
 

 

Helios.  KWL.  prezračevanje na dlani  .easyControls.  upravljajte kjerkoli.   kadarkoli. 

Helios s svojo dolgoletno tradicijo na področju prezračevanja zagotavlja kvaliteto in zanesljivo delovanje.  
Več kot 2000 KWL prezračevalnih naprav z rekuperacijo prezračuje slovenske hiše in s tem zagotavlja udobje in svež 
zrak v prostoru ter seveda skrbi za zdravje uporabnikov.  
 

Vsak proizvod ima nešteto možnosti izboljšav in vsak 
profesionalni proizvajalec hrepeni po napredku, po še boljšem.  
Nemško podjetje Helios Ventilatoren GmbH katerega generalni 

zastopnik za Slovenijo je podjetje AGREGAT d.o.o. postavlja 
nove dimenzije na področju prezračevanja. Večletni razvoj je 
dobil rezultat easyControls. Nov način regulacije na dlani. Vse 

spreminjanje parametrov hitrosti, temperatur, tedenske 
programske ure, bypassa, načinov delovanja, lahko upravljamo 

preko telefona, tablice ali računalnika. Načeloma ne 
potrebujemo dodatnega stenskega nastavljalnika oziroma 

kontrolerja za nastavljanje parametrov, vendar pa sta v 
prodajnem programu stenski osnovni nastavljalnik (1-2-3 
hitrosti) in napredni digitalni nastavljalnik, ki omogoča vse 

nastavitve.  

sistem easyControls je serijsko vgrajen in ne zahteva dodatnih 
stroškov. 

Temperaturni graf 
Prav tako nam KWL easyControls napreden sistem omogoča 
stalen nadzor nad vsemi temperaturami: zajema svežega zraka, 
izpuha izrabljenega zraka, odvoda zraka iz prostorov in dovoda 
čistega zraka v prostore. Omogočen je tudi prikaz vrednosti 
dodatnih temperaturnih senzorjev, če so priključeni. 
Temperature so prikazane grafično, graf omogoča točkovni 
prikaz temperatur glede na čas do minute natančno. Tako lahko 
spremljamo izkoristek naprave in temperature za danes, včeraj, 
mesec ali leto nazaj. Podatki se osvežujejo na 15 minut, 
shranjeni so na Helios serverju, kar pomeni, da se podatki ne 
morejo izgubiti. Poleg vseh temperatur naprave, ki so prikazane v 
napravi, se beleži tudi stopnja prezračevanja v kateri deluje naprava. Saj so nekatere temperature, posledično tudi 
izkoristek energije, odvisne od stopnje prezračevanja. Grafični prikaz podpira dovršen in napreden sistem podjetja 
Highcharts. Omogoča enostavno uporabo, natančno analizo temperatur, letni, mesečni, dnevni in urni pogled, lahko 
pa si do minute natančno ogledamo nihanje temperatur glede na želeno obdobje.    
 

 

 


