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Helios – 60 éve légtechnika
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2020-ra :
20%-kal több megújuló energia használat
20%-kal kevesebb primer energia felhasználás
20%-kal kevesebb CO2 kibocsátás

Ecodesign/ERP
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Rendeletek és piac

Energiatakarékosság

Felhasználói igény

Globális piacok
Költséghatékony üzemeltetés
minden szegmensben
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Szigorodó követelmények – ipari szellőztetés
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• A hővisszanyerő egységeknek (kivéve a közvetítőközeges 
hővisszanyerők), legalább 73%-os hővisszanyerési hatásfokkal kell 
rendelkezni.

• A közvetítőközeges hővisszanyerők minimális hővisszanyerési 
hatásfokának el kell érnie a 68%-ot.

• Az ErP2018 előírásoknak megfelelően számított SFPint (a 
ventilátor egységek fajlagos teljesítménytényezője) értékének 
kisebbnek kell lennie, mint az SFPint.limit (a ventilátor egységek 
megengedett fajlagos teljesítménytényezője) értéknek.
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Szigorodó követelmények – ipari szellőztetés
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ERP adatlap
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Szigorodó követelmények – lakossági szellőztetés



___(2011)
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EC hajtású ventilátorok
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Állandó mágnes

Kommutáló elektronika

Motor vasmag és tekercsek
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EC motor felépítése, működése
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EC vs AC – EC előnyök
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Helios EC ventilátor portfolió
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EC ventilátor vezérlők

11

Minden vezérlő minden EC ventilátorhoz 
alkalmazható!
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EC ventilátorok
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EC ventilátorok a lakás szellőztetésben



Lakásszellőztetés
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Az új ELS ventilátor – EC hajtással
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Az új ELS EC

60 m3\h légszállítás (2)

ELS ELS EC

18W 6W !!!
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Többlakásos épületek strangos szellőztetése
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Új!

Új!
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KWL EC 45 – egyedi helyiséges regenerációs szellőztetés

EC ventilátorok - lakásszellőztetés



___

EC ventilátorok - lakásszellőztetés
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KWL EC 45 – regenerációs helyiségszellőztetés

Többlakásos épületek egyedi szellőztetése
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KWL EC 45 – regenerációs helyiségszellőztetés
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KWL EC 60 – egyedi helyiséges rekuperációs szellőztetés

EC ventilátorok többlakásos épületekben
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EC ventilátorok - felújítások
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Többlakásos épületek központi szellőztetése

Integrált nyomásszabályozós
EC hajtású tetőventilátor

Változtatható térfogatáramú
elszívó elemek



___

Egyedi és központi ventilátorok közös üzeme
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Egyedi és központi ventilátorok közös üzeme
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Egyedi kisventilátorok

Nyomásszabályozott, 
„rásegítő” ventilátorok
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Központi hővisszanyeréses szellőztetés - EC
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Hővisszanyerős szellőztető készülékek EC technológiával

A múlt..

1999 !!!
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Központi hővisszanyeréses szellőztetés - EC
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Hővisszanyerős készülékek EC technológiával

A jelen …

200 … 2600 m3/h



___

Központi hővisszanyeréses szellőztetés - EC
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A jövő ...
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EC ventilátorok
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EC ventilátorok az ipari-,
kereskedelmi szellőztetésben
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EC ventilátorok előnyei hátrányai
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Előnyök:
- fogyasztás
- méret
- hőtűrés
- vezérlés
- védelmi mechanizmusok

Hátrányok:
- korlátozott teljesítmény
- ESD érzékenység
- ár
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EC ventilátorok
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Általános alkalmazás
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EC motoros ventilátorok jelleggörbéje

31



___

EC motoros ventilátorok és vezérlések
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EC motoros ventilátorok együttes vezérlése
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+

+ +

+ + + ++…

A ventilátorok 10V-os kimenete korlátozott áramerősségű, 
10V külső tápegységgel korlátlan

A ventilátorok közösen vezérelhetők

Fokozatmentes szabályozás 
teljesítményszabályozó nélkül
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EC ventilátorok - alkalmazási példa
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Nagykonyhai elszívások

- Hosszú üzemidők -> jelentős megtakarítást lehet realizálni

- Változó intenzitás -> pontosan követhető

- Több elszívó ernyő -> egyszerű gyengeáramú logika

- Jobb hőmérséklet tűrés

MegaBox MBD EC … GigaBox EC T120 …
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EC ventilátorok
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Nagykonyhai elszívás + légpótlás

- Közösen vezérlehető EC ventilátorokkal
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EC ventilátorok összehangolt elszívás/befúvás
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Technológiai elszívás (meleglevegő)
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Ismeretlen gyártmány követése
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- nincs teljesítményarányos kimenet
- nincs teljesítmény kapcsolási kimenet
- nem bontható (garancia)
- különleges vezérlés (touch, rádiós, stb)
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Esővédő rács

Visszacsapó

Szűrőbox

Nyomáskapcsoló

Hangcsillapító

Ventilátor

Hangcsillapító

Fűtőelem + szab.

Hőm. érzékelő

Áramlásőr

Nyomásérzékelő

Fordulatszám szab.

Befúvó pontok

Konyhai légpótlás - lakáskonyha
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