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Az energiahatékonyság receptje

Energiatakarékos berendezések

Energiatakarékosságra vezető vezérlések

Energiatakarékos rendszerek



Lakótér szellőztetés - igények

Energiahatékonyság - tervezéssel



Energiahatékonyság - tervezéssel



Energiahatékonyság - tervezéssel
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Energiahatékonyság - tervezéssel

- Központi gép és osztók elhelyezése
- Csőátmérők választása
- Átszellőzés vs. zónázás
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Ki/Be Heti program Érzékelős üzem

Kielégítő Jó Optimális

Energiahatékonyság, Komfort
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Energiahatékonyság - vezérléssel



Vezérlések, szabályozások:

Kézi:
• Egyszerű

• Kevés fokozat

• Állandó felügyelet

Program:
• Bonyolultabb

• Több fokozat

• Ellenőrzés

Szenzoros:
• Több fokozat vagy fokozatmentes

• Ellenőrzés
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Energiahatékonyság - vezérléssel



___
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Energiahatékonyság - vezérléssel
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Alulszellőztetés

Túlszellőztetés

Tervezett 
szellőztetés
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Energiahatékonyság - beszabályozás
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Integrált nyomásszabályozós
EC hajtású tetőventilátor

Változtatható térfogatáramú
elszívó elemek

Energiahatékonyság - felújítással
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ELS egycsöves szellőztető rendszer

Energiahatékonyság – új építésnél



ELS részletek

Kitüntetett Design.

Egyedülálló:
Szűrőelpiszkolódás 
kijelző.

Könnyen tisztítható:
A körbefutó tömítés 
megakadályozza a 
falslevegő beszívását és  
a piszok lerakódását

Hosszú 
szervizperiódus:

Nagyfelületű, 
mosható, tartós 
szűrő

Praktikus: Elektromos gyorscsatlakozó, 
kivehető sorkapocs.

Okos: Változtatható házpozíció felső, hátsó, jobb 
és bal oldali kifúváshoz.

Intelligens: 
Vezérlés mindenféle 
üzemeltetésre

Gazdaságos:
Energiatakarékos 
motor hosszú 
élettartamú 
golyóscsapágyazással

Felhasználóbarát:
Felhajtható előlap 
zsanérokkal



Változatok

Kifúvás
hátul

Kifúvás 
fenn

90°-kal jobbra 
elforgatva

…vagy 
balra

...balos ...jobbos ...alsó …WC-csésze

…balos …jobbos …alsó …WC-csésze

+



Két fokozat

Késleltetés

Páraézékelés

Jelenlét
érzékelés

Vezérlések

- Állandó alapszellőztetés biztosítása + emelt fokozat
- Választható intenzitás
-„Hangtalan” üzem

- Bekapcsolási késleltetés – felesleges kapcsolások 
elkerülése

- Utánfutás = megfelelő átöblítés 
60 m3/h -> 15 m3 = 15 perc utánfutás (eddig 5 m3 volt)

- WC, fürdő

- Automatikus üzem páraérzékeléssel
- Túlműködés (nyári esős időszak) elleni lekapcsolás
- Késleltetés is beépített
- Párás helyiségekbe
- Fürdő, mosókonyha

- Automatikus üzem
- nyilvános WC-ben, mozgáskorlátozott helyiségeknél



A régi ELS ventilátor



Az Új ELS EC ventilátor



Az új ELS EC

60 m3\h légszállítás

Régi ELS Új ELS EC

18 W 6 W !!!



Az új ELS EC típusok

Légmennyiségek

35/60/100 m3/h 

helyett

15, 25, 35, 40, 45, 60, 100 m3/h
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EC meghajtású ventilátorok

(2011)
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Állandó mágnes

Kommutáló elektronika

Motor vasmag és tekercsek

EC motor felépítése
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Mitől forog?

Vezérlő elektronika kapcsolja

EC motor működése

Az elektronikus kommutációjú  (EC) egyenáramú motor egy 
szinkron motor egyenáramú táplálással, ami egy 
elektronikusan vezérelt kommutációs rendszerrel rendelkezik 
(kefe nélküli egyenáramú motor, segédtekercs 
karakterisztikával). 

Az áram és a nyomaték, a feszültség és a fordulatszám 
egyenesen arányos.
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EC meghajtás előnyei
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EC ventilátorok
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EC motoros ventilátorok és vezérlések
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EC motoros ventilátorok és vezérlések
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KWL EC 45 – egyedi helyiséges regenerációs szellőztetés
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Energiahatékonyság - berendezések



___
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Energiahatékonyság - berendezések



Energiahatékonyság - monitoringgal



www.helios.hu



Energiahatékonyság - monitoringgal


