennika. Nast pnie przenikaj
przez membran , podobnie jak od-
bywa si  transport wody w ro li-
nach. Na powierzchni membrany 
od strony dop ywu powietrza cz -
steczki wody zabierane s  przez 
strumie  powietrza zewn trznego.
Warstwa soli krystalicznej na 
membranie wymiennika zapew-
nia higien  i u atwia proces wy-
miany wilgoci. Dzi ki niej woda 
pobierana przez strumie  powie-
trza ma posta  molekularn , a nie 
posta  kropel. Strumienie powie-
trza dop ywaj cego i wywiewa-
nego s  od siebie hermetycznie 
oddzielone, przechodzenie cz ste-
czek organicznych i materia ów 
aromatycznych jest niemo liwe.

Nowa generacja urz dze  KWL®EC serii „W” firmy Helios
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