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Előszó 

 Kérjük, jelen dokumentumot a készülék 
használatbavétele előtt gondosan olvassa át. 

 
Jelen dokumentum lehetővé teszi a ComfortAir Q 
biztonságos és optimális használatát, valamint könnyű 
karbantartását. A ComfortAir Q készüléket a követke-
zőkben „készülék“ néven említjük. Mivel a készüléket 
folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, előfordulhat, hogy az 
Ön készüléke némileg eltér a jelen dokumentumban 
leírtaktól. 

 
A dokumentumban található jelölések: 

 

Jelölés Jelentés 
 

 
 

Fontos figyelmeztetés. 

 

 
A teljesítmény csökkenésének vagy a 
ventilátorrendszer károsításának veszélye. 

 

 
 

Személyi sérülés veszélye. 

  Kérdések 
Ha kérdése van, új dokumentumra vagy új szűrőre van 
szüksége, kérjük, forduljon viszonteladónkhoz. A fő 
viszonteladók elérhetőségeit jelen dokumentum utolsó 
oldalán találja. 

A készülék kezelése 
 

A készüléket kizárólag abban az esetben szabad 
használni, ha azt rendeltetésszerűen valamint a 
készülék összeszerelési kézikönyvében található 
utasításoknak és irányelveknek megfelelően szerelték 
fel. 
A készüléket a következő személyek kezelhetik: 
(németben így volt, nekem értelmetlen) 
◆ 8 éves kor feletti gyermekek 
◆ Testi fogyatékkal élő személyek 
◆ Érzékszervi fogyatékkal élő személyek 
◆ Szellemi fogyatékkal élő személyek 
◆ Hiányos tapasztalatokkal és szakismerettel 

rendelkező személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt 
állnak, a készülék biztonságos kezelését 
megtanították nekik és megértették az ezzel 
összefüggő veszélyeket 

 
Gyermekek a készülékkel ne játsszanak! A készülék 
tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek 
csak felügyelettel végezhetik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minden jog fenntartva. 
Jelen dokumentációt a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze. Ugyanakkor a gyártó nem vállal felelősséget a 
jelen dokumentáció hiányos vagy nem helytálló adataiból bekövetkező károkért. Vitás esetben az angol nyelvű használati 
utasítások mérvadóak. 
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1 Bevezetés és biztonság 
Ez a készülék egy ellenőrzött szellőztetőrendszer 
hővisszanyerővel, mely épületek energiatakarékos 
szellőztetésére szolgál. Az ellenőrzött szellőztetés azt 
jeleni, hogy a konyhából, fürdőből, 
mellékhelyiség(ek)ből és esetleg a tároló helyiségből 
az elhasznált levegőt elszívják, miközben ugyanolyan 
mennyiségű friss levegőt vezetnek a nappali és 
hálószobákba. Az ajtók alatti ill. az azok közelében lévő 
rések jó levegőáramlást biztosítanak a házon belül. 

 
Gondoskodjon arról, hogy az ajtók alatti ill. 
az azok közelében lévő réseket soha ne 
zárják le 
például bútorokkal, huzat elleni párnákkal vagy 
bolyhos szőnyegpadlóval. 

 
Az ellenőrzött szellőztetőrendszer a következőkből áll: 
◆ A készülék (A) 
◆ Csatornarendszer a friss és az elvezetett levegőnek 

(B) 
◆ Csatornarendszer a bemenő és a kimenő levegőnek 

(C) 
◆ Bemenő levegő szelepei és/vagy rácsai a 

nappaliban és a hálószobákban (D) 
◆ Bemenő levegő szelepe és/vagy rácsai a 

konyhában, fürdőben, WC-ben 
és adott esetben a tároló helyiségben (E) 

Biztonsági előírások 
◆ Jelen dokumentum biztonsági előírásait mindig 

tartsa be. Jelen dokumentum biztonsági 
előírásainak, utasításainak, figyelmeztetéseinek 
és megjegyzéseinek be nem tartása 
személyi sérülésekhez és a készülék károsodásához 
vezethet. 

◆ A felszerelést követően a ház mögé, biztonságos 
helyre kerül minden olyan alkatrész, mely személyi 
sérülést okozhat. A ház csak szerszámokkal 
nyitható. 

◆ Ha jelen dokumentum másképp nem rendelkezik, a 
felszerelést, üzembe helyezést és karbantartást 
csak meghatalmazott személy vagy vállalat végezheti. A 
fentiek nem meghatalmazott személy általi kivitelezése 
személyi sérüléshez vagy a szellőztetőrendszer 
csökkent teljesítményéhez vezethet. 

◆ A készüléken vagy a jelen dokumentumban megadott 
specifikációkon tilos bármilyen változtatást 
eszközölni. Az ilyen változtatások személyi 
sérüléshez vagy a szellőztetőrendszer csökkent 
teljesítményéhez vezethetnek. 

◆ A készüléket ne válassza el az 
áramellátásról, hacsak nem a kézikönyvben található 
utasítást követ. A leválasztás páraképződéshez 
vezethet, ami penészképződéssel kapcsolatos 
problémákat okozhat. 

◆ A szűrőket (legalább) 6 havonta 
cserélje. Ezzel kellemes és egészséges minőségű 
levegőt biztosít, és megóvja a készüléket a 
szennyeződéstől. 

◆ A készülék házát ne nyissa ki. A szerelő gondoskodik 
arról, 
hogy a ház mögé, biztonságos helyre kerüljön 
minden olyan alkatrész, mely személyi sérülést 
okozhat. 

◆ Jelen dokumentumot a szellőztetőberendezés 
teljes élettartama alatt őrizze meg, és tartsa a 
készülék közelében. 
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2 Leírás 
2.1 Rendelkezésre álló kezelőegységek 

A készülék üzemeltetésére egy vagy több kezelőegység csatlakoztatható. Egyes készülékekhez csak egy kézi vezérlés 
használható, más készülékek azonban egy további, automatikus vezérléssel is rendelkeznek. Ez a vezérlés a 
hőmérséklet, a relatív páratartalom vagy egyéb tényezők mérésén alapul. A készülék üzemeltetésére az alábbiak közül 
egy vagy több kezelőegység csatlakoztatható. 
Példa a kijelző 
képére 

Név Funkció 

 

 

Zehnder ComfoSense C 55 A készülék távirányított kézi és automatikus vezérléséhez. Az automatikus 
vezérlés a készülék beállításain és az időzített programokon alapul. 
A vezérlés vezetékes, a kiegészítő kezelőegységek számára vezeték nélküli 
vevővel ellátva. 

 

 

Zehnder ComfoSense C 67 A készülék távirányított kézi és automatikus vezérléséhez. Az automatikus 
vezérlés a készülék beállításain és az időzített programokon alapul. 
A vezérlés vezetékes, a kiegészítő kezelőegységek számára vezeték nélküli 
vevővel ellátva. 

 

 

Zehnder ComfoSwitch C 55 A készülék alapvető távirányított kézi és automatikus vezérléséhez. Az 
automatikus vezérlés a készülék beállításain alapul. 
A vezérlés vezetékes. 

 

 

Zehnder ComfoSwitch C 67 A készülék alapvető távirányított kézi és automatikus vezérléséhez. Az 
automatikus vezérlés a készülék beállításain alapul. 
A vezérlés vezetékes. 

 

 

Zehnder control applikáció A készülék távirányított kézi és automatikus vezérléséhez okostelefonról vagy 
tabletről. Az automatikus vezérlés a beállítható időzített programokon alapul. 
Az applikációhoz szükséges a ComfoConnect LAN C modul. 

 

 

Zehnder RFZ A készülék távirányított kézi vezérléséhez. A vezérlés 
vezeték nélküli. 

 

 

Zehnder Hygro szenzor A készülék távirányított automatikus vezérléséhez, mely a mért páramennyiségen 
alapul. 
Ehhez a vezetékes érzékelőhöz szükséges az Opciós doboz. 

 

 

Zehnder CO2 szenzor A készülék távirányított automatikus vezérléséhez, mely a mért CO2-mennyiségen 
alapul. 
Ehhez a vezetékes érzékelőhöz szükséges az Opciós doboz. 

 

 

Fürdőszobai kapcsoló A készülék kézi átkapcsolásához PARTY TIMER funkcióra a fürdőszobából. 
Ehhez a vezetékes kapcsolóhoz szükséges az Opciós doboz. 
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2.2 Választható kiegészítők 
A szerelő a készüléket több készülékkel kombinálhatja, és így bővítheti a felhasználási lehetőségeket. 

 

Példa a kijelző 
képére 

Név Funkció 

 

 

Zehnder ComfoFond-L Q 
(vagy szabályozott Sole- 
talajhőcserélő) 

A külső levegő temperálása a készülékbe való 
belépés előtt. Ehhez a kiegészítőhöz szükséges az 
Opciós doboz. 

 

 

Zehnder ComfoCool Q600 A bemenő levegő hőmérsékletének csökkentése és páratartalmának előkészítése. 

 

 
Zehnder ComfoAir Q előfűtő 
csappantyú 

A külső levegő hőmérsékletének növelése a hőcserélő fagytól való védelme 
érdekében. 

 

 

Zehnder ComfoConnect KNX C Rendelkezésre állnak KNX - csatlakoztatási lehetőségek. 

 

 

Zehnder ComfoConnect LAN C Rendelkezésre állnak LAN - csatlakoztatási lehetőségek a távirányításhoz. 

 

 

Zehnder Opciós doboz További csatlakoztatási lehetőségeket tesz lehetővé. 

 

 

Standby kapcsoló A készülék távolról történő kikapcsolásához. 
Ehhez a kiegészítőhöz szükséges az Opciós doboz. 

 

 
Hibaüzenet Ellenőrizze a távvezérlésen keresztül a készülék hibás 

állapotát. Ehhez a kiegészítőhöz szükséges az Opciós 
doboz. 

 

 

Külső szűrő Pollenek kiszűrése a külső levegőből. 

 

 

Utánfűtő csappantyú A bemenő levegő hőmérsékletének növelése. 
Ehhez a kiegészítőhöz szükséges az Opciós doboz. 
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2.3 A készülék áttekintése 
 
 

 

 

Betűjel Rész 

A Félig átlátszó fedlap a kijelző és a szűrőfedelek eléréséhez. 

B Két szűrőfedél a szűrők könnyű eléréséhez. 

C Két szűrő a levegő tisztítására. 

D Kijelző a készülék üzemeltetéséhez.  

 
 
 
 

2.4 A kijelző áttekintése 
 
 

  

Betűjel Rész 

A Állapotjelző LED. 

B Univerzális gomb. 
Funkciója a kijelzőn éppen látható szövegtől 
függ. 

C Felfelé gomb: 
◆ Ventilátor fordulatszámának növelése 
◆ Érték növelése 
◆ Az előző bejegyzéshez 

D Lefelé gomb: 
◆ Ventilátor fordulatszámának csökkentése 
◆ Érték csökkentése 
◆ A következő bejegyzéshez 

E Univerzális gomb. 
Funkciója a kijelzőn éppen látható szövegtől 
függ. 

 

A AUTO  
sensoren 

B Di   14:02 
MENÜ MODUS

ÜZEMM

E

C  D

B

D 

A

C 
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2.4.1 A főképernyő alapnézetének áttekintése 
Az alap-üzemmódban elérhetők az általános beállítások és információk. 

A jelzés a menü bal felső sarkában látható, ha az alap-üzemmód aktív. 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Betűjel Rész 

J Aktuális figyelmeztetés vagy hibaüzenet: 
 
�  = Figyelmeztetés 

 
�  = Hiba 

K A ComfoCool Q600 üzemel. 

L Aktuálisan beállított hőmérsékleti profil: 
 
◆ nincs jelzés = NORMÁL 

 
�  = MELEG 

 
�  = HIDEG 

M A gyermekzár aktív. 

N Aktuálisan beállított légáram: 
 
�  = A FOKOZAT (TÁVOLLÉT) 

 
�  = 1 FOKOZAT (CSÖKKENTETT) 

 
�  = 2 FOKOZAT (NORMÁL) 

 
�  = 3 FOKOZAT (INTENZÍV) 

 

Betűjel Rész 

A Az univerzális gomb aktuális funkciója 

B Az univerzális gomb aktuális funkciója 

C Aktuális nap és időpont 

D Aktuális üzemi funkció 

E Az aktuális üzemi funkcióból hátralévő idő. 

F Aktuális érzékelő üzemmód: 
◆ ÉRZÉKELŐ = Az érzékelő kiiktatja az 

aktuálisan beállított légáramot 
◆ érzékelő = Az érzékelő kiiktathatja 

az ellenkezőleg beállított légáramot 
◆ nincs szöveg = Az érzékelő nem 

iktathatja ki az aktuálisan beállított 
légáramot 

G Aktuális szellőztető üzemmód 
◆ AUTO = a légáramot az aktuális 

időzített program állítja be 
◆ KÉZI = a légáramot a 

felhasználó állítja be 

H Az IDŐZÍTETT SZELLŐZTETŐPROGRAM 
ideiglenes kiiktatása. 

I A ventilátor aktuális üzemmódja: 
 
◆ nincs jelzés = mindkét ventilátor üzemel 

(BE- ÉS KIMENŐ LEVEGŐ) 

�   = Kimenő levegő ventilátora nem 

üzemel (CSAK BEMENŐ LEVEGŐ) 

�   = Bemenő levegő ventilátora nem 

üzemel (CSAK KIMENŐ LEVEGŐ) 

�  = Egyik ventilátor sem 
 

üzemel (KARBANTARTÓ ÜZEMMÓD) 

K L M 

J WARTUNGSMODUS 
ÜZEMMÓD I 

 

H 

G

F 

 
 

D 

AUTO 
sensor 

NUR ZULUFT 
BEMENŐ 

N 
E

50 min 
C  Mo 14:02 

B MENÜ
Ü 

VERSCHIEBEN A
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2.4.2 A főképernyő bővített nézetének áttekintése 
A bővített üzemmóddal elérhetők a részletes információk a beállításokról. A bővített 

üzemmódban alap-üzemmód valamennyi információja szintén elérhető. 

A jelzés a menü bal felső sarkában látható, ha a bővített üzemmód aktív. 
 
 

 

 
 

Betűjel Rész 

A Aktuális levegőmennyiség  m3/h-ban vagy l/s-ban. 

B Bemenő levegő ventilátorának aktuális üzemmódja: 
◆ nincs jel = a ventilátor nem üzemel 
� = a ventilátor üzemel 

C Aktuális külső hőmérséklet °C-ban vagy °F-ben. 
(Csak akkor látható, ha a bemenő levegő ventilátora aktív.) 

D A bemenő levegő aktuális hőmérséklete °C-ban vagy °F-ben. 
(Csak akkor látható, ha a bemenő levegő ventilátora aktív.) 

E Kimenő levegő ventilátorának aktuális üzemmódja: 
◆ nincs jel = a ventilátor nem üzemel 
◆ = a ventilátor üzemel 

 
2.4.3 A LED optikai jelzéseinek áttekintése 

 

Állapot Funkció 

Be A készülék megfelelően üzemel. 

Ki A kijelző alkalmazása, vagy nincs áram. 

Lassú, másodpercenkénti villogás. Figyelem: 
◆ Cseréljen szűrőt. 
◆ KARBANTARTÓÜZEMMÓD 

Gyors, másodpercenként négy villogás. Hiba. 

E

WARTUNGSMODUS 
ÜZEMMÓD 

D 

C 20.
0 

18.
0 

B AUTO 
sensor 

BYPASS OFFEN  50 
Mo  

14:02 MENÜ 

min A

200 m3/

ELTOLÁS 
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3 Üzem 
A csatlakoztatott kezelőegységek üzemeltetésének jobb 
megismeréséhez olvassa el azok kézikönyvét. 
A készülék kijelzőjének alkalmazásához 
olvassa el a jelen dokumentumot. 

 
3.1 A készülék kijelzőjének alkalmazása 

A fedél felnyitására a fő kijelző automatikusan 
bekapcsol. Hibaüzenetek vagy 
figyelmeztetések esetén a kijelző szintén bekapcsol, 
akkor is, ha a fedél zárva van. Ha a kijelzőt 15 percig 
nem használják, automatikusan kikapcsol. A kijelző 
aktiválásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot. 

3.1.1 A gyermekzár ki és bekapcsolása Válassza ki a 
fő képernyőn a MENÜ-t, és tartsa lenyomva a gombot 
4 másodpercig. 

3.1.2 A felhasználói üzemmódok közötti átkapcsolás 
Ha alap-üzemmódban van: 
1. Nyomja meg a VERSCHIEBEN gombot a fő 

képernyőn. 
2. Válassza az ERWEITERT parancsot. 

 

Ha bővített üzemmódban van: 
1. Nyomja meg a VERSCHIEBEN gombot a fő 

képernyőn. 
2. Válassza a BASISMENÜ parancsot. 

3.1.3 Navigáció a menüben 
1. A menük eléréséhez nyomja meg a MENÜ gombot. 
2. A menük közötti navigáláshoz használja a fel-le 

gombokat. 
3. Ha a nyíl a kívánt opció előtt van, nyomja meg a 

BESTÄTIGEN gombot. 

 
Ha minden lehetőséget beállított: 
1. Tartsa lenyomva a ZURÜCK gombot, míg el 

nem éri a fő képernyőt. 
2. Zárja a fedelet. 

3.1.4 A légáram kézi beállítása 
Ideiglenes légáram beállításához válassza ki a kívánt 
ideiglenes légáramot a fel-le gombokkal. 
Ha a következő lépés az IDŐZÍTETT 
SZELLŐZTETŐPROGRAM-tól indul, vagy legfeljebb 
2 óra múlva a készülék automatikusan visszakapcsol 
AUTO-üzemmódba. 

 
Állandó légáram beállítása: 
1. Lépjen be a FELHASZÁLÓI MENÜ-be. 
2. Válassza az AUTO/MANUELL menüpontot. 
3. Válassza a MANUELL beállítást. 
4. Válassza ki a kívánt légáramot a fel-le 

gombokkal. 
5. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 
6. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 

Állítsa le a MANUELL üzemmódot. 
1. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést. 
2. Válassza az AUTO beállítást. 

3.1.5 A légáram beállítása egy maximális értékre 
(PARTY TIMER) adott időtartamra 

1. Lépjen be az ANWENDUNGSMENÜ-be. 
2. Válassza a PARTY TIMER menüpontot. 
3. Válassza a TIMER beállítást. 
4. Válassza ki a kívánt időtartamot a fel-le 

gombokkal. 
5. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 

 

Állítsa le a Party Timer-t (Boost) az időtartam 
lejárta előtt: 
1. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést. 
2. Válassza a KI parancsot. 

3.1.6 A légáram leállítása adott időtartamra 
1. Lépjen be az ANWENDUNGSMENÜ-be. 
2. Válassza a LÜFTUNG beállítást. 
3. Válassza a 

- NUR ZULUFT parancsot, ha a kimenő levegőt le szeretné 
állítani. 

- NUR ABLUFT parancsot, ha a bemenő levegőt le 
szeretné állítani (ha a parancs elérhető). 

4. Válassza ki a kívánt időtartamot a fel-le 
gombokkal. 

5. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 
6. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 

 

Indítsa el a légáramot az időtartam lejárta előtt: 
1. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést. 
2. Válassza a ZU-U. ABLUFT menüpontot. 

3.1.7 A légáram beállítása egy minimális értékre 
távolléte időtartamára („A” fokozat - ABW.) 

1. Lépjen be az ANWENDUNGSMENÜ-be. 
2. Válassza az ABWESEND menüpontot. 
3. Válassza a BIS beállítást. 
4. Állítsa be várható hazaérkezését a fel-le 

gombokkal. 
5. Minden beállított szám után nyomja meg az 

OK gombot. 

 
Állítsa le a Távollét-üzemmódot az időtartam lejárta 
előtt: 
1. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést. 
2. Válassza az AUS parancsot. 
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3.1.8 A hőmérsékleti profil beállítása 
1. Lépjen be az ANWENDUNGSMENÜ-be. 
2. Válassza a TEMP. beállítást. PROFIL 
3. Válassza ki a kívánt hőmérsékleti profilt. 

3.1.9 Időzítés beállítása 
A programozás szabályai: 
◆ Ha a programok átfedésben vannak, a 

legrövidebb lesz a legmagasabb rendű, és 
minden más programot felülír. 

◆ Bizonyos esetekben a légáram 
beállítása történhet automatikus szoftveres 
beállítással, pl. megnövelhetők a 
KOMFORTREGELUNG2 beállított értékei. 

 
1. Lépjen be az ANWENDUNGSMENÜ-be. 
2. Válassza a ZEITPROGRAMM parancsot. 
3. Válassza a 

- LÜFTUNG menüpontot, ha a légáramot 
időzíteni szeretné. 

- COMFOCOOL3-at, ha a 
ComfoCool Q600-at szeretné időzíteni. 

4. Az időzítés időtartamának kijelzéséhez vagy 
szerkesztéséhez nyomja meg a 
- ANZEIGEN/BEARBEITEN menüpontot. 
- Az időzítés időtartamának törléséhez nyomja meg 

a LÖSCHEN parancsot. 
5. Az időzítés új időtartamának létrehozásához 

nyomja meg az 
- NEU parancsot. 
- A kiválasztott időtartam módosításához vagy 

kijelzéséhez nyomja meg a ZEITRAUM 
parancsot. 

6. Válassza ki a kívánt időtartamot. 
7. Válassza ki a kívánt kezdési időpontot a fel-le 

gombokkal. 
8. Minden szám után nyomja meg a BESTÄTIGEN 

gombot. 
9. Válassza ki a kívánt befejezési időpontot a fel-le 

gombokkal. 
10. Minden szám után nyomja meg a BESTÄTIGEN 

gombot. 
11. Válassza ki a kívánt beállítást. 

3.1.10 Hővisszanyerő vezérlésének (Bypass) kézi 
beállítása adott időtartamra 

1. Lépjen be az ANWENDUNGSMENÜ-be. 
2. Válassza a BYPASS menüpontot. 
3. Válassza a 

- ÖFFNEN parancsot, ha a hővisszanyerés 
vezérlését minimalizálni szeretné (a külső 
levegőt közvetlenül vezetik az épületbe). 

- SCHLIESSEN parancsot, ha a 
hővisszanyerés vezérlését maximalizálni 
szeretné. 

4. Válassza ki a kívánt időtartamot a fel-le gombokkal. 
5. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 

 

Indítsa el az automatikus hővisszanyerés 
vezérlését az időtartam lejárta előtt: 
1. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést. 
2. Válassza az AUTO beállítást. 
3. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 
4. Nyomja meg a ZURÜCK gombot. 
5. Nyomja meg a ZURÜCK gombot. 

 

3.1.11 A ComfoCool Q600 leállítása adott időtartamra 
1. Lépjen be az ANWENDUNGSMENÜ-be. 
2. Válassza a COMFOCOOL3 menüpontot. 
3. Válassza az AUS parancsot. 
4. Válassza ki a kívánt időtartamot a fel-le gombokkal. 
5. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 

 

Indítsa el a ComfoCool Q600-at az időtartam 
lejárta előtt: 
1. Ismételje meg az 1. és a 2. lépést. 
2. Válassza az AUTO beállítást. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ez a menü csak akkor látható, ha a bővített üzemmód aktív. 
3 Ez a menü csak akkor látható, ha a kiegészítő a készülékhez csatlakoztatva van. 
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3.2 Menüszerkezet (Milyen nyelven legyen?) 
 
 

MENÜ 
 

HIBA VISSZAÁLLÍTÁSA.1 

 
FELHASZÁLÓI MENÜ 

 
ÁLLAPOT (írásvédett) AUTO/KÉZI 

 
FENNÁLLÓ HIBA PARTY TIMER 

 
KÉSZÜLÉK SZELLŐZTETÉS 

 
IDŐZÍTÉS TÁVOLLÉT 

 
HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATART. HŐMÉRSÉKLET PROFIL 

 
BYPASS ÜZEMMÓD IDŐZÍTETT PROGRAM 

 
FROST DISBALANCE BYPASS 

 
 

FROST ELŐFŰTŐ CSAPPANTYÚ3 COMFOCOOL3 
 
              ANALÓG BEMENET3 SZŰRŐ 
 

TALAJHŐCSERÉLŐ3 ALAPBEÁLLÍTÁSOK 
 

COMFOCOOL3 FELHASZN. VISSZAÁLLÍTÁSA
 

ÉVSZAKFELISMERŐ BŐVÍTETT OPCIÓ2 
 

VENTILÁTOROK KÉNYELMI SZABÁLYOZÁS2 
 

ENERGIA HŐMÉRSÉKLET PROFIL2 
 

EGYSÉGEK2 
 

 

ÉVSZAKFELISMERŐ 2 
 

RÁDIÓADÓ BEÁLLÍTÁS 2, 7 
 
 

SZERELŐI BEÁLLÍTÁS 2 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ez a menü csak hiba esetén látható. 
2 Ez a menü csak akkor látható, ha a bővített üzemmód aktív. 
3 Ez a menü csak akkor látható, ha a kiegészítő a készülékhez csatlakoztatva van.  
7
 Ez a menü csak akkor látható, ha a készülék rendelkezik rádióadó-funkcióval. 
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3.2.1 HIBA VISSZAÁLL.1 
 

Menüpont Funkció 

HIBA VISSZAÁLL.1 A készülék automatikus hibaelhárítása. 

 
3.2.2 FELHASZÁLÓI MENÜ 

 

Menüpont Funkció 
 
 
 

AUTO/MANUELL 

A légáram beállítása. 
◆ AUTO: a készülék automatikusan módosítja a beállításokat a beprogramozott 

ZEITPROGRAMM(ok)-nak megfelelően (gyári beállítás) 
◆ MANUELL: a készülék a légáramot a felhasználó által megadott paramétereknek megfelelően állítja be (A/1/2/3 

fokozatok) 
 
Egyes esetekben a légáram beállítása történhet automatikus szoftveres beállítással, pl. megnövelhetők a 
KOMFORTREGELUNG2 beállított értékei. 

 
PARTY TIMER 

A 3. - INT. (intenzív) fokozat elindítása megadott időtartamra. 
◆ TIMER: a készülék a légáramot a 3. - INT. (Intenzív) fokozatra állítja be a megadott időtartamra. 
◆ AUS: a készülék visszakapcsol normál légáramra (gyári beállítás). 

 
 
LÜFTUNG 

A légáram leállítása adott időtartamra. 
◆ ZU-U. ABLUFT: a készülék mind a bemenő, mind a kimenő levegő ventilátorát bekapcsolja (gyári beállítás). 
◆ NUR ZULUFT: a készülék a beállított időtartamra kikapcsolja a kimenő levegő ventilátorát. 
◆ NUR ABLUFT: a készülék a beállított időtartamra kikapcsolja a bemenő levegő ventilátorát. 

 
ABWESEND 

A légáram beállítása egy minimális levegőmennyiség-értékre a megadott időtartamra. 
◆ BIS: a készülék a légáramot A - ABW. fokozatra állítja a  megadott időtartamra. 
◆ AUS: a készülék visszakapcsol normál légáramra (gyári beállítás). 

 
 
 
 
 
 
TEMP. PROFIL 

A hővisszanyerés értékének automatikus beállítása. 
◆ WARM: akkor válassza ezt a beállítást, ha általában magasabb szobahőmérsékletet szeretne. 
◆ NORMAL: akkor válassza ezt a beállítást, ha átlagos szobahőmérsékletet szeretne (gyári beállítás) 
◆ KÜHL: akkor válassza ezt a beállítást, ha általában alacsonyabb szobahőmérsékletet szeretne. 

 
 A beállított hőmérsékleti profil hatása a helyiség belső klímájára elsősorban az átmeneti évszakokban 
(ősz és tavasz) érezhető, és ezt a hatást a természet korlátozza. 
Ha az alábbi opciókból egy vagy több telepítve van, a készülék hatásfoka érezhetően magasabb és kevésbé 
évszakfüggő: 
◆ aktív hűtés (pl. ComfoCool Q600) 
◆ fűtőberendezések (pl. előfűtő csappantyú) 
◆ szabályozott talajhőcserélő (pl. ComfoFond-L Q) 

 
ZEITPROGRAMM 

Automatikus beállítás a beállított időzített program alapján. (Ez a 
funkcióállandó MANUELL (kézi üzemmódban nem elérhető.) 

  
 
 

LÜFTUNG 

(Gyári beállítás: 2. fokozat - NORMAL) 
◆ ANZEIGEN/BEARBEITEN: A légáram időzítésének kijelzése vagy beállítása. 

- NEU: Az időzített programon belüli új időtartam létrehozása (időtartam, indítás és leállítás időpontja, légáram). 
- ZEITRAUM: Az időzített program kiválasztott időtartamának kijelzése vagy szerkesztése. 

◆ LÖSCHEN: A légáram beállított időzített programjának törlése. 
- ZEITRAUM: Az időzített program kiválaszott időtartamának törlése. 
- ALLE: Az időzített program minden időtartamának törlése. 

 
 
 
COMFOCOOL3 

(Gyári beállítás: AUTO) 
◆ ANZEIGEN/BEARBEITEN: A ComfoCool Q600 időzített programjának kijelzése vagy beállítása. 

- NEU: Az időzített programon belüli új időtartam létrehozása (időtartam, indítás és leállítás időpontja, 
ComfoCool Q600-üzemmód). 

- ZEITRAUM: Az időzített program kiválasztott időtartamának kijelzése vagy szerkesztése. 
◆ LÖSCHEN: A ComfoCool Q600 beállított időzített programjának törlése. 

- ZEITRAUM: Az időzített program kiválaszott időtartamának törlése. 
- ALLE: Az időzített program minden időtartamának törlése. 

 
 

BYPASS 

Hővisszanyerő vezérlés Bypass-funkciójának beállítása adott időtartamra. 
◆ AUTO: a készülék automatikusan ellenőrzi a hővisszanyerést (gyári beállítás) 
◆ SCHLIESSEN: a készülék megnöveli a hővisszanyerést  egy maximális értékre. 
◆ ÖFFNEN: a készülék lecsökkenti a hővisszanyerést  egy minimális értékre (ha lehetséges, a külső levegőt 

közvetlenül vezeti az épületbe). 

 
COMFOCOOL3 

A ComfoCool Q600 leállítása adott időtartamra. 
◆ AUTO: a készülék automatikusan ellenőrzi a ComfoCool Q600-at (gyári beállítás) 
◆ AUS: a készülék a beállított időtartamra kikapcsolja a ComfoCool Q600-at. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ez a menü csak hiba esetén látható. 
2 Ez a menü csak akkor látható, ha a bővített üzemmód aktív. 
3 Ez a menü csak akkor látható, ha a kiegészítő a készülékhez csatlakoztatva van. 
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3.2.3 STATUS (írásvédett) 
 

Menüpont Funkció 

ANLIEGENDER FEHLER A fennálló hiba kódjának kijelzése. 
 
 
GERÄT 

Információk kijelzése a készülékről. 
◆ GERÄTE-TYP: A készülék típusának kijelzése. 
◆ FIRMWARE-VERSION: A firmware-verzió kijelzése. 
◆ SERIENNUMMER: A vezérlőáramkör szériaszámának kijelzése. 

 
ZEITPLAN 

Az időzített program aktuálisan üzemelő időtartamának kijelzése. 
◆ LÜFTUNG: kijelzi, hogy a szellőztetés az időzített program mely időtartamában üzemel éppen. 
◆ COMFOCOOL3: kijelzi, hogy a ComfoCool Q600 az időzített program mely időtartamában üzemel éppen. 

 
 
 
 

TEMP. UND FEUCHT. 

A légáramok aktuális hőmérsékletének és páratartalmának kijelzése. 
◆ TEMP. ABLUFT: kijelzi a kimenő (elhasznált) levegő aktuális hőmérsékletét 
◆ FEUCHT. ABLUFT: kijelzi a kimenő (elhasznált) levegő aktuális páratartalmát 
◆ TEMP. FORTLUFT: kijelzi a távozó levegő aktuális hőmérsékletét 
◆ FEUCHT. FORTLUFT: kijelzi a távozó levegő aktuális páratartalmát  
◆ TEMP. AUSSENLUFT: kijelzi a kifújt levegő aktuális hőmérsékletét 
◆ FEUCHT. AUSSENLUFT: kijelzi a kifújt levegő aktuális páratartalmát  
◆ TEMP. ZULUFT: kijelzi a bemenő (bevezetett) levegő aktuális hőmérsékletét 
◆ FEUCHT. ZULUFT: kijelzi a bemenő (bevezetett) levegő aktuális páratartalmát 

 
STATUS BYPASS 

A hővisszanyerő (Bypass) aktuális állapotának kijelzése. 
◆ Kijelzi, hogy a Bypasson a levegő hány százaléka áramlik át. 

 
FROST DISBALANCE 

A légáram-egyenlőtlenség állapotának kijelzése, melyet a fagyvédő funkció vált ki. 
◆ Kijelzi, hogy a bemenő levegő hány százalékkal csökkent. 

FROST ELŐFŰT. CSAPP. 3 Az előfűtő csappantyúállapotának kijelzése, melyet a fagyvédő funkció vált ki. 
◆ Kijelzi az előfűtő csappantyú aktuális teljesítményét. 

 

ANALÓG BEMENET3 

Az analóg bemenetek aktuális állapotának kijelzése. 
◆ 0-10V 13: Az első analóg bemenet feszültségi szintjének kijelzése 
◆ 0-10V 23: A második analóg bemenet feszültségi szintjének kijelzése 
◆ 0-10V 33: A harmadik analóg bemenet feszültségi szintjének kijelzése 
◆ 0-10V 43: A negyedik analóg bemenet feszültségi szintjének kijelzése 

 

TALAJHŐCSER.3 

A szabályozott talajhőcserélő (pl. ComfoFond-L Q) állapotának kijelzése. 
◆ STATUS: A szabályozott talajhőcserélő aktuális állapotának kijelzése. 
◆ AUSSENLUFTTEMP.: A külső levegő aktuális hőmérsékletének kijelzése. 
◆ SOLE TEMPERATUR: A szabályozott talajhőcserélőben található sole-folyadék 

hőmérsékletének kijelzése 

 
COMFOCOOL3 

A ComfoCool Q600 aktuális állapotának kijelzése. 
◆ STATUS: Az aktuális ComfoCool Q600-üzemmód és a ComfoCool Q600-ba bemenő levegő 

aktuális hőmérsékletének kijelzése 
◆ KONDENSATOR TEMP.: A kondenzátum aktuális hőmérsékletének kijelzése 

 
 
 

ÉVSZAKFELISM. 

Az évszakfelismerés aktuális állapotának kijelzése. 
◆ JAHRESZEIT: Az aktuális évszak-üzemmód kijelzése 
◆ GRENZWERT HEIZEN: A fűtés beállított határértékének kijelzése4; ezen érték alatt a (központi) 

fűtőrendszer normális esetben bekapcsol. 
◆ GRENZW. KÜHLEN: A fűtés beállított határértékének kijelzése4; ezen érték fölött a (központi) 

hűtőrendszer normális esetben bekapcsol. 
◆ AUSSENW. AKTUELL: Az aktuális külső érték kijelzése4 

VENTILÁTOROK A ventilátorok aktuális állapotának kijelzése. 

  
ZULUFTVENTILATOR 

◆ VENTILATORDREHZ.: A ventilátor aktuális sebességének kijelzése 
◆ VENTILATORLEIST.: A ventilátor aktuális teljesítményének kijelzése 
◆ LUFTMENGE: A ventilátor aktuális levegőmennyiségének kijelzése 

 
ABLUFTVENTILATOR 

◆ VENTILATORDREHZ.: A ventilátor aktuális sebességének kijelzése 
◆ VENTILATORLEIST.: A ventilátor aktuális teljesítményének kijelzése 
◆ LUFTMENGE: A ventilátor aktuális levegőmennyiségének kijelzése 

ENERGIA Az energiafogyasztás és az energiamegtakarítás kijelzése. 

  
 
ENERGIEVERBRAUCH 

◆ LÜFTUNG: A ventilátorok aktuális áramfogyasztásának kijelzése 
◆ VORHEIZREGISTER: Az előfűtő csappantyú aktuális áramfogyasztásának kijelzése 
◆ SEIT JAHRESBEGINN: A ventilátorok áramfogyasztásának kijelzése az év kezdete óta 
◆ INSGESAMT: A ventilátorok áramfogyasztásának kijelzése az üzembe helyezés időpontja óta 

 
EINSPARUNG HEIZEN 

◆ DER ZEIT: A jelen pillanatban megtakarított fűtőteljesítmény kijelzése 
◆ DIESES JAHR: Az év kezdete óta megtakarított fűtőteljesítmény kijelzése 
◆ GESAMT: Az üzembe helyezés időpontja óta megtakarított fűtőteljesítmény kijelzése 

 
EINSPAR. KÜHLEN 

◆ DER ZEIT: A jelen pillanatban megtakarított hűtőteljesítmény kijelzése 
◆ DIESES JAHR: Az év kezdete óta megtakarított hűtőteljesítmény kijelzése 
◆ GESAMT: Az üzembe helyezés időpontja óta megtakarított hűtőteljesítmény kijelzése 

 
EINSPAR. GESAMT 

◆ DIESES JAHR: Az év kezdete óta összesen megtakarított energia kijelzése 
◆ GESAMT: Az üzembe helyezés időpontja óta megtakarított energia kijelzése 

 
 
 
 
 

3 Ez a menü csak akkor látható, ha a kiegészítő a készülékhez csatlakoztatva van. 
4 RMOT = Running Mean Outdoor Temperature / Közepes üzemi külső hőmérséklet (az utóbbi öt nap átlaghőmérséklete). 
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3.2.4 SZŰRŐ 
 

Menüpont Funkció 

FILTERSTATUS Kijelzi, hogy hány nap múlva kell a szűrőket kicserélni. 

SZŰRŐCSERE A szűrők cseréjéhez kövesse a kijelzőn az alábbi utasításokat. 

 
3.2.5 ALAPBEÁLLÍTÁSOK 

 

Menüpont Funkció 

DATUM/UHRZEIT Az aktuális dátum és időpont beállítása. 

SPRACHE A kijelző nyelvének beállítása. (Gyári beállítás: német) 

HELLIGKEIT A kijelző világosságának beállítása. 

 
3.2.6 FELHASZN. VISSZAÁLL. 

 

Menüpont Funkció 

VISSZAÁLL. O. ZEITPR. A beállított időzített programok kivételével minden adat visszaállítása 

ZURÜCKS. M. ZEITPR. Minden adat visszaállítása, a beállított időzített programokkal együtt. 
 

3.2.7 ERWEITERTE OPT2 
 

Menüpont Funkció 

KOMFORTREGELUNG2 Automatikus beállítás a készülékbe beépített érzékelők alapján. (A szükségleteknek megfelelő szabályozás) 

  
 
 
PASSIVE TEMP.2 

A levegőmennyiség automatikus növelése a passzív hűtés vagy fűtés maximalizálásához kedvező 
körülmények között. (Bypass) 
◆ EIN: a készülék a beépített érzékelők alapján megnöveli a levegőmennyiséget AUTO- és MANUELL-

üzemmódban, 
ha szükséges. 

◆ NUR AUTO: a készülék a beépített érzékelők alapján megnöveli a levegőmennyiséget AUTO-
üzemmódban, ha szükséges. 

◆ AUS: a készülék figyelmen kívül hagyja a levegőmennyiség növelésére irányuló jelzést a beépített szenzorok 
részéről 

 
 
 
AKTIVE TEMP.2 

A levegőmennyiség automatikus növelése az aktív hűtés vagy fűtés maximalizálásához kedvező 
körülmények között. (ComfoCool Q600 / előfűtő csappantyú) 
◆ EIN: a készülék a beépített érzékelők alapján megnöveli a levegőmennyiséget AUTO- és MANUELL-

üzemmódban, 
ha szükséges. 

◆ NUR AUTO: a készülék a beépített érzékelők alapján megnöveli a levegőmennyiséget AUTO-
üzemmódban, ha szükséges. 

◆ AUS: a készülék figyelmen kívül hagyja a levegőmennyiség növelésére irányuló jelzést a beépített szenzorok 
részéről (gyári beállítás) 

 
 
FEUCHTEREGELUNG2 

A levegőmennyiség automatikus növelése a kellemes páratartalom fenntartásához kedvező körülmények 
között. (A passzív páratartalomnövelés vagy -csökkentés maximalizálásával) 
◆ EIN: a készülék a beépített érzékelők alapján megnöveli a levegőmennyiséget AUTO- és MANUELL-

üzemmódban,ha szükséges. 
◆ NUR AUTO: a készülék a beépített érzékelők alapján megnöveli a levegőmennyiséget AUTO-

üzemmódban, ha szükséges (gyári beállítás) 
◆ AUS: a készülék figyelmen kívül hagyja a levegőmennyiség növelésére irányuló jelzést a beépített szenzorok 

részéről 
 
 
 
 
AKTIVER FEUCHTESCH.2 

A levegőmennyiség automatikus növelése a páratartalom okozta problémák elkerülésére. 
◆ EIN: a készülék a beépített érzékelők alapján megnöveli a levegőmennyiséget AUTO- és MANUELL-

üzemmódban, ha szükséges (gyári beállítás) 
◆ NUR AUTO: a készülék a beépített érzékelők alapján megnöveli a levegőmennyiséget AUTO-üzemmódban, 

ha szükséges 
◆ AUS: a készülék figyelmen kívül hagyja a levegőmennyiség növelésére irányuló jelzést a beépített szenzorok 

részéről 
A levegőmennyiség növelése, ha a levegő páratartalma a külső környezetben alacsonyabb, mint bent, és ha 
a belső levegő relatív páratartalma túllépi azt a szintet, mely fölött páraképződéssel kapcsolatos problémák 
léphetnek fel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ez a menü csak akkor látható, ha a bővített üzemmód aktív. 
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Menüpont Funkció 

TEMP. PROFIL2 A hőmérsékleti profil beállítása. 

  
 
MODUS EINSTELLEN2 

◆ ADAPTIV: A kívánt belső hőmérséklet, melyhez a készülék a hőcserélő vezérlését igazítja, a külső 
klímától függően változik (adaptív kényelmi technológia). A beállított hőmérséklet a beállítás 
átlagértékből kiindulva 1,5 °C-kal növelhető vagy csökkenthető a WARM vagy KÜHL hőmérsékleti 
profilok kiválasztásával (gyári beállítás) 

◆ NACH FESTWERT; A kívánt belső hőmérsékletet, melyhez a készülék a 
hőcserélő vezérlését hozzáigazítja, megadják és az nem függ a külső klímától. A FESTWERTE 
EINSTELL. menüpontban beállított hőmérsékletek minden hőmérsékleti profilnál módosíthatók 

 
 
FESTE VOREINSTELL.2 

◆ WARM: Hőmérséklet beállítása a WARM hőmérsékleti profilhoz NACH FESTWERT-üzemmódban 
(standard = 24 °C vagy 76 °F) 

◆ NORMAL: Hőmérséklet beállítása a NORMAL hőmérsékleti profilhoz NACH 
FESTWERT-üzemmódban (standard = 20 °C vagy 68 °F) 

◆ KÜHL: Hőmérséklet beállítása a KÜHL hőmérsékleti profilhoz NACH FESTWERT-üzemmódban 
(standard = 18 °C vagy 64 °F) 

EINHEITEN2 A hőmérséklet és a levegőmennyiség mértékegységének módosítása 

 TEMPERATUR2 ◆ CELSIUS: a készülék a hőmérsékletet Celsius fokban jelzi ki (gyári beállítás) 
◆ FAHRENHEIT: a készülék a hőmérsékletet Fahrenheit fokban jelzi ki 

LUFTMENGE2 ◆ m³/h: a készülék a levegőmennyiséget köbméter per órában jelzi ki (gyári beállítás) 
◆ l/s: a készülék a levegőmennyiséget liter per másodpercben jelzi ki 

JAHRESZEITERK.2 Az évszakfelismerő beállítása a hőcserélő vezérléséhez. 

  
HEIZPERIODE2 

Annak elkerülése, hogy a készülék a (központi) fűtőrendszer hatása ellen dolgozzon. 
◆ HEIZGRENZWERT4: A fűtés RMOT4 határértékének5 beállítása (standard: 11°C) 
◆ JETZT STARTEN: A fűtési periódus indítása és az aktuális RMOT4 fűtési érték mentése 

fűtési határértékként5 

 
KÜHLPERIODE2 

Annak elkerülése, hogy a készülék a (központi) hűtőrendszer hatása ellen dolgozzon. 
◆ KÜHLGRENZWERT4: A hűtés RMOT4 határértékének6 beállítása (standard: 20°C) 
◆ JETZT STARTEN: A hűtési periódus indítása és az aktuális RMOT4 hűtési érték mentése 

hűtési határértékként5 

FUNKEINSTELLUNGEN2,7 Az RF-érzékelő(k) beállítása. 

 PRIORITÄT RF-SENSOR2,7 ◆ EIN: a készülék az RF-érzékelő jelét AUTO-üzemmódban és MANUELL-üzemmódban egyaránt 
levegőmennyiség-jellé alakítja (gyári beállítás) 

◆ NUR AUTO: a készülék az RF-érzékelő jelét csak  AUTO-üzemmódban alakítja levegőmennyiség-jellé (gyári 
beállítás) 

◆ AUS: a készülék figyelmen kívül hagyja az RF-érzékelő jelét 

FUNKTION RF-SENSOR2,7 ◆ LUFT PROPORTIONAL: a készülék az RF-érzékelő jelét a minimálisan és maximálisan beállított 
levegőmennyiség közötti megfelelő levegőmennyiséggé alakítja (gyári beállítás) 

◆ LUFT VOREINSTELLUNG.: a készülék az RF-érzékelő jelét egy előre beállított 
Levegőmennyiséggé alakítja 

MONTEUREINST.2 ◆ ZURÜCKSETZEN: Minden jelen dokumentumban felsorolt szoftverérétéket visszaállít a gyári beállításra. 

 
 
 
 
 
 

3.3 Vész-kikapcsoló baleset esetére 
Ha baleset miatt minden ajtót és ablakot be kell zárnia, 
a készüléket is ki kell kapcsolni. Ez a következő 
lépések valamelyikével történhet: 
◆ Kapcsolja ki áramkör főkapcsolóját 

abban a kapcsolószekrényben, melyhez a 
készülék csatlakoztatva van. 

◆ Húzza ki a tápkábelt abból a konnektorból, 
melyhez a készülék csatlakoztatva van. 

 
 
 
 
 

2 Ez a menü csak akkor látható, ha a bővített üzemmód aktív. 
4 RMOT = Running Mean Outdoor Temperature / Közepes üzemi külső hőmérséklet (az utóbbi öt nap átlaghőmérséklete). 
 5 Fűtési határérték = az a hőmérséklet, mely alatt a (központi) fűtőrendszer általában aktiválva van. 
6 Hűtési határérték = az a hőmérséklet, mely felett a (központi) hűtőrendszer általában aktiválva van.  
7 Ez a menü csak akkor látható, ha a készülék rendelkezik rádióadó-funkcióval. 
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4 Minősítés és garancia 
A garancia feltételei 
A gyártó a készülékre a beépítéstől számított 24 
hónap ill. a gyártás dátumától számított legfeljebb 
30 hónap garanciát nyújt. Egyes forgalmazók 
kiterjesztett garanciaidőt biztosítanak. A garancia 
kizárólag olyan anyag- és/vagy konstrukciós 
hibákra vonatkozik, melyek a garanciaidő tartama 
alatt léptek fel. Garanciális igény esetén a 
készüléket a gyártó írásos engedélye nélkül 
leszerelni tilos. A garancia alkatrészekre csak 
akkor vonatkozik, ha azokat a gyártó szállította és 
általa meghatalmazott szerelő üzemelte be. A 
hibamentes és magas hatásfokú működés 
érdekében feltétlen üzemeltesse be a 
készülékekét, a beüzemelésről kérjen 
jegyzőkönyvet! Jegyzőkönyv mintát a gyártói 
honlapon talál. 

 
A garancia érvényét veszti, ha: 
◆ A garanciaidő letelt 
◆ A készüléket szűrő nélkül üzemeltették 
◆ Olyan alkatrészeket használtak, melyek nem a 

gyártótól származnak 
◆ A készüléken engedély nélküli változtatásokat vagy 

módosításokat eszközöltek 
◆ A beépítés nem az érvényes 

utasítások alapján történt 
◆ A probléma szakszerűtlen csatlakoztatás, 

szakszerűtlen használat vagy a rendszer 
szennyeződése következtében lépett fel 

 
A helyszínen történő ki- és beszerelés költségeit a 
garancia nem fedezi. Ugyanez érvényes a 
természetes elhasználódásra. A Zehnder fenntartja a 
jogot, hogy termékei konstrukcióját és/vagy 
konfigurációját bármikor módosíthassa anélkül, hogy 
a már kiszállított termékeken ezeket a módosításokat 
el kellene végeznie. 

Felelősség 
A készüléket beépített hőcserélő vezérléssel ellátott 
kontrollált szellőztetőrendszerekben való üzemeltetésre 
tervezték és gyártották. Minden más használati mód 
szakszerűtlen használatnak minősül, és a készülék 
károsodásához illetve személyi sérüléshez vezethet, 
melyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A gyártó 
nem felel 
az olyan károkért, melyek a következőkből erednek: 
◆ Jelen dokumentumban felsorolt biztonsági, 

üzemeltetésre vonatkozó és karbantartási utasítások be 
nem tartása 

◆ Nem a gyártótól származó vagy nem általa 
ajánlott komponensen alkalmazása. Ilyen 
komponensek alkalmazásáért egyedül és teljes 
mértékben a felszerelő felel. 

◆ Normális elhasználódás. 
 

Elhelyezés hulladéklerakóban 
 

A készüléket a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő hulladéklerakóban kell elhelyezni. Ne 
helyezze a háztartási szemétlerakóba. 

 
1. Érdeklődjön a viszonteladónál a 

visszaadás lehetőségeiről. 
2. Ha a készülék visszaadására nincs lehetőség, 

tájékozódjon a készülék komponenseinek 
újrahasznosításának lehetőségeiről és az ezzel 
kapcsolatos helyi előírásokról. 

3. A (rádiófrekvenciás) kezelőegységek elemeit ne 
dobja a normál háztartási szemétbe. Ezeket 
kimondottan erre a célra szolgáló lerakóban kell 
elhelyezni. 

 
CE-minősítés 
Zehnder Group Nederland B.V. 
Lingenstraat 2 • 8 028 PM Zwolle-NL 
T +31 (0)38 4296911 • F + 31 (0)38 4225694 
Cégnyilvántartási szám Zwolle 05022293 
  
EK-megfelelőségi nyilatkozat Hővisszanyerő készülékek:ComfoAir Q sorozat 

 

Gépleírás a következő irányelveknek felel meg Gépekről szóló irányelv (2006/42/EK) 
Alacsonyfeszültségi irányelv (2006/95/EK) 
EMC-irányelv (2004/108/EK) 

Zwolle, 2016.04.04., Zehnder Group Nederland B.V. 

 

A.C. Veldhuijzen, 
Head of R&D 
Competence Center ComfoSystems 
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Teljesítménynyilatkozat az 1253/2014 EU rendelet alapján 
Zehnder ComfoAir Q350 TR hővisszanyerő készülék 
A szállító neve vagy 
védjegye 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

A modell 
megnevezése ComfoAir Q350 TR ComfoAir Q350 TR ComfoAir Q350 TR ComfoAir Q350 TR 

Energiabesorolás 
[kWh/(m²a)]-ban minden 
klímához (hideg, átlagos, 
meleg) 

 
-81,0 

 
-41,3 

 
-16,0 

 
-81,6 

 
-41,8 

 
-16,4 

 
-83,0 

 
-43,1 

 
-17,6 

 
-85,4 

 
-45,1 

 
-19,3 

Energiabesorolási osztály A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E 

Szellőztetőberendezés típusa kétirányú kétirányú kétirányú kétirányú 

A felszerelt meghajtó típusa Több fokozatú meghajtó Több fokozatú meghajtó Fordulatszámszabályozó Fordulatszámszabályozó 

A hővisszanyerő rendszer 
típusa1 

Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív 

Termikus hatásfok2 94% 94% 94% 94% 

Legnagyobb légszállítás 
[m³/h]-ban3 

350 350 350 350 

Bemeneti elektromos 
teljesítmény [W]4 

175 175 175 175 

Hangteljesítményszint 
(LWA) [dB(A)]-ben5 

41 41 41 41 

Névleges légszállítás 
[m³/h]-ban6 

245 245 245 245 

Vonatkozó nyomáskülönbség 
[Pa] 

50 50 50 50 

Fajlagos villamos 
energiaigény [W/(m³/h)]-ban7 

0,17 0,17 0,17 0,17 

A vezérlés faktora és 
típusa 

1 
Kézi vezérlés 

0,95 
Időzítéses vezérlés 

0,85 
Központi igény szerinti 

 vezérlés  

0,65 
Igényfüggő 
 vezérlés 

  

  A külső és belső 
légtömörség (%)8 

 
Belső: 0,8 % 
Külső: 1,2 % 

 
Belső: 0,8 % 
Külső: 1,2 % 

 
Belső: 0,8 % 
Külső: 1,2 % 

 
Belső: 0,8 % 
Külső: 1,2 % 

A szűrőre 
vonatkozó 
figyelmeztetések 
helye és leírása 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A fel- és leszerelési 
útmutató 
internetes honlapcíme 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

A légáram érzékenysége a 
nyomásingadozásra [%]10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Légáteresztés a belső és 
külső tér között [m³/h]11 

- - - - 

Éves energiafogyasztás 
(kWh) minden klímához 
(hideg, átlagos, meleg) 

 
11,1 

 
5,8 

 
5,3 

 
10,7 

 
5,4 

 
4,9 

 
9,7 

 
4,3 

 
3,8 

 
8,1 

 
2,7 

 
2,2 

Éves fűtési 
energiamegtakarítás (kWh) 
minden klímához (hideg, 
átlagos, meleg) 

 
92,1 

 
47,1 

 
21,3 

 
92,3 

 
47,2 

 
21,3 

 
92,7 

 
47,4 

 
21,4 

 
93,4 

 
47,8 

 
21,6 

 
1. Hővisszanyerő típusa: rekuperativ hővisszanyerő, egy légáram hőenergiáját átadja egy másiknak mozgó alkatrészek nélkül (lemezes hőcserélő). 
2. Hatásfok: az EN13141-7:2010 szabványnak megfelelő, 50 Pa névleges nyomáskülönbség eseten; az EN13141-8:2014 szabványnak megfelelő,  

csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
3. Legnagyobb légszállítás 100 PA statikus külső légnyomáskülönbség eseten. 
4. Felvett elektromos teljesítmény a legmagasabb légszállításnál. 
5. Hangteljesítmény szintje legnagyobb légszállításnál. 
6. Névleges légszállítás (a legmagasabb légszállítás 70 %-a 50 Pa statikus külső légnyomáskülönbség az EN13141-7:2010 szabvány szerint). 
7. Az EN13141-7:2010 szabvány szerinti légtömegáramnál. 
8. Az EN13141-7:2010 szabvány szerint; az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
9. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
10. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten A légáram érzékenysége a nyomásingadozásra 

+20 Pa-nál es - 20 Pa-nál. 
11. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
SEV: Energiabesorolás 
SEL: Specifikus bemeneti elektromos teljesítmény.  
JSV: Éves áramfogyasztás. 
JEH: Éves fűtési energiamegtakarítás. 
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Teljesítménynyilatkozat az 1253/2014 EU rendelet alapján 
Zehnder ComfoAir Q350 TR Entalpia hővisszanyerő készülék 
A szállító neve vagy 
védjegye 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

A modell 
megnevezése 

ComfoAir Q350 TR 
Entalpia 

ComfoAir Q350 TR 
Entalpia 

ComfoAir Q350 TR 
Entalpia 

ComfoAir Q350 TR 
Entalpia 

Energiabesorolás 
[kWh/(m²a)]-ban minden 
klímához (hideg, átlagos, 
meleg) 

 
-76,0 

 
-39,1 

 
-15,3 

 
-76,8 

 
-39,7 

 
-15,8 

 
-78,7 

 
-41,1 

 
-16,9 

 
-82,0 

 
-43,5 

 
-18,8 

Energiabesorolási osztály A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E 

Szellőztetőberendezés típusa kétirányú kétirányú kétirányú kétirányú 

A felszerelt meghajtó típusa Több fokozatú meghajtó Több fokozatú meghajtó Fordulatszámszabályozó Fordulatszámszabályozó 

A hővisszanyerő rendszer 
típusa1 

Regeneratív Regeneratív Regeneratív Regeneratív 

Termikus hatásfok2 85% 85% 85% 85% 

Legnagyobb légszállítás 
[m³/h]-ban3 350 350 350 350 

Bemeneti elektromos 
teljesítmény [W]4 

175 175 175 175 

Hangteljesítményszint 
(LWA) [dB(A)]-ben5 

41 41 41 41 

Névleges légszállítás 
[m³/h]-ban6 245 245 245 245 

Vonatkozó nyomáskülönbség 
[Pa] 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

Fajlagos villamos 
energiaigény [W/(m³/h)]-ban7 

0,15 0,15 0,15 0,15 

A vezérlés faktora és 
típusa 

1 
Kézi vezérlés 

0,95 
Időzítéses vezérlés 

0,85 
Központi igény szerinti 

 vezérlés  

0,65 
Igényfüggő 
 vezérlés 

  

  A külső és belső 
légtömörség (%)8 

 
Belső: 1,8 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 1,8 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 1,8 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 1,8 % 
Külső: 1,1 % 

A szűrőre 
vonatkozó 
figyelmeztetések 
helye és leírása 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A fel- és leszerelési 
útmutató 
internetes honlapcíme 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

A légáram érzékenysége a 
nyomásingadozásra [%]10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Légáteresztés a belső és 
külső tér között [m³/h]11 

- - - - 

Éves energiafogyasztás 
(kWh) minden klímához 
(hideg, átlagos, meleg) 

 
10,5 

 
5,1 

 
4,7 

 
10,2 

 
4,8 

 
4,3 

 
9,2 

 
3,8 

 
3,4 

 
7,8 

 
2,4 

 
2,0 

Éves fűtési 
energiamegtakarítás (kWh) 
minden klímához (hideg, 
átlagos, meleg) 

 
86,5 

 
44,2 

 
20,0 

 
87,0 

 
44,5 

 
20,1 

 
87,9 

 
44,9 

 
20,3 

 
89,8 

 
45,9 

 
20,8 

 
1. Hővisszanyerő típusa: regenerativ hővisszanyerő, egy légáram hőenergiáját átadja egy másiknak mozgó alkatrészek nélkül (lemezes hőcserélő). 
2. Hatásfok: az EN13141-7:2010 szabványnak megfelelő, 50 Pa névleges nyomáskülönbség eseten; az EN13141-8:2014 szabványnak megfelelő, 

csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
3. Legnagyobb légszállítás 100 PA statikus külső légnyomáskülönbség eseten. 
4. Felvett elektromos teljesítmény a legmagasabb légszállításnál. 
5. Hangteljesítmény szintje legnagyobb légszállításnál. 
6. Névleges légszállítás (a legmagasabb légszállítás 70 %-a 50 Pa statikus külső légnyomáskülönbség az EN13141-7:2010 szabvány szerint). 
7. Az EN13141-7:2010 szabvány szerinti légtömegáramnál. 
8. Az EN13141-7:2010 szabvány szerint; az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
9. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
10. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten A légáram érzékenysége a nyomásingadozásra  

+20 Pa-nál es - 20 Pa-nál. 
11. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 

SEV: Energiabesorolás 
SEL: Specifikus bemeneti elektromos teljesítmény.  
JSV: Éves áramfogyasztás. 
JEH: Éves fűtési energiamegtakarítás. 
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Teljesítménynyilatkozat az 1253/2014 EU rendelet alapján 
Zehnder ComfoAir Q450 TR hővisszanyerő készülék 
A szállító neve vagy 
védjegye 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

A modell 
megnevezése ComfoAir Q450 TR ComfoAir Q450 TR ComfoAir Q450 TR ComfoAir Q450 TR 

Energiabesorolás 
[kWh/(m²a)]-ban minden 
klímához (hideg, átlagos, 
meleg) 

 
-80,0 

 
-40,7 

 
-15,5 

 
-80,7 

 
-41,2 

 
-16,0 

 
-82,3 

 
-42,6 

 
-17,2 

 
-84,8 

 
-44,7 

 
-19,1 

Energiabesorolási osztály A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E 

Szellőztetőberendezés típusa kétirányú kétirányú kétirányú kétirányú 

A felszerelt meghajtó típusa Több fokozatú meghajtó Több fokozatú meghajtó Fordulatszámszabályozó Fordulatszámszabályozó 

A hővisszanyerő rendszer 
típusa1 

Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív 

Termikus hatásfok2 93% 93% 93% 93% 

Legnagyobb légszállítás 
[m³/h]-ban3 

450 450 450 450 

Bemeneti elektromos 
teljesítmény [W]4 

245 245 245 245 

Hangteljesítményszint 
(LWA) [dB(A)]-ben5 

45 45 45 45 

Névleges légszállítás 
[m³/h]-ban6 

315 315 315 315 

Vonatkozó nyomáskülönbség 
[Pa] 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

Fajlagos villamos 
energiaigény [W/(m³/h)]-ban7 

0,18 0,18 0,18 0,18 

A vezérlés faktora és 
típusa 

1 
Kézi vezérlés 

0,95 
Időzítéses vezérlés 

0,85 
Központi igény szerinti 

 vezérlés  

0,65 
Igényfüggő 
 vezérlés 

  

  A külső és belső 
légtömörség (%)8 

 
Belső: 0,6% 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 0,6% 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 0,6% 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 0,6% 
Külső: 1,1 % 

A szűrőre 
vonatkozó 
figyelmeztetések 
helye és leírása 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A fel- és leszerelési 
útmutató 
internetes honlapcíme 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

A légáram érzékenysége a 
nyomásingadozásra [%]10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Légáteresztés a belső és 
külső tér között [m³/h]11 

- - - - 

Éves energiafogyasztás 
(kWh) minden klímához 
(hideg, átlagos, meleg) 

 
11,5 

 
6,1 

 
5,6 

 
11,0 

 
5,7 

 
5,2 

 
9,9 

 
4,5 

 
4,1 

 
8,2 

 
2,8 

 
2,4 

Éves fűtési 
energiamegtakarítás (kWh) 
minden klímához (hideg, 
átlagos, meleg) 

 
91,5 

 
46,8 

 
21,2 

 
91,7 

 
46,9 

 
21,2 

 
92,2 

 
47,1 

 
21,3 

 
93,0 

 
47,6 

 
21,5 

 
1. Hővisszanyerő típusa: rekuperativ hővisszanyerő, egy légáram hőenergiáját átadja egy másiknak mozgó alkatrészek nélkül (lemezes hőcserélő). 
2. Hatásfok: az EN13141-7:2010 szabványnak megfelelő, 50 Pa névleges nyomáskülönbség eseten; az EN13141-8:2014 szabványnak megfelelő, csatornázáshoz 

csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
3. Legnagyobb légszállítás 100 PA statikus külső légnyomáskülönbség eseten. 
4. Felvett elektromos teljesítmény a legmagasabb légszállításnál. 
5. Hangteljesítmény szintje legnagyobb légszállításnál. 
6. Névleges légszállítás (a legmagasabb légszállítás 70 %-a 50 Pa statikus külső légnyomáskülönbség az EN13141-7:2010 szabvány szerint). 
7. Az EN13141-7:2010 szabvány szerinti légtömegáramnál. 
8. Az EN13141-7:2010 szabvány szerint; az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
9. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
10. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten A légáram érzékenysége a nyomásingadozásra  

+20 Pa-nál es - 20 Pa-nál. 
11. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
SEV: Energiabesorolás 
SEL: Specifikus bemeneti elektromos teljesítmény.  
JSV: Éves áramfogyasztás. 
JEH: Éves fűtési energiamegtakarítás. 
. 
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Teljesítménynyilatkozat az 1253/2014 EU rendelet alapján 
Zehnder ComfoAir Q450 TR Entalpia hővisszanyerő készülék 
A szállító neve vagy 
védjegye 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

A modell 
megnevezése 

ComfoAir Q450 TR 
Entalpia 

ComfoAir Q450 TR 
Entalpia 

ComfoAir Q450 TR 
Entalpia 

ComfoAir Q450 TR 
Entalpia 

Energiabesorolás 
[kWh/(m²a)]-ban minden 
klímához (hideg, átlagos, 
meleg) 

 
-73,8 

 
-37,8 

 
-14,6 

 
-74,8 

 
-38,5 

 
-15,1 

 
-76,9 

 
-40,1 

 
-16,3 

 
-80,6 

 
-42,7 

 
-18,4 

Energiabesorolási osztály A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E 

Szellőztetőberendezés típusa kétirányú kétirányú kétirányú kétirányú 

A felszerelt meghajtó típusa Több fokozatú meghajtó Több fokozatú meghajtó Fordulatszámszabályozó Fordulatszámszabályozó 

A hővisszanyerő rendszer 
típusa1 

Regeneratív Regeneratív Regeneratív Regeneratív 

Termikus hatásfok2 82% 82% 82% 82% 

Legnagyobb légszállítás 
[m³/h]-ban3 

450 450 450 450 

Bemeneti elektromos 
teljesítmény [W]4 

245 245 245 245 

Hangteljesítményszint 
(LWA) [dB(A)]-ben5 

45 45 45 45 

Névleges légszállítás 
[m³/h]-ban6 

315 315 315 315 

Vonatkozó nyomáskülönbség 
[Pa] 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

Fajlagos villamos 
energiaigény [W/(m³/h)]-ban7 

0,16 0,16 0,16 0,16 

A vezérlés faktora és 
típusa 

1 
Kézi vezérlés 

0,95 
Időzítéses vezérlés 

0,85 
Központi igény szerinti 

 vezérlés  

0,65 
Igényfüggő 
 vezérlés 

  

  A külső és belső 
légtömörség (%)8 

 
Belső: 1,6 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 1,6 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 1,6 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 1,6 % 
Külső: 1,1 % 

A szűrőre 
vonatkozó 
figyelmeztetések 
helye és leírása 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A fel- és leszerelési 
útmutató 
internetes honlapcíme 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

A légáram érzékenysége a 
nyomásingadozásra [%]10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Légáteresztés a belső és 
külső tér között [m³/h]11 

- - - - 

Éves energiafogyasztás 
(kWh) minden klímához 
(hideg, átlagos, meleg) 

 
10,8 

 
5,5 

 
5,0 

 
10,5 

 
5,1 

 
4,6 

 
9,4 

 
4,1 

 
3,6 

 
7,9 

 
2,6 

 
2,1 

Éves fűtési 
energiamegtakarítás (kWh) 
minden klímához (hideg, 
átlagos, meleg) 

 
84,6 

 
43,3 

 
19,6 

 
85,2 

 
43,6 

 
19,7 

 
86,3 

 
44,1 

 
20,0 

 
88,6 

 
45,3 

 
20,5 

 
1. Hővisszanyerő típusa: regenerativ hővisszanyerő, egy légáram hőenergiáját átadja egy másiknak mozgó alkatrészek nélkül (lemezes hőcserélő). 
2. Hatásfok: az EN13141-7:2010 szabványnak megfelelő, 50 Pa névleges nyomáskülönbség eseten; az EN13141-8:2014 szabványnak megfelelő, 

csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
3. Legnagyobb légszállítás 100 PA statikus külső légnyomáskülönbség eseten. 
4. Felvett elektromos teljesítmény a legmagasabb légszállításnál. 
5. Hangteljesítmény szintje legnagyobb légszállításnál. 
6. Névleges légszállítás (a legmagasabb légszállítás 70 %-a 50 Pa statikus külső légnyomáskülönbség az EN13141-7:2010 szabvány szerint). 
7. Az EN13141-7:2010 szabvány szerinti légtömegáramnál. 
8. Az EN13141-7:2010 szabvány szerint; az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
9. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
10. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten A légáram érzékenysége a nyomásingadozásra  

+20 Pa-nál es - 20 Pa-nál. 
11. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
SEV: Energiabesorolás 
SEL: Specifikus bemeneti elektromos teljesítmény.  
JSV: Éves áramfogyasztás. 
JEH: Éves fűtési energiamegtakarítás. 
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Teljesítménynyilatkozat az 1253/2014 EU rendelet alapján  
Zehnder ComfoAir Q600 ST hővisszanyerő készülék 
A szállító neve vagy 
védjegye 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

A modell 
megnevezése ComfoAir Q600 ST ComfoAir Q600 ST ComfoAir Q600 ST ComfoAir Q600 ST 

Energiabesorolás 
[kWh/(m²a)]-ban minden 
klímához (hideg, átlagos, 
meleg) 

 
-75,7 

 
-37,2 

 
-12,6 

 
-76,6 

 
-38,0 

 
-13,3 

 
-78,9 

 
-40,0 

 
-15,1 

 
-82,6 

 
-43,0 

 
-17,8 

Energiabesorolási osztály A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E 

Szellőztetőberendezés típusa kétirányú kétirányú kétirányú kétirányú 

A felszerelt meghajtó típusa Több fokozatú meghajtó Több fokozatú meghajtó Fordulatszámszabályozó Fordulatszámszabályozó 

A hővisszanyerő rendszer 
típusa1 

Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív Rekuperatív 

Termikus hatásfok2 90% 90% 90% 90% 

Legnagyobb légszállítás 
[m³/h]-ban3 

600 600 600 600 

Bemeneti elektromos 
teljesítmény [W]4 

345 345 345 345 

Hangteljesítményszint 
(LWA) [dB(A)]-ben5 

51 51 51 51 

Névleges légszállítás 
[m³/h]-ban6 

420 420 420 420 

Vonatkozó nyomáskülönbség 
[Pa] 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

Fajlagos villamos 
energiaigény [W/(m³/h)]-ban7 

0,26 0,26 0,26 0,26 

A vezérlés faktora és 
típusa 

1 
Kézi vezérlés 

0,95 
Időzítéses vezérlés 

0,85 
Központi igény szerinti 

 vezérlés  

0,65 
Igényfüggő 
 vezérlés 

  

  A külső és belső 
légtömörség (%)8 

 
Belső: 0,6 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 0,6 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 0,6 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 0,6 % 
Külső: 1,1 % 

A szűrőre 
vonatkozó 
figyelmeztetések 
helye és leírása 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A fel- és leszerelési 
útmutató 
internetes honlapcíme 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

A légáram érzékenysége a 
nyomásingadozásra [%]10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Légáteresztés a belső és 
külső tér között [m³/h]11 

- - - - 

Éves energiafogyasztás 
(kWh) minden klímához 
(hideg, átlagos, meleg) 

 
14,0 

 
8,6 

 
8,1 

 
13,4 

 
8,0 

 
7,5 

 
11,7 

 
6,3 

 
5,9 

 
9,3 

 
3,9 

 
3,4 

Éves fűtési 
energiamegtakarítás (kWh) 
minden klímához (hideg, 
átlagos, meleg) 

 
89,6 

 
45,8 

 
20,7 

 
89,9 

 
46,0 

 
20,8 

 
90,6 

 
46,3 

 
20,9 

 
91,8 

 
46,9 

 
21,2 

 
1. Hővisszanyerő típusa: rekuperativ hővisszanyerő, egy légáram hőenergiáját átadja egy másiknak mozgó alkatrészek nélkül (lemezes hőcserélő). 
2. Hatásfok: az EN13141-7:2010 szabványnak megfelelő, 50 Pa névleges nyomáskülönbség eseten; az EN13141-8:2014 szabványnak megfelelő, csatornázáshoz 

csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
3. Legnagyobb légszállítás 100 PA statikus külső légnyomáskülönbség eseten. 
4. Felvett elektromos teljesítmény a legmagasabb légszállításnál. 
5. Hangteljesítmény szintje legnagyobb légszállításnál. 
6. Névleges légszállítás (a legmagasabb légszállítás 70 %-a 50 Pa statikus külső légnyomáskülönbség az EN13141-7:2010 szabvány szerint). 
7. Az EN13141-7:2010 szabvány szerinti légtömegáramnál. 
8. Az EN13141-7:2010 szabvány szerint; az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
9. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
10. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten A légáram érzékenysége a nyomásingadozásra  

+20 Pa-nál es - 20 Pa-nál. 
11. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
SEV: Energiabesorolás 
SEL: Specifikus bemeneti elektromos teljesítmény.  
JSV: Éves áramfogyasztás. 
JEH: Éves fűtési energiamegtakarítás. 
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Teljesítménynyilatkozat az 1253/2014 EU rendelet alapján 
Zehnder ComfoAir Q600 ST Entalpia hővisszanyerő készülék 
A szállító neve vagy 
védjegye 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

 
Zehnder Group 

A modell 
megnevezése 

ComfoAir Q600 ST 
Entalpia 

ComfoAir  Q600 ST 
Entalpia 

ComfoAir Q600 ST 
Entalpia 

ComfoAir Q600 ST 
Entalpia 

Energiabesorolás 
[kWh/(m²a)]-ban minden 
klímához (hideg, átlagos, 
meleg) 

 
-66,9 

 
-32,8 

 
-10,6 

 
-68,3 

 
-33,8 

 
-11,3 

 
-71,5 

 
-36,2 

 
-13,3 

 
-76,9 

 
-40,1 

 
-16,5 

Energiabesorolási osztály A+ B E A+ B E A+ A E A+ A E 

Szellőztetőberendezés típusa kétirányú kétirányú kétirányú kétirányú 

A felszerelt meghajtó típusa Több fokozatú meghajtó Több fokozatú meghajtó Fordulatszámszabályozó Fordulatszámszabályozó 

A hővisszanyerő rendszer 
típusa1 

Regeneratív Regeneratív Regeneratív Regeneratív 

Termikus hatásfok2 76% 76% 76% 76% 

Legnagyobb légszállítás 
[m³/h]-ban3 

600 600 600 600 

Bemeneti elektromos 
teljesítmény [W]4 

345 345 345 345 

Hangteljesítményszint 
(LWA) [dB(A)]-ben5 

51 51 51 51 

Névleges légszállítás 
[m³/h]-ban6 

420 420 420 420 

Vonatkozó nyomáskülönbség 
[Pa] 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

Fajlagos villamos 
energiaigény [W/(m³/h)]-ban7 

0,26 0,26 0,26 0,26 

A vezérlés faktora és 
típusa 

1 
Kézi vezérlés 

0,95 
Időzítéses vezérlés 

0,85 
Központi igény szerinti 

 vezérlés  

0,65 
Igényfüggő 
 vezérlés 

  

  A külső és belső 
légtömörség (%)8 

 
Belső: 1,6 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 1,6 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 1,6 % 
Külső: 1,1 % 

 
Belső: 1,6 % 
Külső: 1,1 % 

A szűrőre 
vonatkozó 
figyelmeztetések 
helye és leírása 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A figyelmeztetés a készülék 
kijelzőjén vagy a 

helyiségellenőrzőn 

A fel- és leszerelési 
útmutató 
internetes honlapcíme 

 
www.international. 

zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

 
www.international. 
zehnder-systems.com 

A légáram érzékenysége a 
nyomásingadozásra [%]10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Légáteresztés a belső és 
külső tér között [m³/h]11 

- - - - 

Éves 
energiafogyasztás 
(kWh) minden klímához 
(hideg, átlagos, meleg) 

 
14,0 

 
8,6 

 
8,1 

 
13,4 

 
8,0 

 
7,5 

 
11,7 

 
6,3 

 
5,9 

 
9,3 

 
3,9 

 
3,4 

Éves fűtési 
energiamegtakarítás (kWh) 
minden klímához (hideg, 
átlagos, meleg) 

 
80,9 

 
41,4 

 
18,7 

 
81,7 

 
41,7 

 
18,9 

 
83,2 

 
42,5 

 
19,2 

 
86,1 

 
44,0 

 
19,9 

 
1. Hővisszanyerő típusa: regeneratív hővisszanyerő, egy légáram hőenergiáját átadja egy másiknak mozgó alkatrészek nélkül (lemezes hőcserélő). 
2. Hatásfok: az EN13141-7:2010 szabványnak megfelelő, 50 Pa névleges nyomáskülönbség eseten; az EN13141-8:2014 szabványnak megfelelő, 

csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
3. Legnagyobb légszállítás 100 PA statikus külső légnyomáskülönbség eseten. 
4. Felvett elektromos teljesítmény a legmagasabb légszállításnál. 
5. Hangteljesítmény szintje legnagyobb légszállításnál. 
6. Névleges légszállítás (a legmagasabb légszállítás 70 %-a 50 Pa statikus külső légnyomáskülönbség az EN13141-7:2010 szabvány szerint). 
7. Az EN13141-7:2010 szabvány szerinti légtömegáramnál. 
8. Az EN13141-7:2010 szabvány szerint; az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
9. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
10. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten A légáram érzékenysége a nyomásingadozásra  

+20 Pa-nál es - 20 Pa-nál. 
11. Az EN13141-8:2014 szabvány szerint, csatornázáshoz csatlakozó csőcsonk nélküli készülékek eseten. 
SEV: Energiabesorolás 
SEL: Specifikus bemeneti elektromos teljesítmény.  
JSV: Éves áramfogyasztás. 
JEH: Éves fűtési energiamegtakarítás. 
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5 Karbantartás 
 

A Zehnder javasolja egy a karbantartásra szakosodott 
céggel való szerződést. Egyes cégek olyan karbantartási 
szerződést kínálnak, melyben belefoglalható a 
felhasználói karbantartás is. 

 

Ne válassza le a készüléket az áramellátásról, ha 
a készülék kézikönyve nem rendelkezik 
másképp. A leválasztás páraképződéshez 
vezethet, ami penészképződéssel kapcsolatos 
problémákat okozhat. 
 
A karbantartási munkákat az utasítás szerinti 
időtartamonként végezze el. Ellenkező esetben a 
szellőztetőrendszer teljesítménye lecsökkenhet. 

 
A rendszer része Időintervallum Felelős Feladat 

Szűrő 6 hónap Felhasználó Szűrők cseréje 

Szelepek 6 hónap Felhasználó Szelepek tisztítása 

Rács 6 hónap Felhasználó Rácsok tisztítása 

Kezelőegység 6 hónap Felhasználó Kezelőegység tisztítása 

Kondenzvíz-elvezető 6 hónap Felhasználó A kondenzvíz-elvezető feltöltődése 

A rendszer felülvizsgálata és tisztítása 2 év Szerelő vagy szerviztechnikus - 

 
 
5.1 Szűrők cseréje 

Cserélje ki a szűrőket, ha a készülék erre 
figyelmezteti. A figyelmeztetés többféleképpen 
megjelenhet: 
◆ A készüléken a LED villog. 
◆ A készülék kijelzőjén a következő figyelmeztető 

üzenet jelenik meg: FIGYELEM, CSERÉJE KI A 
SZŰRŐKET (MOST). 

◆ A kezelőegység is kijelezheti a figyelmeztetést. 
A kezelőegység kézikönyve több információt 
tartalmaz a szűrőcsere kijelzéséről. 

 
4. Kövesse a kijelzőn megjelenő valamennyi utasítást. 

 

A szűrőket legalább 6 havonta cserélje. Ezzel 
kellemes és egészséges minőségű levegőt biztosít, 
és megóvja a készüléket a szennyeződéstől. 

 
Ha a szűrőket ki kell cserélni: 
1. Rendeljen új szűrőket. 

Lépjen kapcsolatba a beszerelő céggel, hogy ők 
megrendeljék a megfelelő szűrőket, vagy rendelje 
meg a szűrőket online a www.zehnder-systems.de 
(ez jó?) honlapon 

 
Szűrőszett Cikkszám 

G4/G4 (1x/1x) 400502012 

F7/G4 (1x/1x) 400502013 

A garancia érvényét veszti, ha: 
◆ Olyan alkatrészeket használtak, melyek nem a 

gyártótól származnak. 
◆ A készüléket szűrő nélkül üzemeltették. 

2. Ha beérkeztek az új szűrők, nyissa ki a fedelet. 
3. Nyomja meg a MOST gombot a kijelzőn. 

Biztonsági okokból a szellőztetés a szűrőcsere 
idejére leáll. 

 

 
 

 

- Minden művelet elvégzése után nyomja 
meg a WEITER gombot. 

- Az előző utasításhoz való visszalépéshez 
nyomja meg a ZURÜCK gombot. 

5. A szűrőcsere utasításainak befejezéséhez és a 
szellőztetés újraindításához nyomja meg a 
BESTÄTIGEN gombot. 

6. Zárja a fedelet. 
 

A szűrőcsere egy nappal történő elhalasztásához a 
figyelmeztetés megjelenésekor nyomja meg az 
IGNORIEREN gombot. Ha készen áll a szűrőcserére, 
mielőtt a készülék újra kijelzi a figyelmeztetést, menjen 
a FILTER menüben a FILTER TAUSCHEN pontra. 

Utasítás Leírás 
 

 

Távolítsa el a szűrőfedőket. 

 

 

Távolítsa el a régi szűrőket. 

 
 

Helyezze be a bemenő levegő szűrőjét. 

 
 

Helyezze be a kimenő levegő szűrőjét. 

 
 
 
 

Helyezze vissza a szűrőfedőket. 
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5.2 A szelepek tisztítása 5.3 A rácsok tisztítása 
 

Legalább 6 havonta végezze el a ház összes 
szelepének tisztítását. 

 
1. Fogja meg a szelepet a külső élénél fogva, és 

csavaró mozdulattal húzza ki teljesen a falból vagy 
mennyezetből. 
Ha a szelepen gumigyűrű van: A szelep 
eltávolításánál ügyeljen arra, hogy a 
gumigyűrű ne csússzon el. 

 

 

 

2. Jelölje be a szelep helyét és beállítását. 
◆ A szelep beállításain ne változtasson, mert ez 

negatívan hatna a rendszer teljesítményére. 
◆ A szelepeket ne cserélje ki egymással, mert ez 

negatívan hatna a rendszer teljesítményére. 
3. Távolítsa el a szelep mögötti szűrőt (ha van). 

 

 
4. Tisztítsa meg a szelepet puha kefével, 

porszívóval vagy szappanos vízzel. 
 

 

 
5. Öblítse le alaposan a szelepet, és szárítsa meg. 
6. Cserélje ki a szelep mögötti szűrőt (ha van). 
7. Helyezze vissza a szelepet a falba vagy 

mennyezetbe. 

Legalább 6 havonta végezze el a ház összes 
rácsának tisztítását. 

 
1. Fogja meg a rácsot a külső élénél fogva, és húzza 

ki teljesen a falból vagy mennyezetből (ha nincs 
odacsavarozva). 

2. Tisztítsa meg a rácsot puha kefével vagy 
porszívóval. 

 

 
3. Tisztítsa meg a rács mögötti szűrőt (ha van) 

puha kefével vagy porszívóval 
◆ A rács mögötti habot (ha van) ne távolítsa el, 

mert ez negatívan hatna a rendszer 
teljesítményére. 

4. Helyezze vissza a rácsot a falba vagy mennyezetbe. 

 
5.4 Kezelőegység tisztítása 

Legalább 6 havonta végezze el a ház összes 
kezelőegységének tisztítását. Ezután tisztítsa meg a 
különböző kezelőegységeket porszívóval vagy száraz 
portörlőkendővel. Semmiképp ne használjon vizet vagy 
más folyadékot! A készülék kijelzőjének tisztítása előtt 
aktiválja a gyermekzárat, hogy elkerülje a kezelőfelület 
nem szándékos érintéseit és az ezzel járó véletlen 
módosításokat a beállításokon. 

 
5.5 Kondenzvíz-lefolyó feltöltése 

A kondenzlefolyó a ház saját szennyvízelvezető 
rendszeréhez csatlakozik. A csatornaszag elkerülése 
érdekében a ház szennyvízelvezető rendszere mindig 
tartalmazzon vizet. Ez úgy érhető el, ha tölt egy pohár 
vizet a lefolyóba.
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6. Zavarok 
Zavar esetén: 
◆ A készüléken a LED villog. 
◆ A készülék kijelzője megjeleníti a 

megfelelő hibakód(ok)at. 
◆ A kezelőegység kijelezhet egy üzenetet. 

A kezelőegység kézikönyve több információt 
tartalmaz a kijelzett üzenetről. 

 
A készülék áramellátását csak akkor szabad 
megszakítani, ha a készüléket komoly üzemzavar vagy 
más alapos ok miatt üzemen kívül helyezik. 

 
Ne válassza le a készüléket az áramellátásról, ha a 
készülék kézikönyve nem rendelkezik másképp. A 
leválasztás páraképződéshez vezethet, ami 
penészképződéssel kapcsolatos problémákat 
okozhat. 

 
Ha a készüléket átlagon felül magas 
páratartalmú helyen állították fel (mint pl. 
fürdőszobában vagy WC helyiségben), 
fennáll a lehetősége, hogy 
a készülék külső oldalán alkalmanként 
kondenzvíz csapódik le. Ez hasonló az 
ablakon lecsapódó kondenzvíz-képződéshez. 
Ezért semmilyen intézkedésre nincs 
szükség. 

Ha szűrőcserére vonatkozó figyelmeztetés jelenik 
meg, cserélje ki a szűrőket a karbantartás 
fejezetében leírt utasításoknak megfelelően. 

 
Minden más zavar esetén a következőképpen 
járjon el: 
1. Válassza a FEHLER ZURÜCKS menüpontot. 
2. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 
3. Várjon 5 percet. 

 

Ha a hiba újra fellép: 
4. Válassza a STATUS menüpontot. 
5. Válassza az ANLIEGENDER FEHLER 

menüpontot. 
6. Jegyezzen fel minden hibakódot (a WEITER 

gomb megnyomásával kijelezheti a többi hibát) 
7. Nyomja meg a ZURÜCK gombot. 
8. Válassza a GERÄT menüpontot. 
9. Válassza a GERÄTE-TYP menüpontot. 
10. Jegyezze fel a készülék típusát. 
11. Zárja a fedelet. 
12. Forduljon a szerelőhöz vagy 

szerviztechnikushoz, és közölje vele a 
feljegyzett információkat. 
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I Felszerelési/Vizsgálati jegyzőkönyv 
 

 
Dátum   

Cím  

Munka előírása  Város/megye  

Megbízó  Projekttípus  

Felszerelte  Lakás típusa  

Felmérve  Készülék típusa  
 

Kimenő levegő 
 

Helyiség Elhelyezkedés Követelmény [m3/h] Felülvizsgálva 
[m3/h] 

Szelep típusa Szelep beállításai 

Konyha      

Fürdőszoba      

WC      

…      
…      

…      

 
Összesen: 

 
 
 

Bemenő levegő 
 

Helyiség Elhelyezkedés Követelmény [m3/h] Felülvizsgálva 
[m3/h] 

Szelep típusa Szelep beállításai 

Nappali      

1. hálószoba      

2. hálószoba      

3. hálószoba      

…      

…      

…      

 
Összesen: 

 
 
 

Nyomás 
 

Mérés Bemenő 
levegő 

[Pa] 

Kimenő 
levegő 

[Pa] 

Pressdruck   

Ansaugdruck   
 

  Összesen: 
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II Karbantartási jegyzőkönyv 
 

Kis szerviz: 
6 havonta elvégzendő a felhasználó vagy szakképzett munkatárs által. 

 

Tevékenység Dátum Dátum Dátum 

Szűrők cseréje    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Szelepek és rácsok tisztítása    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Dátum Tevékenység Monogram 
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Tevékenység Dátum Dátum Dátum 

A kezelőegység tisztítása    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Kondenzvíz-lefolyó feltöltése    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Dátum Tevékenység Monogram 
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Nagy szerviz: 
24 havonta elvégzendő a felhasználó vagy szakképzett munkatárs által. 
Tevékenység Dátum Dátum Dátum 

A készülék házának 
felülvizsgálata és tisztítása 

   

   

   

A hőcserélő felülvizsgálata 
és tisztítása 

   

   

   

A ventilátorok 
felülvizsgálata és tisztítása 

   

   

   

A BYPASS felülvizsgálata 
és tisztítása 

   

   

   

Az előfűtő csappantyú 
felülvizsgálata és tisztítása 

   

   

   

A készülék kondenzvíz-
elvezetőjének felülvizsgálata 
és tisztítása 

   

   

   

 
Dátum Tevékenység Monogram 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zehnder Group Deutschland GmbH 
Almweg 34 · 77933 Lahr · 
Németország 
T +49 78 21 586-0 · F +49 78 21 586-403 
info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de 
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