
Helios easyControls 3.0

Pametno, intuitivno in individualno:
Helios KWL® z nadzornim sistemom



Rezultat
30 letnih izkušenj.

Nadzorovano prezračevanje z rekuperacijo toplote 
(KWL) je tako rekoč nepogrešljivo v sodobnih 
enodružinskih hišah in večstanovanjskih stavbah. 
Tako pri novogradnjah, kot tudi pri adaptacijah, 
sistem KWL ne ustvarja le zdrave in udobne klime, 
pač pa tudi zagotavlja visoko energijsko učinkovitost 
prezračevalnega sistema. Zahvaljujoč visoki 
učinkovitosti toplotnega izmenjevalnika lahko prihranite 
do tretjine stroškov ogrevanja, kar pomeni dobro 
dolgoročno odločitev!

Kot pionirji te tehnologije smo pred 30 leti prepoznali številne 
prednosti KWL sistema in ga od takrat neprestano razvijali.
Naš najnovejši produkt - koncept pametnega nadzora 
easyControls 3.0 – predstavlja novi mejnik v razvoju KWL 
sistema:
Še bolj priročen in intuitiven ter individualno nastavljiv.

Rezultat je optimalno prezračevanje za vse potrebe.
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Helios KWL® ponuja številne prednosti:

D  Popolnoma usklajene rešitve za preprosto načrtovanje, 

enostavno namestitev in optimalno učinkovitost.

D   Novi koncept nadzora easyControls 3.0 je mogoče 

individualno prilagoditi potrebam stanovalcev. 

D  Ročno upravljanje preko krmilnega elementa, notranjega 

spletnega strežnika ali s katere koli lokacije prek oblaka.

D  Inovativni koncept filtracije: opcijsko z več nivojsko filtracijo 

in izjemno preprosto zamenjavo filtra.

D  Estetsko oblikovani zaključni elementi za dovajanje in 

odvajanje zraka, ki so prejeli nagrado za oblikovanje in se 

lahko optimalno in diskretno vključijo v vsak prostor.

Poizvedite več
na YouTube!
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Poleg zanesljivih posameznih komponent je 
bistven predvsem celoviti koncept sistema KWL. 
Le popolnoma usklajene komponente zagotavljajo 
najboljše rezultate.

V ta namen so na voljo integrirane, usklajene 
KWL sistemske rešitve, za katere jamčimo 
preprosto načrtovanje, varno montažo in največjo 
učinkovitost v vseh pogojih obratovanja.

Porabljen izpušni zrak, ki je obremenjen z 
vlago, škodljivimi snovmi in vonjavami, se iz 
kuhinj, kopalnic in stranišč odvaja prek ličnih 
prezračevalnih elementov v toplotni izmenjevalnik 
prezračevalne naprave.

Dovodni zrak, ki teče skozi izmenjevalnik, a se z 
odpadnim zrakom ne meša, absorbira toplotno 
energijo iz odvodnega zraka z učinkovitostjo do 90 
%. Ta postopek lahko energijsko še optimiziramo 
s priključitvijo zemeljskega kolektorja. Filtriran 
in predhodno ogret dovodni zrak dovedemo s 
pomočjo periferije in zaključnih prezračevalnih 
elementov v dnevno sobo in spalnice, kjer trajno 
zagotavlja zdravo in udobno klimo.

Izpušni zrak se odvaja navzven preko strešnega 
ali stenskega odvoda. Za zajem izberemo najbolj 
optimalno lokacijo na fasadi objekta. Pri tem 
upoštevamo orientacijo objekta, bližino prometnic 
in drugih virov onesnaževanja katerim se moramo 
izogniti ob izbiri lokacije za zajem svežega zraka iz 
okolice.

Prezračevalna enota 
z rekuperatorjem 
toplote

Zemeljski kolektor 
za predhodno 
obdelavo zajemnega 
zraka

Izoliran kanalski 
sistem IsoPipe® za 
zajem in izpuh zraka

Sistem perifernih 
elementov FlexPipe® 

plus za odvod in 
dovod zraka

Dodatki, kot so 
dušilci zvoka, 
odprtine za dovod in 
odvod zraka itd.

1 2 3 4 5

Kako Helios KWL® deluje
na varen način:
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Ne razvijamo samo inovativnih  
prezračevalnih sistemov – pomembna 
sta tudi udobje in estetika. 

Harry Haas, 
Sales Director KWL

Estetski prezračevalni ventili

Naši lični prezračevalni ventili so skoraj 
nevidni in se vedno popolnoma prilegajo 
prostoru.
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Stenske in talne rešetke

Stenske in talne rešetke Helios se 
popolnoma prilegajo vsakemu prostoru 
in zagotavljajo prijeten pretok zraka brez 
prepiha. Elegantne stenske rešetke so 
na voljo v treh oblikah, v izvedbah iz 
nerjavečega jekla ali belo barvane.
Za vsak okus se nekaj najde! 
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NOVO  Helios  
easyControls 3.0.
Revolucija na
področju
individualnega
nadzora.

Vaše potrebe - naša rešitev:
Sistem Helios easyControls 3.0 ne predstavlja samo nove 
generacije upravljanja, ampak tudi novo paleto neomejenih 
aplikacij prezračevanja z optimalno zmogljivostjo in visoko 
energijsko učinkovitostjo.

Novi, intuitivni koncept nadzora easyControls 3.0 je možno 
enostavno prilagoditi individualnim potrebam stanovalcev 
in ga po potrebi ročno upravljati preko krmilnega elementa, 
notranjega spletnega strežnika ali s katere koli lokacije prek 
oblaka.
Tako preprosto je!

Poudarki:

B   Pameten črno-beli zaslon za upravljanje na dotik, za 
preprosto upravljanje in vsemi pomembnimi funkcijami.

B   Prilagojeno prezračevanje: po nastavljivem tedenskem 
programu ali popolnoma samodejno preko sobnih 
senzorjev kakovosti zraka.

B    Dostop do enote prek osebnega računalnika ali 
pametnega telefona - tudi na poti preko novega 
easyControls 3.0 oblaka.

To postavlja nov standard za pameten, sodoben nadzor nad 
prezračevalnim sistemom. To je kratek povzetek novosti, ki 
jih prinaša easyControls 3.0, ki bo podrobno predstavljen na 
naslednjih straneh.
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Princip delovanja

Poudarki nadzornega sistema

Prezračevanje prilagojeno potrebam

Spletni strežnik in oblak
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Princip delovanja

Nadzorni sistem z  
neomejenimi možnostmi: 
Helios easyControls 3.0.

Največja prilagodljivost  

pri izbiri krmilnih elementov

V primeru da računalniško omrežje ni na voljo ali če je zaželeno ročno 
rokovanje z napravo, lahko easyControls upravljate s sodobnim 
elementom za upravljanje na dotik ali diskretnim drsnim stikalom.

D Element za upravljanje na dotik v beli ali črni barvi
D Tristopenjsko stikalo v beli barvi

Nadzor od kjer koli in
kadar koli, tako doma 
kot na poti.

D  ModBus vmesnik 
(integriran)

D  KNX-EIB modul  
(opcijsko)

Nadzorni sistem 
stavbe

Avtomatizirano pre-
zračevanje s pomočjo 
senzorjev

D  FTF rel. vlažnost 
(1x integriran)

D  CO2

D  VOC mešani plini

Ročni nadzorni  
elementi

D  Sodoben upravljalnik 
z zaslonom na dotik

D  Diskretno 3-stopenj-
sko drsno stikalo
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Enostavna integracija v nadzorni 

sistem stavbe

Enote KWL je mogoče enostavno integrirati 
v omrežje nadzornega sistema stavbe prek 
standardnega vmesnika Modbus (RTU) ali 
dodatnega modula KNX.

Razširitveni modul za še več 

možnosti

Za priključitev dodatne opreme, kot so lopute, 
zemeljski kolektor za predgrevanje zajemnega 
zraka ali elementi za dogrevanje dovodnega 
zraka (vodni ali električni).

Popolnoma avtomatizirano 

prezračevanje s sobnimi 

senzorji v treh različicah

D Senzor relativne vlažnosti
D Senzor VOC
D CO2 senzor
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Poudarki nadzornega sistema

Intenziteto prezračevanja lahko prilagodite posameznim življenjskim 
ritmom z ustvarjanjem tedenskega programa in izbiro med štirimi 
različnimi prezračevalnimi profili.

Temni način vedno zagotavlja najboljšo berljivost - tudi ponoči, zahvaljujoč 
osvetlitvi zaslona.

Upravljalnik je primeren za vgradnjo v različne podometne elektromodule 
in se odlično poda vsakemu prostoru.

Sodobna uporabniška navigacija z intuitivnim vmesnikom.

Sistem lahko enostavno nadzirate tudi z mobilnimi napravami, kot so 
prenosniki, tablični računalniki ali pametni telefoni.

Stanje izbranega profila prezračevanja, temperature, vrednosti senzorjev 
ter obvestila o zamenjavi filtrov so posebej izpostavljeni in vidni v vsakem 
trenutku.

Sodoben in intuitiven: nov 
upravljalnik z zaslonom na dotik.
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Vedno popolnoma avtomatsko
za doseganje najboljše kakovosti zraka.

Z regulacijo easyControls 3.0 in prostorskimi senzorji 
vlage, CO2 ali VOC, bo vaša KWL prezračevalna 
enota ves čas popolnoma samodejno zagotavljala 
optimalno kvaliteto zraka v prostoru in zanesljivo 
odstranjevala onesnažen zrak iz obremenjenih 
prostorov. Takšen način delovanja prihrani energijo 
in sočasno poskrbi za maksimalno bivalno udobje v 
vseh prostorih.

Prostorski senzorji

Senzor VOC na primer samodejno zazna, kdaj 
se med kuhanjem ustvarijo vonjave, in optimalno 
prilagodi prezračevanje zaznanem stanju.

Prezračevanje prilagojeno potrebam
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Zagotovite si udobje: 
z easyControls 3.0.

Iščete enoto KWL, ki ves čas 

popolnoma samodejno optimalno 

deluje? 

Čestitamo, našli ste rešitev.  
Sistem easyControls 3.0 z inteligentno programsko 
opremo in raznovrtsnimi senzorji to omogoča. 
Rešitev easyControls 3.0 omogoča še veliko več. 

Zagotavlja popoln in pregleden pregled stanja 
sistema s trenutnimi vrednostmi meritev priključenih 
senzorjev in podrobnimi statističnimi podatki o 
kakovosti zraka v prostoru. Nudi tudi poročila 
o stanju, npr. o posodobitvah ali potrebnih 
zamenjavah filtrov.
 

Helios easyControls 3.0 ponuja skoraj neomejene 
možnosti zagotavljanja optimalne kvalitete zraka 
za vse uporabnike. Preprosto, s predhodno 
nastavljenimi prezračevalnimi profili, ki jih je 
mogoče nastaviti na načine, ki najbolj ustrezajo 
stanovalcem.

Delovanje sistema lahko nastavljate zelo udobno 
kar iz domačega naslanjača, ker lahko KWL enoto 
enostavno povežete z lokalnim omrežjem in jo nato 
preko spletnega brskalnika krmilite na kateri koli 
končni napravi. Omogoča tudi krmiljenje na daljavo, 
preko easyControls oblaka, v času ko ste na poti.

Z easyControls 3.0 postane pametno prezračevanje 
realnost in vaše prezračevanje postane bolj 
enostavno in individualno kot kdaj koli prej.

Spletni strežnik in oblak
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Pametno prezračevanje, 

enostaven nadzorni sistem

D  Lokacijsko neodvisen nadzor KWL  sistema 
preko integriranega spletnega strežnika ali po 
potrebi preko easyControls oblaka.

D  Nadzorovane pravice dostopa preko izbirnih 
profilov.

D  Asistenca, hitri zagon.
D  Praktično in stroškovno učinkovito vzdrževanje 

ter servisiranje na daljavo.
D  Pametna integracija v obstoječi sistem nadzora 

zgradb (KNX).

Prilagojeno prezračevanje za 

individualno udobje

D  Možna je nastavitev osebnega tedenskega 
programa.

D  Individualna konfiguracija do štirih programov 
prezračevanja.

D  Kompakten pregled trenutnega stanja.
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