
Textanker für Querverweise: easyControls

Intuitívny, individuálny, smart. 
Helios KWL® s 

Viac k téme nájdete
aj na YouTube!

Vaše želania – naše riešenie:
S Helios easyControls 3.0 môžete očakávať nielen novú 
generáciu ovládania systému, ale aj novú rodinu zariadení 
s optimálnymi objemovými prietokmi pre neobmedzené 
možnosti použitia s maximálnou energetickou účinnosťou.

Nový, intuitívny systém easyControls 3.0 je možné ľahko 
prispôsobiť individuálnym potrebám používateľa a pod-
ľa preferencií ho možno spravovať manuálne pomocou 
ovládača, interného webového servera alebo zo vzdiale-
ného miesta cez cloud. Vcelku jednoduché!

Hlavné prednosti:
B   Smart dotykový ovládač v čiernom alebo bielom dizajne 

kompatibilný takmer s akýmikoľvek vypínačmi.

B   Vetranie na mieru: nastaviteľný týždenný program alebo 
úplne automatická prevádzka podľa pokynov snímačov 
kvality interiérového vzduchu.

B    Prístup k správe zariadenia cez PC alebo smartfón – aj 
zo vzdialeného miesta cez nový easyControls 3.0 cloud.

Toto všetko stanovuje nový štandard pre moderné a smart 
ovládanie. Alebo jednoducho: Helios easyControls 3.0.
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Vetracie zariadenie je mo!né prispôsobi" individuálnemu rytmu !ivo-
ta vytvorením t#!denného programu a v#berom zo $tyroch rôznych 
vetracích profilov.

 Tmav# re!im v%aka podsvieteniu displeja zais"uje v!dy najlep$iu 
&itate'nos", a to aj v noci.

Ovláda& je mo!né integrova" do takmer ka!dej produktovej rady 
vypína&ov, a tak sa perfektne hodí do v$etk#ch interiérov.

Stav zvoleného vetracieho profilu, hodnoty sníma&ov a teploty, ako 
aj oznámenia k v#mene filtrov, sú vidite'né kedyko'vek.

Moderne a intuitívne. 
Nový dotykový ovládač:

Smart vetranie, 
jednoduché ovládanie

D  Ovládanie nezávislé od miesta in$talácie vetracieho 
systému s rekuperáciou KWL cez integrovan# web-
server alebo na !elanie vyu!itím easyControls cloud.

D  Individuálne prístupové práva vyu!itím profilov.
D  R#chle uvedenie do prevádzky podporované asis-

tentom.
D  Praktická a cenovo v#hodná údr!ba na dia'ku         

v prípade nevyhnutného servisného zásahu.
D  Smart pripojenie do existujúceho systému centrál-

neho riadenia budovy (KNX).

Vetranie na mieru
pre individuálny komfort

D  Mo!né zriadenie osobného individuálneho t#!-
denného programu.

D  Individuálna konfigurácia a! $tyroch  
vetracích programov.

D  Kompaktn# preh'ad o aktuálnom stave.
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Ovládanie s neobmedzenými  

možnosťami:  
Helios easyControls 3.0.

Maximálna flexibilita
pri výbere ovládačov

Ak nie je k dispozícii po&íta&ová sie" alebo sa uprednost(uje manuál-
ne ovládanie, mo!no easyControls spravova" pomocou moderného 
dotykového ovláda&a alebo posuvného prepína&a.

D Ovláda& s dotykov#m displejom v bielom alebo &iernom dizajne.
D 3-stup(ov# posuvn# prepína&.

Ovládať ide vždy 
a všade - či už z domu 
a miesta inštalácie 
alebo vzdialene.

D  ModBus rozhranie 
(integrované)

D  KNX-EIB modul  
(volite'ne)

Centrálny riadiaci  
systém budovy

Vetranie na základe
podnetov a potreby

D CO2 sníma& 
D Sníma& vlhkosti
D  VOC sníma& 

(zmie$ané plyny)

Manuálne ovládanie

D  Modern# ovláda& s 
dotykov#m displejom 

D  Decentn# 3-stup(ov# 
posuvn# prepína&
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Jednoduchá integrácia do systé-
mu centrálneho riadenia budovy

Vetracie zariadenia s rekuperáciou KWL mô!u by" 
pripojené do siete riadenia a správy budovy cez 
sériovo obsiahnuté modbus rozhranie alebo voli-
te'n# KNX modul (dostupn# ako príslu$enstvo).

Rozširujúci modul pre ešte 
viac možností

Umo!(uje pripojenie príslu$enstva ako sú spätné 
klapky, zemné v#menníky na predohrev nasá-
vaného vzduchu alebo dohrev (mo!n# teplovodn# 
alebo elektrick#).

Úplne automatické vetranie 
pomocou 3 typov
komfortných snímačov

D   Sníma& vlhkosti
D VOC sníma&
D CO2 sníma&
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