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Nebudete věřit svým uším.
Ventilátory ELS.
Na hranici slyšitelnosti.
Extrémně tiché. Extrémně silné.
Extrémně tenké. Extrémně krásné.

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení pro Českou republiku

www.est-praha.cz

Nesrovnatelně tichý.
Nesrovnatelně silný.
Nesrovnatelně tenký.
Zažijte novou dimenzi potrubního
větrání se samostatným zařízením
podle DIN 18017, T.3:
Helios ELS „ultraSilence“.
Pokud se týče zvuku, výkonu a kompaktnosti je nová konstrukční řada ELS
skutečně nepřekonatelná.
Tato fakta mluví sama za sebe:
– Jen 26 dB(A) při základním
.
odvětrávání V = 35 m³/h a 35 dB(A)
.
při větrání podle potřeby V = 60 m³/h
(údaje při AL = 10 m², DIN 18017
T.3). S těmito hodnotami se Helios
ELS blíží hranici slyšitelnosti.
– Objemový výkon 60 m³/h při 260 Pa.
Tato hodnota tlaku staví Helios ELS
na špičku mezi výkonově
nejsilnějšími. To umožňuje použití
potrubí o minimálním průřezu, snížení
investičních nákladů a zvětšení
využitelné obytné plochy.
– Ultraplochý Premium Design nových
ELS okouzlí v jakékoliv místnosti svojí
neokázalou elegancí. Podmítková
skříň s montážní hloubkou jen
89 mm přináší jasnou výhodu – nejen
v úzkých instalačních šachtách.

Bezpečné. Všechny potrubní větrací
systémy Helios mají atest „Institut für
Bautechnik“, mezinárodní kontrolní
značky a odpovídají všem příslušným
normám a předpisům.

HZ 27

Zcela automaticky čidlo
přítomnosti zabezpečí při vstupu do místnosti potřebné
větrání. Optimální pro použití na
toaletách a v sanitárních místnostech soukromých i firemních
budov jako jsou hotely,
kanceláře, domácnosti a jiné.
Revoluční. Systém automatického odvádění vlhkosti typů
ELS-VF.. účinně zabraňuje
srážení vlhkosti na stěnách,
stropech a zařízeních.
Závěr: Příjemný vzduch bez
plísní v místnostech při
minimální spotřebě energie.
Dokonalý tvar. Čelní strana
ventilátoru s minimalistickým,
ultratenkým designem
a ušlechtilým vzhledem zakrývá
ventilační jednotku. Vzduch je
nasáván ze strany, což zabra
ňuje ukládání nepříjemných
nečistot.

Exkluzivně u Helios – ukazatel
znečištění filtru. Červená kontrolka signalizuje zanesení filtru
a s tím spojený pokles výkonu.
Praktické!

Stupeň krytí IP 55
Zkompletovaný ventilátor odpovídá stupni krytí IP 55 (ochrana
před stříkající vodou), třídě izolač
ní ochrany II a může být v souladu s DIN VDE 0100-701/A1
instalován v oblastech 1 (mokré
prostory).

Čistý filtr

Zanesený filtr

Těsný po celém obvodu.
Pružné těsnění umístěné okolo
celého obvodu zabraňuje
nasávání vzduchu a ukládání
nečistot podél povrchu stěny
či stropu.

Pohodlná obsluha – sklopný
kryt s kloubovým zavěšením.
Pro vyjmutí filtru kryt pohodlně
otevřete jedním pohybem ruky
směrem nahoru. Pro opětovné
uzavření nechte jednoduše
zaklapnout.

Jedinečné – stálý filtr.
Mimořádně velká plocha filtru
s vysokou kapacitou zadržování
nečistot pro dlouhé intervaly
čištění. Filtr je možné čistit
jednoduše v myčce a ušetřit si tak
neustálé kupování drahých jednorázových filtrů. To potěší nájemníky i majitele budov.

Chytrý. Zpětnou klapku, která
je integrovaná v hrdle vyústění,
je možné pootočit o 90°. To
umožňuje umístění skříně
s vyústěním vlevo, vpravo,
nahoru nebo dozadu.
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Jednodušeji už to nejde –
připojovací konektor. Snadno
sejmutelná svorka pro pohodlné
připojení. Protažení a připojení
kabelu se provádí při montáži
skříně. Konektor na ventilační
jednotce ušetří další návštěvu
místa montáže.

Inteligentní. Elektronika dovoluje
různé způsoby provozu jako interval, doběh, vlhkost, přítomnost
atd. Základní deska, na které jsou
umístěny kolíčky připojovacího
konektoru, je umístěna ve
vodotěsném krytu.

Ekonomický. Energeticky
úsporný motor pro trvalý provoz.
S bezhlučnými kuličkovými ložisky
s dlouhou životností 40 000 provozních hodin a provoz v každé
poloze. Bezúdržbový, v uzavře
ném krytu z hliníkového odlitku,
stupeň krytí IP 55.
Neomezené možnosti.
ELS-GU pro odvětrávání jedné
nebo dvou místností s připojením
vlevo, vpravo nebo zdola, nebo
pro napojení WC přes splachovací trubku. S vyústěním nahoru,
vlevo, vpravo nebo dozadu.
Vše s jednou skříní!

Výkon podle potřeby.
Do jedné skříně na omítku nebo
pod omítku je možné namontovat
přes 20 různých ventilačních jednotek ELS, jedním pohybem ruky,
bez nářadí. Tím je garantováno
optimální řešení pro každou
potřebu.

V čem spočívá to tajemství:
Revoluční oběžné kolo.

Ventilátory ELS s nejvyšším tlakovým výkonem všech dob
umožňuje použití nejmenších
průřezů stoupacího potrubí.
∆pfa
Pa

 Základní stupeň větrání
V= 35 m³/h
 Příležitostné větrání
V = 60 m³/h resp.
základní stupeň větrání
u ELS-V 100/..
 Příležitostné větrání
u ELS-V 100/..





V· m3/h

Nová dimenze ELS:
Tenký jako žádný jiný.
Není důležité, zda na omítku
nebo pod omítku. Skříně ELS
v tenkém provedení Premium
design otevírají nové dimenze
pro instalaci.

Nápadně nenápadný v každém
prostoru: ventilátor ELS Helios
v tenkém provedení na omítku
ve srovnání se starým typem.

Absolutní rekord: s hloubkou
pouhých 89 mm je podomítková
skříň ELS-GU Helios tím nej
kompaktnějším zařízením na
trhu.
Nyní můžete umístit podomítkovou skříň do ještě užších šachet,
stropů, zdí nebo podhledů: nová
generace ELS řeší každý prostorový problém a dá se namontovat za okamžik.

Volně podle potřeby může být
hrdlo vyústění nasazeno ze
zadní strany, bez nutnosti použití
nářadí. Připojení ke stoupacímu
potrubí nejkratší možnou cestou.
Tenká podmítková skříň ELS-GU
ve srovnání se starým typem.

Flexibilita má nové jméno:
ELS-GU.
Co se týče montážní polohy
a oblastí použití je nová
podomítková skříň ELS-GU
téměř neomezeně flexibilní.
ELS-GU je univerzálně
použitelná pro odvětrávání jedné
a dvou místností i pro připojení
WC přes splachovací trubku.

Odvětrávání jedné místnosti
Nasávání z čela.

Lze libovolně instalovat do zdi pod
omítku, do šachet, dutých stěn
nebo stropu. Vyústění může být
volitelně umístěno na zadní straně
nebo nahoře a mimo to může být
skříň otočena o 90° doleva nebo
doprava. Jednoduše a bez nářadí!

Vyústění dozadu.

Odvětrávání pro dvě místnosti
nebo připojení WC
přes splachovací trubku.
Vyústění nahoru.
Nasávání v hlavní místnosti z čela.
Sada nasávání jako doplněk… … pro druhou místnost
vlevo.

Jeden typ skříně pro všechny
druhy montáže a pro každý
požadavek na odvětrávání.
To je praktické nejen pro stavbu,
ale současně zabezpečuje i hospodárnost skladování.

Vyústění nahoru.

Skříň otočená o 90°
doprava…

… nebo doleva.

… pro druhou místnost
vpravo.

… pro druhou místnost
dole.

… pro připojení k WC
vpravo nebo vlevo.

… pro druhou místnost
vpravo.

… pro druhou místnost
dole.

… pro připojení k WC
vpravo nebo vlevo.

…

Odvětrávání pro dvě místnosti
nebo připojení WC
přes splachovací trubku.
Vyústění dozadu.
Nasávání v hlavní místnosti z čela.
Sada nasávání jako doplněk… … pro druhou místnost
vlevo.

Plný rafinovaných nápadů. Montáž
nebyla ještě nikdy pohodlnější.
To, že se na konstrukci nové generace
ELS podíleli technici Helios s praktickými zkušenostmi, dokazují i mnohé
nápadité montážní detaily.
Body pro uchycení montážního držáku
na zadní straně skříně jsou tvarově
upraveny pro šestihranné nebo
čtyřhranné šrouby tak, aby nedocházelo k jejich protáčení.
Alternativně jsou zde dva vylamovací
otvory pro pevné přišroubování ke
konstrukčním prvkům.
Při instalaci do šachet a podhledů
poskytuje univerzální montážní držák
ELS-MHU potřebnou flexibilitu, takže
montáž probíhá zcela bez problémů.
Pro potřeby instalace do dutých stěn
tvoří ELS-MB ideální spojení se systémovými prvky výrobců dutých stěn.

ELS-MHU

ELS-MB

Nové jedinečné řešení instalace:
Podomítková skříň ELS-GU se vkládá
do šachet a dutých stěn naprosto
jednoduše. Při instalaci čelního panelu
je třeba vylomit otvor, kterým se
přivede pružné potrubí a elektrický
přívod. Skříň se přiloží na požadované
místo, mírným zatlačením se hroty na
okraji označí čtvercový obrys a vyřeže
požadovaný otvor.
Na skříň se přišroubuje adaptér
ELS‑VA (příslušenství). Pružné potrubí
se připojí na vyústění, připojí se elektrický přívod, skříň s nasazeným adaptérem se vloží do otvoru z čelní strany
a přišroubuje. Hotovo!
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