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KWL ® HygroBox

Aktivno vlaženje za zdravo klimo

Na sliki: KWL HB.. WW L
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Pretok zraka

     z grelnim 
registrom (nizkotemp.)

Razvit za prezračevalne sisteme 
v stanovanjskih stavbah in 
pisarnah. Helios HygroBox, je 
namenjen samodejnemu 
doseganju zdrave klime z 
idealno vlažnostjo skozi vse 
leto.

Prednosti
Konstantna klima v prostorih z 
idealno vlažnostjo.
Preprečuje škodo na pohištvu, 
lesenih talnih površinah in 
starinah.
Krepitev obrambnih sposobnosti 
telesa zaradi skrajšanja življenjske 
dobe bakterij in virusov.
Zmanjšana vsebnost drobnega 
prahu in elektrostatičnega naboja 
v prostoru.

Posebne lastnosti HygroBox
Stalen dotok vlažnega in 
segretega zraka v bivalne 
prostore.
Zaradi principa naravnega 
izhlapevanja vode je preprečena 
prekomerna vlažnost.
Higienska neoporečnost z UV-C 
dezinfekcijo.
Popolnoma avtomatski obratoval-
ni režim s samodejnim poletnim 
izklopom.
Nizki vzdrževalni stroški in 
enostavna namestitev.
Nizki obratovalni stroški zaradi 
uporabe energije izhlapevanja 
obstoječega sistema ogrevanja.

Princip delovanja
HygroBox je aktivna vlažilna 
naprava za integracijo v nov ali 
obstoječ KWL prezračevalni sistem 
z izkoristkom odpadne toplote. 
Svež zunanji zrak se vodi preko 
toplotnega izmenjevalca KWL 
naprave in prevzema toploto iz 
odvodnega zraka. V primeru 
uporabe entalpijskega izmenjeval-
ca, ki vrača tudi delež vlage, se 
HygroBox uporablja le v primeru 
zdravstvenih težav ali če je 
vlažnost še vedno prenizka

(poslovni prostori ipd.). Segret 
zrak gre nato skozi HygroBox, kjer 
se avtomatsko navlaži po principu 
naravnega izhlapevanja vode. 
Rotor z lamelami neprestano 
dovaja iz vodne kopeli vodne 
molekule in vlaži površino lamel 
na strani segretega dovodnega 
zraka. 
Ne glede na obratovalni režim 
KWL sistema in ne glede na 
zunanji vremenski vpliv HygroBox 
vzdržuje nastavljeno konstantno 
relativno vlažnost in tako vzdržuje 
zdravo bivalno okolje z idealno 
vlažnostjo zraka.

Dobava
Kompaktna enota, pripravljena za 
priklop vključno z vodno cevko in 
vodnim $ltrom.

Grelni register
HygroBox je opremljen z vodnim 
(tip WW) ali električnim grelnim 
registrom (tip EH). Dovodni zrak se  
pred navlažitvijo segreje in tako 
pridobi potrebno energijo za 
izhlapevanje. Obenem pa dobimo 
prijetno temperaturo dovodnega 
zraka.
Pri nizkotemperaturnih ogrevalnih 
sistemih z manjšim pretokom 
vode (npr. toplotna črpalka) lahko 
na priključke HygoBox-a 
priljučimo tudi nizkotemperaturni 
grelni register (KWL-NHR.. z 
ostalimi dodatki) kot dodatno 
ogrevanje.

Poletni režim obratovanja
Pri dovolj visoki vlažnosti 
zunanjega zraka (npr. poleti) se 
HygroBox avtomatsko preklopi v 
režim pripravljenosti. Vode ni v 
napravi in rotor miruje.

Namestitvena shema KWL HB.. WW R

HygroBox z vodnim 
grelnim registrom,
desna izvedba 

(KWL.. WW R)

Sistem izoliranih kanalov (IP)

Priklop 

odpadne 

vode

Priklop 

pitne vode

Fasadna 

kombinirana 

rešetka (IP-FKB)

KWL naprava 

(npr. KWL EC 

370 Pro R)

Črpalno mešalni sklop

Vodni 
#lter

         Dovod             Zajem

         Odvod             Izpuh

KWL HB.. KWL HB 250.. L

KWL HB 500 WW L
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KWL HB 250 EH R 0963 KWL HB 250 WW R 0923 KWL HB 500 WW R 0981

KWL HB 250 EH L 0962 KWL HB 250 WW L 0922 KWL HB 500 WW L 0980

40-60 40-60 40-60

15-25 15-25 15-25

250 250 500

1400 100 100

1300 2000 4200

230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

3/4“ 3/4“ 3/4“

40-50 40-50 40-50

25/28 25/28 46/61

– KWL-PMA 250 KWL-PMA 500

– 5629 5634

– KWL-NHR 250 KWL-NHR 500

– 5628 5633

KWL-UVR KWL-UVR KWL-UVR

5631 5631 5631

KWL-WF KWL-WF KWL-WF

5630 5630 5630

KWL-OME KWL-OME KWL-OME

5632 5632 5632

KWL® HygroBox

Dodatna oprema - tehnični podatki

Nizkotemperaturni vodni grelni 
register (za KWL-HB.. WW)

Opis
V povezavi z nizkotemperaturnim 
vodnim grelnim registrom (tip. 
..WW) je priporočljiva namestitev 
dodatnega grelnega registra na 
izhodu zraka iz HygroBox-a, ki 
kompenzira ohlajanje zraka 
zaradi izhlapevanja.
Zunanji temperaturni senzor 
grelnega registra (vključena v 
dobavi) se namesti približno 50 
cm za registrom, v dovodni zračni 
kanal.

Dodatna oprema
Nizkotemperaturni grelni register
-  za KWL 250 WW..
KWL-NHR 250              Št. 5628
-  za KWL 500 WW..
KWL-NHR 500              Št. 5633

Sklop črpalke in mešalnega 
ventila (za KWL-HB.. WW)

Opis
Za priključitev HygroBox-a na 
obstoječi tokokrog centralnega 
ogrevanja.
Sestavljen je  iz:
- 1 kos: obtočna črpalka (230 V)
- 2 kosa: vijačni spoji, R 1/2a/15
   mm MS (medenina)
- 1 kos: tripotni mešalni ventil s
   servo motorjem (230 V), Rp1/2’’,
   DN 15, čas delovanja 120
   sekund

Dodatna oprema
Sklop črpalke in mešalnega ventila
-  za KWL 250 WW..
KWL-PMA 250             Št.  5629
-  za KWL 500 WW ..
KWL-PMA 500              Št.  5634

Rezervna UV-C žarnica in 
osmozna membrana (za vse tipe)

Opis
Helios HygroBox naprave so 
opremljene s konstantno 
samodejno UV-C dezinfekcijo, ki 
učinkovito ubija vse mikroorga-
nizme.
Poleg tega se samodejno 
spreminja količina vode v 
uparjalni kadi glede na trdoto in 
intenziteto izhlapevanja.
Higienska varnost HygroBox-a je 
dokumentirana s strokovnim 
mnenjem in certi#katom.

Dodatna oprema
Rezervna UV-C žarnica
KWL-UVR               Št. 5631
Rezervna osmozna membrana
KWL-OME              Št. 5632

Rezervni vodni $lter 
(za vse tipe)

Vodni #lter na dovodni strani 
oskrbe z vodo je potrebno 
zamenjati  vsakih 6 mesecev. Na 
zaslonu higro komore se pojavi 
opozorilo za potrebno menjavo 
#ltra.

Dodatna oprema
Rezervni vodni #lter
KWL-WF               Št. 5630

Tehnični podatki

Desna izvedba (zajem zraka na desni)

Leva izvedba (zajem zraka na levi)

Nastavljiva relativna vlažnost dovodnega zraka [%]

Nastavljiva temperatura dovodnega zraka [°C]

Maksimalen pretok zraka [m3/h]

Maksimalna poraba električne energije [W]

Grelna moč [W]

Napajanje

Priključek za svežo vodo

Vodna drenaža za odpadno vodo [Ø mm]

Teža (neto/v obratovanju) približno [kg]

Pripomočki

Črpalka z mešalnim sklopom

Št.    

Nizko temperaturni grelni register

Št. 

UV-C žarnica

Št. 

Vodni #lter

Št. 

Osmozna membrana

Št.  

Z električnim grelnim registrom

Za KWL® enote do 250 m3/h

Tip            Št.

Z vodnim grelnim registrom

Za KWL® enote do 250 m3/h

Tip            Št.

Za KWL® enote do 500 m3/h

Tip            Št.

KWL-NHR KWL-PMA KWL-UVR, KWL-OME KWL-WF
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