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Előszó 
 

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

 
Jelen dokumentum lehetővé teszi a ComfoAir Q 
biztonságos és optimális felszerelését, üzembe 
helyezését valamint könnyű karbantartását.  
A ComfoAir Q készüléket a következőkben „készülék“ 
néven említjük. Mivel a készüléket folyamatosan 
fejlesztjük és javítjuk, ezért előfordulhat, hogy az Ön 
készüléke némileg eltér a jelen dokumentumban 
leírtaktól. 

 
A dokumentumban található jelölések: 

 

Általános információk a szellőztetőrendszerről  

Garancia feltételei és felelősség 

EK megfelelőség nyilatkozat 

A készülék szűrőinek cseréje 

A szellőztetőrendszer szelepeinek és/vagy rácsainak tisztítása  

A készülék kijelzőinek használata 

 

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 a viszonteladóhoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

A kezelési útmutatóban található információk 
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1 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. 

◆ Mindig tartsa be az adott település, vízmű és 
áramszolgáltató és más hatóság általánosan érvényes 
helyi építési, biztonsági és felszerelési előírásait. 

◆ A készüléket mindig válassza le az 
áramellátásról, mielőtt megkezdi a 
szellőztetőrendszeren a munkálatokat. Az üzemelés 
közben kinyitott ház személyi sérüléshez vezethet. 
Ügyeljen arra, hogy ilyen esetben ne érhessen 
hozzá feszültség alatt álló vagy mozgó 
alkatrészhez. 

◆ A működő ventilátorok megérintésének 
megakadályozása érdekében 
az áramellátás csatlakoztatása előtt legalább 900 
mm hosszúságban fel kell szerelni a készülékre a 
légcsatornákat. 

◆ A felszerelés után a házban biztonságosan 
elhelyezésre kerül minden olyan alkatrész, mely 
személyi sérülést okozhat. 
A ComfoAir szerszám nélkül nem 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. 

◆ Az elektrosztatikus feltöltődés károsíthatja az 
elektronikát, 
ezért mindig tegyen óvintézkedéseket annak 
elkerülésére (pl. antisztatikus szalag). 

◆ A készüléket 
230 V~ 50 Hz tápfeszültségre csatlakoztassa. 
Minden más hálózat károsítja a készüléket. 

◆ A készülék kizárólag lakóhelyiségekben való 
használatra alkalmas. 
 A készülék nem alkalmas üzemi területeken való 
használatra, mint pl. uszoda vagy szauna. Ipari 
területen való felszerelés a készüléket károsíthatja. 

◆ Jelen dokumentumot a szellőztetőberendezés 
teljes élettartama alatt őrizze meg, és tartsa a 
készülék közelében. 

2 A felszerelés feltételei 
 

◆ Ellenőrizze, hogy a felszerelés helye fagymentes. 
◆ A Zehnder nem ajánlja a készülék felszerelését 

olyan helyiségekben, ahol az átlagos páratartalom 
magasabb (mint pl. fürdőszobában vagy wc-ben). 
 Így megakadályozható a készülék külső oldalán a 
kondenzvíz képződése. 

◆ A mozgatandó levegő megengedett hőmérséklete 
-20 °C és +60 °C között van. 

◆ Ellenőrizze, hogy az elektromos installáció 
megfelel a készülék maximális teljesítményének. A 
készülék maximális teljesítményének értékeit a 
„Műszaki specifikációk” fejezetben találja. 
 

◆ Ellenőrizze, hogy az elektromos installáció 
megfelel az Opciós doboz maximális 
teljesítményének. Az Opciós doboz maximális 
teljesítményének értékeit az „Opciós doboz 
kapcsolási rajza” fejezetben találja. 

◆ Ellenőrizze, hogy a felszerelés helyén elegendő hely 
áll rendelkezésre az alábbiakhoz: 
- Légcsatornarendszer a készülék körül 
- Karbantartás elvégzése a készülék előtt 

(legalább 1 m) 
- Kondenzvíz-elvezető a készülék alatt 
- Opcionális kiegészítők kábelezése 
- A készülék csatlakoztatása a hálózathoz 
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3 Szállítás és kicsomagolás 
A tárolás és szállítás megengedett 
hőmérséklete -40 °C - +60 °C. 
A készülék szállításánál és kicsomagolásánál 

gondosan járjon el. A csomagolóanyagot a megfelelő 
szelektív tárolókban helyezze el. 

 

A szállítás ellenőrzése  
Ha károsodást vagy hiányos szállítást észlel, 
haladéktalanul lépjen kapcsolatba a viszonteladóval. A 
csomagban legalább a következő elemeket kell 
tartalmaznia: 
◆ A készülék; ellenőrizze az adattáblán, hogy 

a megfelelő készüléket kapta-e 
◆ Sarokvasak 
◆ Hálózati kábel 
◆ Dokumentáció 
◆ 32 mm-es cső a kondenzvíz-elvezető adapteréhez 
◆ 1¼"-os menetes cső a kondenzvíz-elvezető 

adapteréhez 
◆ Szigetelő kupak a kondenzvíz-elvezetőhöz 

 
Az adattáblán látható információk 

Jelölés Jelentés 

ComfoAir Termékcsalád neve 

Q Terméktípus neve 

350 Maximális levegőmennyiség: 350 m3/h 

450 Maximális levegőmennyiség: 450 m3/h 

600 Maximális levegőmennyiség: 600 m3/h 

HU A készülék országkódja 

ST15 A készüléknek négy fix levegőcsatlakozója van. 

TR16 A készüléknek négy forgatható levegőcsatlakozója van. 

ERV A készülék standard felszereltségéhez 
tartozik egy entalpiacserélő. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 350-es és 450-es méretben nem kapható. 
16 600-as méretben nem kapható. 
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4 Műszaki specifikációk 
 

 Q350 Q450 Q 600 

Teljesítmény 

Maximális légáram 350 m3/h 450 m3/h 600 m3/h 

Hőkibocsátás foka1 92 % 90 % 89 % 

Elektromos adatok 

Maximális teljesítmény/áramerősség előfűtő 
csappantyúval2 

1850 W 10,00 A 2240 W 10,80 A 2620 W 12,70 A 

Maximális teljesítmény/áramerősség előfűtő 
csappantyú nélkül2 

180 W 1,42 A 250 W 1,98 A 350 W 2,77 A 

Feszültségellátás 230 V ± 10 %, egyfázisú, 50 Hz 

Cos  0,36 - 0,54 0,32 - 0,57 0,4 - 0,62 

Csatlakozók adatai 

Levegő csatlakozójának formája Kerek 

Levegő csatlakozójának mérete (Ø) Belül: 160 mm 
Kívül: 190 mm 

Belül: 160 mm 
Kívül: 190 mm 

Belül: 180 mm 
Kívül: 200 mm 

Kondenzvíz-elvezető csatlakozója Cső/menet csatlakozója 

Kondenzvíz-elvezető mérete (Ø) 32 mm / 1¼” 

ComfoNet adatok 

Maximális teljesítmény 400mA@12V 

Áramtalan készülékek maximális száma 4 

Kábeltípus 2 x sodrott dupla kábel, nem leárnyékolt, merev 
(masszív) kábel 0,6 mm2 (max. 50 m) 

Anyagok specifikációja 

Ház Bevont acéllemez 

Belső rész EPP és ABS 

Hőcserélő Polisztirol 

Entalpiacserélő Polietilén-poliéter-kopolimer 

Általános adatok 

IP-besorolás IP40 

ISO-besorolás B 

Tömeg 50 kg 

Szűrőosztály Külső levegő: G4 
kimenő levegő: G4 

 

 ComfoAir Q350 
 

 Qv 
m³/h 

Pst 
Pa 

P 
W 

cos 
- 

SFP 
Wh/m³ 

Lw, bemenő 
levegő 
dB(A) 

Lw, kimenő 
levegő 
dB(A) 

Lw, ház 
dB(A) 

1 150 25 13 0,43 0,09 46 35 34 

2 200 50 30 0,47 0,15 51 38 38 

3 245 50 42 0,48 0,17 54 41 41 

4 250 100 58 0,49 0,23 56 43 43 

5 300 100 77 0,50 0,26 59 46 46 

6 350 100 100 0,51 0,29 62 48 49 

7 250 150 71 0,50 0,29 58 45 45 

8 250 200 85 0,51 0,34 61 47 47 

9 300 200 106 0,51 0,35 63 49 49 

10 350 200 131 0,52 0,38 66 51 52 

 
 
 
 

1 Az EN 13141-7:2010 
irányelvnek megfelelő. 
2 -15 °C hőmérsékleten és maximális 
légáramnál. Lw dB-ben (A) referencia 
10ˉ12W 
Ház sugárzása az ISO 3741: 2010 szerint mérve 
Be- és kimenő levegő zajszintje az ISO 5135 szerint mérve: 1997 (értékek a 
csatornakorrekció végén) 
SFP Wh / m3-ben megadva, az EN13141-7: 2010 irányelv előírásai 
szerint mért értékekből számítva 
cos phi előmelegítővel kikapcsolva (ha van) 
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 ComfoAir Q450 
 

 Qv 
m³/h 

Pst 
Pa 

P 
W 

cos 
- 

SFP 
Wh/m³ 

Lw, bemenő 
levegő 
dB(A) 

Lw, kimenő 
levegő 
dB(A) 

Lw, ház 
dB(A) 

1 200 25 17 0,42 0,09 52 42 39 

2 250 50 37 0,47 0,15 56 44 42 

3 300 50 55 0,50 0,18 58 46 45 

4 315 50 61 0,50 0,19 59 46 45 

5 350 100 94 0,53 0,27 62 48 48 

6 400 100 121 0,54 0,30 64 50 51 

7 450 100 152 0,56 0,34 67 52 53 

8 350 150 110 0,54 0,32 63 49 49 

9 350 200 127 0,55 0,36 64 50 51 

10 400 200 156 0,56 0,39 67 51 53 

11 450 200 189 0,57 0,42 69 53 55 

 

 

  
 ComfoAir Q600 

 

 Qv 
m³/h 

Pst 
Pa 

P 
W 

cos 
- 

SFP 
Wh/m³ 

Lw, bemenő 
levegő 
dB(A) 

Lw, kimenő 
levegő 
dB(A) 

Lw, ház 
dB(A) 

1 250 25 21 0,46 0,09 54 43 43 

2 300 25 36 0,49 0,12 56 45 45 

3 350 50 64 0,53 0,18 59 48 48 

4 400 50 87 0,55 0,22 62 50 50 

5 420 50 98 0,55 0,23 63 51 51 

6 450 100 134 0,57 0,30 65 53 53 

7 500 100 166 0,58 0,33 68 55 55 

8 600 100 243 0,60 0,41 73 59 60 

9 450 150 153 0,58 0,34 66 53 54 

10 450 200 173 0,58 0,38 67 54 55 

11 500 200 207 0,60 0,41 70 56 57 

12 600 200 287 0,61 0,48 75 60 61 

  
 

Lw dB-ben (A) referencia 10ˉ12W 
Ház sugárzása az ISO 3741:2010 szerint mérve  
Be- és kimenő levegő zajszintje az ISO 5135 szerint mérve: 1997 
(értékek a csatornakorrekció végén) 
SFP Wh / m3-ben megadva, az EN13141-7:2010 irányelv előírásainak 
megfelelően mérve  
cos phi előmelegítővel kikapcsolva (ha van) 
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 A készülék konfigurációja 
 

 

 

Elhelyezkedés Rész 

A Félig átlátszó fedőlap a kijelző és a szűrőfedelek eléréséhez 

B Két szűrőfedél a szűrők könnyű eléréséhez 

C Két szűrő a levegő tisztítására 

D Fedél a csatlakoztatott kábel bevezetésének védelmére 

E Adattábla részletes információkkal a készülékről (nem látható) 

F 2 ComfoNet csatlakozó 

G ComfoNet RJ45-csatlakozó 

H Légmentesen záródó előlap 

I A kijelző fedőlapja mögött kijelző a készülék üzemeltetésére 

J A vezérlés nyomtatott áramköre a kijelző fedőlapja mögött 

L Előfűtő csappantyú a fagyvédelemhez. (opcionális; standard kiegészítője a „VV“ változatnak) 

M 2 kondenzvíz-elvezető a meleg kimenő levegő kondenzvizének elvezetésére 

N 4 csatlakozó a légcsatornákhoz 

N D C E C

I 

N 

A

L J

H 

F G

B B

M 
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 Műszaki rajzok 
 

ComfoAir Q350 / ComfoAir Q450 
 
 
 

25 725 32 
580 
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ComfoAir Q600 
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Pótalkatrészek 
Az alább felsorolt pótalkatrészek a Zehnder szerviz-szettjében elérhetők. 
Minden szettet egyedi szervizelői használati utasítással szállítunk, melyben elmagyarázzuk, hogyan kell az alkatrészt 
kicserélni. 

 

 

 

Elhelyezkedé
s 

Rész 

1 Szűrőfedő szett (2x) 

2 Szűrőszett G4/G4 (1x/1x) 

3 Felső rész érzékelője 

4 Kijelző 

6 A vezérlés nyomtatott áramköre 

7 Moduláló megkerülő ág állítóműve 

8 Középső rész érzékelője 

9 Ventilátor 

10  Hőcserélő 
 Entalpiacserélő 

11 Előfűtő csappantyú 

12 Elvezető-szett 

3 4 3

2 6

1 2

11 1

7 7

8 8

9 10 9
12
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 A vezérlés nyomtatott áramkörének kapcsolási rajza 
Jelmagyarázat: 

 

  

 
   

 

 

 Jelentés 

Kód Elhelyezkedés: jobb oldalon Elhelyezkedés: bal oldalon 

KIJELZŐ Kijelző ablaka Kijelző ablaka 

RF Nem elérhető Nem elérhető 

VV Előfűtő csappantyú Előfűtő csappantyú 

BYP Moduláló megkerülő ág állítóműve Moduláló megkerülő ág állítóműve 

M1 Elszívott levegő motorja Bemenő levegő motorja 

M2 Bemenő levegő motorja Elszívott levegő motorja 

S1 Külső levegő érzékelője Kimenő levegő érzékelője 

S2 Elszívott levegő nyomásérzékelője Bemenő levegő nyomásérzékelője 

S3 Bemenő levegő érzékelője Elszívott levegő érzékelője 

S11 Kimenő levegő érzékelője Külső levegő érzékelője 

S22 Bemenő levegő nyomásérzékelője Elszívott levegő nyomásérzékelője 

S33 Elszívott levegő érzékelője Bemenő levegő érzékelője 

 

Kód Jelentés 

PE Zöld / Sárga 

N / BU Kék 

L / BK Barna vagy fekete 

WH Fehér 

RD Piros 

GN Zöld 

YE Sárga 

GY Szürke 

VT Lila 

17 / 18 ComfoNet csatlakozó 

19 ComfoNet RJ45 
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Az opciós doboz kapcsolási rajza (opcionális) 
 

 Műszaki specifikációk 

Kód Jelentés Interfész Umax Imax Lmax- 
kábelezés 

1 Fürdőszobai kapcsoló Digitális bemenet 3,3 VDC 1 mA 30 m 

2 Külső szűrő szűrőjelentése Digitális bemenet 3,3 VDC 1 mA 30 m 

3 Standby-kapcsoló (külső engedélyezés) Digitális bemenet 3,3 VDC 1 mA 30 m 

4a Nem elérhető Analóg bemenet 3,3 VDC 1 mA 30 m 

4b Nem elérhető Digitális bemenet 3,3 VDC 1 mA 30 m 

4c Nem elérhető 230 VAC kapcsolva 230 VAC 4 A 30 m 

5 Hibaüzenet potenciálmentes kapcsolat (NO) 30 m 

6a ComfoFond-L Q érzékelő Analóg bemenet 3,3 VDC 1 mA 30 m 

6b ComfoFond-L Q pumpa 230 VAC kapcsolva 230 VAC <4 A 30 m 

7a Utófűtő csappantyú érzékelője Analóg bemenet 3,3 VDC 1 mA 30 m 

7b Utófűtő csappantyú vezérlése 0 - 10 VDC kimenet 10 VDC 10 mA 30 m 

8 0-10 V bemenet 3 0 - 10 VDC bemenet 12 VDC 37,5 mA 30 m 

9 0-10 V bemenet 1 0 - 10 VDC bemenet 12 VDC 37,5 mA 30 m 

10 0-10 V bemenet 4 0 - 10 VDC bemenet 12VDC 37,5 mA 30 m 

11 0-10 V bemenet 2 0 - 10 VDC bemenet 12 VDC 37,5 mA 30 m 

A 8, 9, 10 és 11 kódok Imax értéke összesen: <150mA 

12 Talajhőcserélő szelepe 230 VAC állandó 230 VAC 4 A 30 m 

13 Hálózati csatlakozó ±10 %, egyfázisú, 50 Hz 230 VAC 10 A 2 m 

A hálózati csatlakozó a 230 V-csatlakozókhoz szükséges (4c, 6b és 12 kód). 
Minden más csatlakozót a ComfoNet lát el. A 4c, 6b és 12 kódok Imax értéke összesen: 10A 

14 ComfoNet csatlakozó Bedugható csatlakozó 12 VDC 37,5 mA 30 m 

15 ComfoNet csatlakozó Bedugható csatlakozó 12 VDC 37,5 mA 30 m 

16 ComfoNet csatlakozó RJ45 12 VDC 37,5 mA 30 m 

A ComfoNet csatlakozók Imax értéke összesen: <150 mA 
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5 A szerelés menete 
 
 Szerelés a falra 
 

635mm 

 
≥1065mm 

 

1 2   
 

≥250mm 
 

A készüléket olyan falra 
szerelje, melynek tömege 
legalább 200 kg/m2. 

 
A pontos magasság a kondenzvíz-
elvezető kiválasztott típusától és a 
légcsatornáktól függ. 

Rögzítse a falra a sarokvasakat. 
◆ Ügyeljen arra, hogy a sarokvas 

nyílásai 
felülre essenek. 

◆ Ellenőrizze, hogy a sarokvasat 
sima felületre szerelte fel. 

Akassza a készüléket a falra 
felszerelt sarokvasra. 
◆ Zehnder típusú légcsatornákhoz 

ComfoPipe Plus: Használja az 
1. pozíciót 

◆ Minden más légcsatornához 
Használja a 2. pozíciót 

 
 
 

Példa kiegészítőkre 
 
 
 
 
 
 

 

Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. Húzza előre a 
kábelbevezető fedelét. 

 

Szerelje fel a szükséges kiegészítőket 
(ha van ilyen) a megfelelő kézikönyvek 
utasításainak megfelelően. 

 
 
 

Példa szifonra 
 

Példa 
légcsatornára 

 
Példa szelepre  
Példa rácsra 

 
 
 
 
 
 
 

Szerelje fel a szifont a készülék aljára 
a kondenzvíz-elvezetők felszerelésére 
vonatkozó pont utasításainak 
megfelelően. 

 
Szerelje fel a légcsatornákat a 
készülékre a levegőelosztó rendszer 
felszerelési utasításainak megfelelően. 

 
A légcsatornák felszerelése előtt 
ne felejtse el eltávolítani a 
készülék védőfedeleit. 

 
Szerelje fel a szelepeket és rácsokat a 
szelepek vagy rácsok felszerelési 
utasításainak megfelelően. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Csatlakoztassa a készüléket 
az áramellátáshoz. 

 

Szereljen vissza mindent, ezúttal 
ellentétes sorrendben. 

 

Helyezze üzembe a készüléket az 
„Üzembe helyezés” fejezet utasításainak 
megfelelően. 

11 10 9 

3 4 5 

6 7 8 

1 2 
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 Szerelés a talajra 
 

Példa egy utasításra 

 
1100 
mm 

 
 

250 
mm 

 

Ha a fal kevesebb, mint 200 kg/m2 

tömegű, használjon a talajon 
Zehnder szerelőkeretet (opcionális 
alkatrészként rendelhető). Ez 
jelentősen csökkenteni fogja a 
zajszintet. 

Szerelje fel a szerelőkeretet annak 
használati utasítása szerint. 

Helyezze a készüléket a 
szerelőkeretre. 
◆ Ügyeljen arra, hogy a készüléket 

szilárdan rögzítse. 

 
 

Példa kiegészítőkre 
 
 
 
 
 
 
 

Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. Húzza előre a 
kábelbevezető fedelét. 

 

Szerelje fel a szükséges kiegészítőket 
(ha van ilyen) a megfelelő kézikönyvek 
utasításainak megfelelően. 

 
 

Példa szifonra 

 

 
Példa 
légcsatornára 

 

 Példa szelepre 
Példa rácsra 

 
 
 
 
 
 
 

 
Szerelje fel a szifont a készülék aljára 
a kondenzvíz-elvezetők felszerelésére 
vonatkozó pont utasításainak 
megfelelően. 

 
 
Szerelje fel a légcsatornákat a 
készülékre a levegőelosztó rendszer 
felszerelési utasításainak megfelelően. 

 
A légcsatornák felszerelése előtt 
ne felejtse el eltávolítani a 
készülék védőfedeleit. 

 
 
Szerelje fel a szelepeket és rácsokat a 
szelepek és rácsok felszerelési 
utasításainak megfelelően. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Csatlakoztassa a készüléket 
az áramellátáshoz. 

 

Szereljen vissza mindent, ezúttal 
ellentétes sorrendben. 

 

Helyezze üzembe a készüléket az 
„Üzembe helyezés” fejezet 
utasításainak megfelelően. 

11 10 9 

4 5 

7 8 

1 2 

3 

6 
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 A kondenzvíz-elvezető felszerelése 
 

 

 

 
 
 

 

 

R 

 

 

 

 32mm 

 
 

 

 
 
 

 

 

L 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A készülékben keletkező kondenzvizet fagymentesen, 
lejtő segítségével és levegőtől elzárva (szifonnal) kell 
elvezetni. 
A készülék alján található két bajonettzár a kondenzátum 
elvezetőjének. Ezek a zárak nem légmentesek. Ezért a 
nem használt zárat a mellékelt szigetelő fedéllel le kell 
zárni. 

Mindig szárazon záró szifont használjon, és ne 
hagyományos szifont (vízvezeték-szifont), 
mert az kiszáradhat. 

32 mm 

min. 90 mm 

1 1/4” 

min. 90 mm 

1 1/4” 

32 mm 
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A légcsatornák felszerelése ◆ Szereljen hangtompítót a bemenő és a kimenő 
levegő csatlakozójára. További fontos ajánlásainkért 
kérjük, forduljon a Zehnderhez. 

 

 

 

  

 
 

A készülék felszerelhető a Zehnder különleges 
légcsatorna-rendszerével. Először olvassa el a 
légcsatorna-rendszer szerelési útmutatóját. A 
légcsatornák szerelésénél a következők 
szempontokat mindig figyelembe kell venni: 

 
A működő ventilátorok megérintésének 
megakadályozása érdekében az áramellátás 
csatlakoztatása előtt legalább 900 mm 
hosszúságban fel kell szerelni a készülékre a 
légcsatornákat. 

 
 
 
 
 

A ComfoAir Q TR légcsatorna-csatlakozói 
elfordíthatók. 

 
Jelmagyarázat 

 
◆ A külső levegő beszívóját mindig úgy kell 

pozícionálni, hogy a lehető legkevésbé terhelt 
levegőt (pl. kipufogógázokat vagy szagokat) szívja 
be. 

◆ Izolálja a külső levegő és az elszívott levegő 
csatornáját 
a tető/fal átvezetésénél, hogy a készüléket 
leszigetelje. Ezzel megakadályozza a kondenzvíz-
képződést a csatornák külső oldalán. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ODA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SUP 

◆ A Zehnder ajánlja a bemenő levegő 
csatornájának 
hő- és nedvesség elleni szigetelését a bemenő 
levegő szelepéig és/vagy rácsáig. 
 Ezzel nyáron és télen elkerülhető a fölösleges 
hőmérsékletvesztés. 

 
 

EHA ETA 
 
 
 

R 

◆ A légcsatornákat úgy szerelje fel, 
hogy a lehető legkevesebb légellenállás lépjen fel 
és a cső ne törjön meg. 

ETA 
 
 
 
 
 
 
 

SUP 

EHA 
 

 
 
 

 
ODA 

 
 

L 
 
 
 
 

 
◆ Győződjön meg arról, hogy a légcsatornák belseje 

minden eltömődéstől mentes. A légcsatornák belsejében 
nem lehet nagy görbület, bemélyedés vagy hosszú 
csavar. Az eltömődések hátrányosan befolyásolják 
a teljesítményt és a karbantartást. 

Kód 

ODA 

SUP 

ETA 

EHA  

R 

L 

Jelentés 

Külső levegő (Outdoor Air) Bemenő 

levegő (Supply Air) Kimenő levegő 

(Extract Air) Elszívott levegő 

(Exhaust Air) 
 

Bemenő/ kimenő levegő a jobb oldalt 

Bemenő/ kimenő levegő a bal oldalt 

Légcsatorna-rendszerek 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zehnder ComfoPipe (Plus) 

 

 

Zehnder ComfoWell 
 
 
 
 
 
 
 

Zehnder ComfoFlat 

 
 
 
 
 
 
 

Zehnder ComfoTube 

 

Méret A légcsatornák minimális átmérője 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

350 160 mm nincs 

450 160 mm 
(180 mm ajánlott) 

nincs 

600 nincs 180 mm 
(200 mm ajánlott) 

 



HU - 19  

 A szelepek és/vagy rácsok felszerelése 
 
 

 

 

Példa szelepre Példa rácsra 
 

◆ Szerelje fel a bemenő és a kimenő levegő szelepeit 
és / vagy a bemenő és a kimenő levegő rácsait (pl. 
nyitott lakókonyhában) egymástól kb. 1 m 
távolságban. Így elkerülhető a bemenő és a kimenő 
levegő Kurzschlussströmung  

◆ Ha a szelepet a fal közelében szereli fel, 
használjon alátétet. Ez segít a falakat tisztán tartani. 

◆ Ahhoz, hogy az egész házban megfelelő légáramlást érjen el, 
A beltéri ajtók közelében rácsot kell elhelyezni vagy 
rést kell hagyni. A rács vagy rés feleljen meg a DIN 
1946-6 alapján kiszámolt levegőmennyiségnek. 

Gondoskodjon arról, hogy ezeket a nyílásokat soha 
ne zárják le például bútorokkal, huzat elleni 
párnákkal vagy bolyhos szőnyegpadlóval, mert 
ezek gátolják a házban a levegő áramlását. 

 
◆ A Zehnder ajánlja a szellőztetőrendszer ellátását 

Zehnder gyártmányú bemenő és kimenő levegő-
szelepekkel. 
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6 Az üzembe helyezés menete 
1 2 3 

Csatlakoztassa a készüléket 
az áramellátáshoz. 

Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. A készülék automatikusan elindítja az 
üzembe helyező programot. 
Kövesse a kijelzőn megjelenő 
utasításokat. 

4 
 

Példa kiegészítőkre 
5 6 Példa jelentésre 

A csatlakoztatott kiegészítőket helyezze 
üzembe a kézikönyvek utasításainak 
megfelelően. 

 
 

 

Állítsa be a kívánt értékeket a 
bővített menüben. A felhasználói 
kézikönyvben megtalálja 
az információkat a bővített menü 
beállításaihoz. 
 
 

Töltse ki a kézikönyv hátoldalán 
található szerelési/tesztjelentést. 

Fontos figyelmeztetés az üzembe helyező programmal kapcsolatban 
 

 

 
 

 

           Jobb oldalon 

 
 

 

      Bal oldalon 

Példa szifonra 

 

 

A jelszó 4210. ◆ Jobb oldalon = a bemenő és a kimenő 
levegő a készülék jobb oldalán 
található 

◆ Bal oldalon = a bemenő és a kimenő 
levegő a készülék bal oldalán található 
 

Ha a készülék standard hőcserélővel van 
felszerelve, mindig szárazon záró szifont 
kell használni. 

 

 

 

Bal oldalon 

 

Példa az áramlásmérőre 

Ha a bemenő és a kimenő levegő 
szűrője azonos, nem kell őket az 
utasításnak megfelelően cserélni. 

Ha a készülék felszólítja, hogy nyissa ki 
valamennyi szelepet, akkor minden 
rácsot is nyisson ki, és zárja az összes 
ajtót és ablakot. 

A szelepek és/vagy rácsok 
finombeállításánál azok megfelelő 
pozícióba állításához használjon 
áramlásmérőt. 

1 3 2 

5 6 4 

A rádiófrekvenciás 
kiegészítők üzembe 
helyezése eltér a többi 
Zehnder egységtől. 
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7 Üzem 
 A kijelző áttekintése 

 

 

 
Elhelyezkedé
s 

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 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 használja, az mindig automatikusan deaktiválódik. 
A kijelző szimbólumainak és a LED jelzéseinek 
jelentését a felhasználói kézikönyvben találja. 

 
 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. 

 A szerelői opciók elérése 
> MENÜ > MONTEUROPTIONEN 
1. Tartsa legalább 4 másodpercig lenyomva a 

VERSCHIEBEN gombot. 
2. Adja meg a jelszót a fel-le gombokkal. (Jelszó: 

4210) 
3. Minden szám után nyomja meg a BESTÄTIGEN 

gombot. 
 

A jelzés a kijelző bal felső sarkában 
látható, ha a szerelői jelszó aktív. 

 
A készülék a szerelői jelszót 60 perc elteltével 
automatikusan deaktiválja. A szerelői jelszót a következő 
lépésekkel a főképernyőn is deaktiválhatja: 
1. Nyomja meg a VERSCHIEBEN gombot. 
2. Nyomja meg az ABMELDEN gombot. 
Vagy navigáljon a > MENÜ > MONTEUROPTIONEN > 
ABMELDEN menüponthoz. 

 
 A készülék üzemmódjának módosítása 

> MENÜ > MONTEUROPTIONEN > STEUERPLATINE 
> WARTUNGSMODUS 
1. Navigáljon a MONTEUROPTIONEN menüponthoz. 
2. Navigáljon a STEUERPLATINE menüponthoz. 
3. Navigáljon a WARTUNGSMODUS menüponthoz. 
4. Válassza a 

- BETRIEBSMODUS menüpontot, 
miután minden karbantartási 
munkálatot elvégzett. 

- WARTUNGSMODUS menüpontot, ha a hőcserélőt 
szeretné eltávolítani vagy felszerelni. 

5. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 
 

 A hibaüzenetek visszaállítása 
> MENÜ > FEHLER ZURÜCKS. 
1. Válassza a FEHLER ZURÜCKS menüpontot. 
2. Nyomja meg a BESTÄTIGEN gombot. 
3. Várjon 5 percet. 

 
A hibákat csak akkor tudja visszaállítani, ha a 
készülék működő üzemmódban van. 

A AUTO  
 

B        Tu  14:02 
MEN
U 

SHIFT 
E

C   D 
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7.3 MONTEUROPTIONEN menüstruktúra 
A szerelői opciók menüpontjai csak akkor láthatók, ha a 
szerelői jelszó aktiválva van. A „Szerelői opciók elérése“ 
fejezetben tájékozódhat a szerelői jelszó aktiválásáról. 

 
 

Bármely más menü, pl. a bővített menü magyarázatát 
a felhasználói kézikönyvben találja. Kérjük, segítsen a 
felhasználóknak azzal, hogy a bővített menü, pl. a 
vezérlés, az érzékelők és a kényelmi hőmérséklet 
beállításait elvégzi. 

 
 

 

 
 
 
 

 INBETRIEBNAHME 
> MENÜ > MONTEUROPTIONEN > INBETRIEBNAHME 

 

Menüpont Funkció 
 
 
START 

Az üzembe helyező program indítása. Az „Üzembe helyezés menete“ fejezetben talál információkat az 
üzembe helyező programról. 

 
Ha a készülék első alkalommal kerül üzembe helyezésre, az üzembe helyező program automatikusan elindul, 
amint a készüléket áram alá helyezik. 

 
 

3 Ez a menü csak akkor látható, ha a kiegészítő a készülékhez csatlakoztatva van. 

MONTEUROPTIONEN 

INBETRIEBNAHME 

STEUERPLATINE 

OPCIÓS DOBOZ3 LÜFT. VOREINST. 

VERZÖGERUNG EIN LÜFT. STEUERUNG 

VERZÖGERUNG AUS FILTEREINST. 

NACHHEIZREGISTER3 MEERESHÖHE 

0-10V 13 FEUERST. VORHAND. 

0-10V 23 DISBALANCE 

0-10V 33 DIR. VENT.STEUERUNG 

0-10V 43 WARTUNGSMODUS 

0-10V FUNKTION3 ABMELDEN 

0-10V PRIORITÄT3 ZURÜCKSETZEN 

WERKSEINST. 

FEHLER ZURÜCKS. 

ZÄHLER ZURÜCKSETZEN 

EXT FEHL. ZURÜCKS. 
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 A VEZÉRLÉS NYOMTATOTT ÁRAMKÖRE 
> MENÜ > MONTEUROPTIONEN > STEUERPLATINE 

 

Menüpont Funkció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÜFT. VOREINST. 

A levegőmennyiség beállítása 
◆ STUFE A - ABW.: A levegőmennyiség beállítása távollét-

fokozatban (ComfoAir Q350 alapbeállítása: 70 m3/h) 
(ComfoAir Q450 alapbeállítása: 90 m3/h) 
(ComfoAir Q 600 alapbeállítása: 120 m3/h) 

◆ STUFE 1 - RED.: A levegőmennyiség beállítása alacsony-
fokozatban (ComfoAir Q350 alapbeállítása: 165 m3/h) 
(ComfoAir Q450 alapbeállítása: 210 m3/h) 
(ComfoAir Q 600 alapbeállítása: 280 m3/h) 

◆ STUFE 2 - NOR: A levegőmennyiség beállítása normál-
fokozatban (ComfoAir Q350 alapbeállítása: 235 m3/h) 
(ComfoAir Q450 alapbeállítása: 300 m3/h) 
(ComfoAir Q 600 alapbeállítása: 400 m3/h) 

◆ STUFE 3 - INT.: A levegőmennyiség beállítása magas-
fokozatban (ComfoAir Q350 alapbeállítása: 315 m3/h) 
(ComfoAir Q450 alapbeállítása: 405 m3/h) 
(ComfoAir Q 600 alapbeállítása: 540 m3/h) 

 
A következő fokozatnál magasabb értéket nem tud beállítani. Ezért javasoljuk először a is fokozat beállítását, és 
ezután a mindenkori alacsonyabb fokozatokét. 

 
 
 

LÜFT. STEUERUNG 

A levegőmennyiség vezérlésének beállítása. 
◆ FLOW CONTROL: a készülék a levegőmennyiséget körülbelül a beállított levegőmennyiség szintjére állítja. 

A levegőmennyiség külső befolyásoló tényezői csak szükség esetén kerülnek korrigálásra, mialatt a 
levegőmennyiség kismértékű és rövid ideig tartó eltérései megengedettek. Ezáltal biztosított a ventilátorok 
fordulatszámának stabilitása (alapbeállítás). 

◆ ÁLLANDÓ LEVEGŐMENNYISÉG: a készülék a levegőmennyiséget pontosan a beállított levegőmennyiség szintjére 
állítja. A levegőmennyiség külső befolyásoló tényezői azonnal korrigálásra kerülnek. 
 A ventilátorok fordulatszáma állandóan korrigálásra kerül. 

 
 
FILTEREINST. 

A szűrők ZURÜCKSETZEN-opciójának beállítása. 
◆ FILTERWARNUNG: Az új szűrők megrendeléséhez szükséges idő beállítása (alapbeállítás: 21 hét). 
◆ FILTERZÄHL.ZURÜCK: A szűrők cseréje a szűrőcsere-figyelmeztetés kijelzése előtt. A szűrők 

élettartamának belső számlálója visszaállítódik. 

 
 
MEERESHÖHE 

Itt állítható be a rendszer felszerelési helyének tengerszint feletti magasságát. 
◆ 0 - 500 m: a készüléket a tengerszint felett maximum 500 m magasságban szerelik fel (alapbeállítás). 
◆ 500 - 1000 m: a készüléket a tengerszint felett 500 - 1000 m magasságban szerelik fel. 
◆ 1000 - 1500 m: a készüléket a tengerszint felett 1000 - 1500 m magasságban szerelik fel. 
◆ 1500 - 2000 m: a készüléket a tengerszint felett 1500 - 2000 m magasságban szerelik fel. 

 
 
FEUERST. VORHAND. 

Itt állíthatja be, van-e az épületben nyílt lánggal égő készülék. 
◆ NINCS: a készülék beállítható CSAK KIMENŐ LEVEGŐ állásba. A DISBALANCE menüben beállítható 

pozitív és negatíy egyenlőtlenség. 
◆ VAN: a készülék nem állítható be CSAK KIMENŐ LEVEGŐ állásba. A DISBALANCE menüben csak pozitív 

egyenlőtlenség állítható be (alapbeállítás). 
  

 
DISBALANCE 

A bemenő és a kimenő levegő között szükséges különbség beállítása. 
◆ 0 %: a készülék ugyanazt a teljesítményt küldi a bemenő és a kimenő levegő ventilátorához (alapbeállítás) 
◆ pozitív %: a készülék csökkenti a kimenő levegő mennyiségét 
◆ negatív %: a készülék csökkenti a bemenő levegő mennyiségét 

DIR. VENT.STEUERUNG Nem elérhető (ne aktiválja) 
 
 
KARBANTARTÓ ÜZEMMÓD 

A készülék működő üzemmódjának beállítása 
◆ MŰKÖDŐ ÜZEMMÓD: a készülék rendeltetésszerűen működik (alapbeállítás) 
◆ KARBANTARTÓ ÜZEMMÓD: a készülék alapfunkciói lekapcsolódnak és a moduláló megkerülő ág 

szelepe 50 %-ra állítódik, hogy lehetséges legyen az alkatrészekhez való hozzáférés. 
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 OPTION BOX3 
> MENÜ > MONTEUROPTIONEN > OPTION BOX3 

 

Menüpont Funkció 
 
 
VERZÖGERUNG EIN 

Azon időtartam beállítása (késleltető időzítő), melynek elteltével a készülék 3. fokozatra kapcsol a 
fürdőszobai kapcsoló bekapcsolása után (alapbeállítás: 5 perc). 

 
Ha a fürdőszobai kapcsolót a beállított időtartamon belül lekapcsolják, a készülék úgy jár el, mintha be sem 
kapcsolták volna. 

 
 
 
 
VERZÖGERUNG AUS 

Azon időtartam beállítása (időtúllépés-időzítő), melynek elteltével a készülék normál levegőmennyiségre kapcsol 
a fürdőszobai kapcsoló bekapcsolása után (alapbeállítás: 5 perc). 
◆ FIXED: Azon időtartam beállítása, melynek el kell telnie, mielőtt a készülék a levegőmennyiséget normálra kapcsolja. 

 
◆ SPIEGELN: Azon maximális időtartam beállítása, mely eltelhet, mielőtt a készülék a levegőmennyiséget normálra 

kapcsolja. 
A készülék ugyanannyi ideig marad 3. fokozatban, mint amennyi ideig a fürdőszobai kapcsoló be volt kapcsolva. 
Ha a fürdőszobai kapcsoló hosszabb ideig volt bekapcsolva, mint a beállított idő, a készülék a levegőmennyiséget 
az időzítő lejártával normál fokozatra kapcsolja (alapbeállítás). 

 
NACHHEIZREGISTER3 

Az utófűtő csappantyú PI-szabályozójának beállítása. 
◆ PROPORTIONALWERT: Az utófűtő csappantyú arányos értékének beállítása (alapbeállítás: 2°C). 
◆ NACHSTELLZEIT: Az utófűtő csappantyú integrálértékének beállítása (alapbeállítás: 120 sec). 

0-10 V 13 Az első 0-10 V bemenet vezérlési opcióinak beállítása. 

  
  INPUT (V) 0 %-nál 

Az ahhoz szükséges bemeneti jel beállítása, hogy a készüléktől 0 % kimeneti jelet kapjunk (alapbeállítás: 0 V). 
Ha pozitív vezérlés szükséges, 0 %-nál a bemenetnek alacsonyabbnak kell lennie, mint 100 %-nál. Ha 
negatív vezérlés szükséges, 0 %-nál a bemenetnek magasabbnak kell lennie, mint 100 %-nál. 

  
 
   INPUT (V) 100 %-nál 

Az ahhoz szükséges bemeneti jel beállítása, hogy a készüléktől 100% kimeneti jelet kapjunk (alapbeállítás: 10 V). 
Ha pozitív vezérlés szükséges,100 %-nál a bemenetnek magasabbnak kell lennie, mint 0 %-nál. 
Ha negatív vezérlés szükséges, 100 %-nál a bemenetnek alacsonyabbnak kell lennie, mint 0 %-nál. 

  
VERFAHREN 

A 0-10 V bemenet vezérlési módjának beállítása. 
◆ STEUERN: a készülék mindig a bemeneti jelet követi (alapbeállítás). 
◆ 0..10V: a készülék a kimeneti jelet egy névleges értékig vezérli. 

  
 
EINSTELLUNGEN 

Az értékek beállítása a névleges érték alapú vezérléshez (0..10 V). 
◆ VOREINSTELLUNG: A vezérlési mód névleges értékének beállítása (alapbeállítás: 5 V). 
◆ PROPORTIONALBEREICH: A vezérlési mód arányos értékének beállítása (alapbeállítás: 100 

%). 
◆ NACHSTELLZEIT: A vezérlési mód integrálértékének beállítása (alapbeállítás: 300 sec). 

0-10 V 23 A második 0-10 V bemenet vezérlési opcióinak beállítása. 

  
 
 
INPUT (V) 0 %-nál 

Az ahhoz szükséges bemeneti jel beállítása, hogy a készüléktől 0 % kimeneti jelet kapjunk (alapbeállítás: 
0 V). 

 
Ha pozitív vezérlés szükséges, 0 %-nál a bemenetnek alacsonyabbnak kell lennie, mint 100 %-nál. Ha 
negatív vezérlés szükséges, 0 %-nál a bemenetnek magasabbnak kell lennie, mint 100 %-nál. 

  
 
 
INPUT (V) 100 %-nál 

Az ahhoz szükséges bemeneti jel beállítása, hogy a készüléktől 100% kimeneti jelet kapjunk (alapbeállítás: 
10 V). 
Ha pozitív vezérlés szükséges, 100 %-nál a bemenetnek alacsonyabbnak kell lennie, mint 0 %-nál. 
Ha negatív vezérlés szükséges, 100 %-nál a bemenetnek magasabbnak kell lennie, mint 0 %-nál. 

  
VERFAHREN 

A 0-10 V bemenet vezérlési módjának beállítása. 
◆ STEUERN: a készülék mindig a bemeneti jelet követi (alapbeállítás). 
◆ 0..10 V: a készülék a kimeneti jelet egy névleges értékig vezérli. 

  
 
EINSTELLUNGEN 

A névleges érték alapú vezérlés értékeinek beállítása. 
◆ VOREINSTELLUNG: A vezérlési mód névleges értékének beállítása (alapbeállítás: 5 V). 
◆ PROPORTIONALBEREICH: A vezérlési mód arányértékének beállítása (alapbeállítás: 100%). 
◆ NACHSTELLZEIT: A vezérlési mód integrálértékének beállítása (alapbeállítás: 300 sec). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Ez a menü csak akkor látható, ha a kiegészítő a készülékhez csatlakoztatva van. 
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Menüpont Funkció 

0-10 V 33 A harmadik 0-10 V bemenet vezérlési opcióinak beállítása. 

  
 
INPUT (V) 0 %-nál 

Az ahhoz szükséges bemeneti jel beállítása, hogy a készüléktől 0 % kimeneti jelet kapjunk (alapbeállítás: 0 V). 
Ha pozitív vezérlés szükséges, 0 %-nál a bemenetnek alacsonyabbnak kell lennie, mint 100 %-nál. Ha negatív 
vezérlés szükséges, 0 %-nál a bemenetnek magasabbnak kell lennie, mint 100 %-nál. 

 
 
INPUT (V) 100 %-nál 

Az ahhoz szükséges bemeneti jel beállítása, hogy a készüléktől 100 % kimeneti jelet kapjunk (alapbeállítás: 10 V). 
Ha pozitív vezérlés szükséges, 100 %-nál a bemenetnek alacsonyabbnak kell lennie, mint 0 %-nál. 
Ha negatív vezérlés szükséges, 100 %-nál a bemenetnek magasabbnak kell lennie, mint 0 %-nál. 

 
VERFAHREN 

A 0-10 V bemenet vezérlési módjának beállítása. 
◆ STEUERN: a készülék mindig a bemeneti jelet követi (alapbeállítás). 
◆ 0..10 V: a készülék a kimeneti jelet egy névleges értékig vezérli 

 
 
EINSTELLUNGEN 

A névleges érték alapú vezérlés értékeinek beállítása. 
◆ VOREINSTELLUNG: A vezérlési mód névleges értékének beállítása (alapbeállítás: 5 V). 
◆ PROPORTIONALBEREICH: A vezérlési mód arányos értékének beállítása (alapbeállítás: 100 %). 
◆ NACHSTELLZEIT: A vezérlési mód integrálértékének beállítása (alapbeállítás: 300 sec). 

0-10 V 43 A negyedik 0-10 V bemenet vezérlési opcióinak beállítása. 

  
 
 
INPUT (V) 0 %-nál 

Az ahhoz szükséges bemeneti jel beállítása, hogy a készüléktől 0 % kimeneti jelet kapjunk (alapbeállítás: 0 V). 
 
Ha pozitív vezérlés szükséges, 0 %-nál a bemenetnek alacsonyabbnak kell lennie, mint 100 %-nál. Ha 
negatív vezérlés szükséges, 0 %-nál a bemenetnek magasabbnak kell lennie, mint 100 %-nál. 

 
INPUT (V) 100 %-nál 

Az ahhoz szükséges bemeneti jel beállítása, hogy a készüléktől 100% kimeneti jelet kapjunk (alapbeállítás: 10 V). 
Ha pozitív vezérlés szükséges, 100 %-nál a bemenetnek alacsonyabbnak kell lennie, mint 0 %-nál. 
Ha negatív vezérlés szükséges, 100 %-nál a bemenetnek magasabbnak kell lennie, mint 0 %-nál. 

 
VERFAHREN 

A 0-10 V bemenet vezérlési módjának beállítása. 
◆ STEUERN: a készülék mindig a bemeneti jelet követi (alapbeállítás). 
◆ 0..10 V: a készülék a kimenő jelet egy névleges értékig vezérli. 

 
 
EINSTELLUNGEN 

A névleges érték alapú vezérlés értékeinek beállítása. 
◆ VOREINSTELLUNG: A vezérlési mód névleges értékének beállítása (alapbeállítás: 5 V). 
◆ PROPORTIONALBEREICH: A vezérlési mód arányos értékének beállítása (alapbeállítás: 100 
%). 
◆ NACHSTELLZEIT: A vezérlési mód integrálértékének beállítása (alapbeállítás: 300 sec). 

 

0-10V FUNKTION3 

A 0-10 V bemenetekhez csatlakoztatott kiegészítők beállítása. 
◆ LUFT PROPORTIONAL: a készülék az RF-érzékelő bejövő jelét a minimálisan és maximálisan beállított 

levegőmennyiség közötti megfelelő levegőmennyiség-igénnyé alakítja (gyári beállítás). 
◆ LUFT VOREINSTELLUNG.: a készülék az RF-érzékelő bejövő jelét 

a beállított levegőmennyiség-értékek egyikére változtatja. 

 
 
0-10V PRIORITÄT3 

A 0-10 V bemenetekhez csatlakoztatott kiegészítő levegőmennyiség-igénye prioritásának beállítása. 
◆ EIN: a készülék a 0-10 V érzékelő jelét mind AUTO-, mind MANUELL-üzemmódban levegőmennyiség-igénnyé 

alakítja át. 
◆ NUR AUTO: a készülék a 0-10 V érzékelő jelét csak  AUTO-üzemmódban alakítja át levegőmennyiség-igénnyé. 
◆ AUS: a készülék figyelmen kívül hagyja a 0-10 V érzékelő jelét (alapbeállítás). 

 
 KIJELENTKEZÉS 

> MENÜ > MONTEUROPTIONEN > ABMELDEN 
 

Menüpont Funkció 

KIJELENTKEZÉS A MONTEUROPTIONEN menü elérésének letiltása. 

 
 ZURÜCKSETZEN 

> MENÜ > MONTEUROPTIONEN > ZURÜCKSETZEN 
 

Menüpont Funkció 

 
WERKSEINST. 

Minden szoftverérték visszaállítása az alapbeállításra. 

 A készüléket újból üzembe kell helyezni. 
 
 
HIBA VISSZAÁLL. 

Minden aktív hibaüzenet visszaállítása. 
 
Ha a hiba, ami a hibaüzenetet kiváltotta, nem kerül elhárításra, a hibaüzenet egy idő után újra megjelenik a 
kijelzőn. 

ZÄHLER ZURÜCKSETZEN Minden érték visszaállítása: > MENÜ > STATUS 
 
 
EXT FEHL. ZURÜCKS. 

Minden hibaüzenetet kiváltó kiegészítő leválasztása a szoftverről. 

 Ne használja ezt a menüt, ha a hibaüzenetet kiváltó kiegészítők működésére szükség van. 
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8 Karbantartás 

Kövessen minden karbantartási utasítást, melyet ez a 
fejezet és a felhasználói kézikönyv ismertet. Ha a 
karbantartási munkákat nem végzik el rendszeresen, 
az végül a szellőztetőrendszer teljesítményének 
romlásához vezet. 

 
Jelen fejezet tartalmaz egy külön alfejezetet minden 
olyan karbantartási munkáról, melyet a felhasználó 
elvégezhet. A felhasználói kézikönyv tartalmazza azokat 
a karbantartási munkákat, melyet a felhasználó 
elvégezhet. 

 
A szűrőcserére figyelmeztető üzenet számlálóját 
a FILTERZÄHL.ZURÜCK menüpontban állíthatja 
vissza. (MONTEUROPTIONEN > 
STEUERPLATINE > FILTEREINST. > 
FILTERZÄHL. ZURÜCK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A készülék kinyitása 

 

 

A készülékhez csatlakoztatott kiegészítők 
karbantartási utasításait azok mindenkori 
kézikönyveiben találja. A Zehndertől megrendelheti a 
Zehnder kézikönyv másolatát. 

 
Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, megrendelheti azt a 
Zehndertől. Az alkatrészekről szóló fejezetben 
tájékozódhat a rendelhető speciális szerviz-szettekről. 

 
A szellőztetőrendszeren végzett munkák 
megkezdése előtt mindig válassza le a készüléket 
az áramellátásról. Az üzemelés közben kinyitott 
ház személyi sérüléshez vezethet. Ügyeljen arra, 
hogy ilyen esetben ne érhessen hozzá feszültség 
alatt álló vagy mozgó alkatrészhez. 

 Az elektrosztatikus feltöltődés károsíthatja az 
elektronikát, ezért mindig tegyen 
óvintézkedéseket annak elkerülésére (pl. 
antisztatikus szalag). 
 

 
A Zehnder javasolja, hogy a teljes szellőztető-
rendszer tisztításával erre szakosodott tisztító céget 
bízzon meg. 

 

 

A készüléket még ne válassza le 
az áramellátásról. A moduláló 
megkerülő ág fedelének aktuális 
állása megakadályozhatja a 
hőcserélő kiszerelését. 

Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. Kapcsolja a készüléket 
karbantartó üzemmódba. 
(MONTEUROPTIONEN > 
STEUERPLATINE > WARTUNGSMODUS 
> WARTUNGSMODUS) 

Ha a kijelzőn erre utasítást kap, 
válassza le a készüléket az 
áramellátásról. 

Csavarja ki a ház előlapjának 
három csavarját. 

Távolítsa el a ház előlapját. 

3 4 5 

1 2 
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A ház karbantartása 
A házat legalább kétévente egyszer ellenőrizze. 

 

1  2 3  

Távolítsa el az előlapot a készülék 
kinyitásáról szóló fejezet utasításainak 
megfelelően: 
◆ Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 

 
◆ Kapcsolja a készüléket 

karbantartó üzemmódba. 
◆ Válassza le a készüléket az 

áramellátásról. 
 

◆ Csavarja ki a ház előlapjának 
három csavarját. 

◆ Távolítsa el a ház előlapját. 

Ellenőrizze a következőket: 
◆ Károsodtak-e a szigetelések. 

 
◆ Szennyeződött-e a belső és 

külső oldal és láthatók-e rajtuk 
károsodások. 

◆ Szennyezettek-e a csatornák 
csatlakozói és láthatók-e rajtuk 
károsodások. 
 

A korrózió és más károsodások jeleit 
kezelje közvetlenül  és szakszerű 
módon. 

 
 A hőcserélő karbantartása 

A hőcserélőt legalább kétévente egyszer ellenőrizze. 

1  2 3 

Távolítsa el az előlapot a készülék 
kinyitásáról szóló fejezet utasításainak 
megfelelően: 
◆ Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 

 
◆ Kapcsolja a készüléket 

karbantartó üzemmódba. 
◆ Válassza le a készüléket az 

áramellátásról. 
 

◆ Csavarja ki a ház előlapjának 
három csavarját. 

◆ Távolítsa el a ház előlapját. 

Távolítsa el a hőcserélőt. 
◆ Húzza meg a hőcserélő 

pántját. 

 
 
 
 
 
 
 
A hőcserélőt csak akkor tudja 
eltávolítani, ha a készülék 
karbantartó üzemmódban van. 

Ellenőrizze, és ha szükséges, 
tisztítsa meg a hőcserélőt. 
◆ A szennyeződés és por eltávolításához 

vizet használjon: 
 

a. Merítse alá a hőcserélőt többször 
meleg vízben (max. 40 °C). 

b. Öblítse át a hőcserélőt többször 
meleg vízzel (max. 40 °C). 

c. Fogja meg két kézzel a hőcserélőt 
(a két szilárd oldalfalnál fogva), és 
rázza ki belőle a vizet. 

 
 

 

Ne használjon tisztító- 
vagy oldószereket. 
Ezek károsíthatják a 
hőcserélőt. 

A pántot ne vágja el.  
A pánt szükséges a 
hőcserélőnek a 
készülékből való 
kihúzáshoz.. 

 

 

1 2 3 

1 3 2 
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 A ventilátorok karbantartása 
A ventilátorokat legalább kétévente egyszer ellenőrizze. 

1 2 3  

Távolítsa el a hőcserélőt az annak 
karbantartási utasításában leírt módon: 
◆ Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 

 
◆ Kapcsolja a készüléket 

karbantartó üzemmódba. 
◆ Válassza le a készüléket az 

áramellátásról. 
 

◆ Csavarja ki a ház előlapjának 
három csavarját. 

◆ Távolítsa el a ház előlapját. 
◆ Húzza meg a hőcserélő 

pántját. 

Ellenőrizze a következőket: 
◆ Szennyezett vagy károsodott-e a 

kimenő levegő rácsa. 
 

◆ Szennyeződött-e a ház és láthatók-e 
rajta károsodások. 

◆ Szennyezettek-e a ventilátorok 
járókerekei és láthatók-e rajtuk 
károsodások. 
 

Szükség esetén tisztítsa meg a 
ventilátorokat és a kimenő levegő 
rácsát. 
◆ A ventilátorok járókerekeit puha kefével 

tisztítsa. 
 

◆ A port porszívóval távolítsa el. 
 

 

 

3 1 2 

Ügyeljen arra, hogy 
ne károsítsa a 
ventilátorok 
járókerekeit.. 

 



HU - 29  

A ventilátorok könnyebb eléréséhez a következőképpen járjon el: 
 

 

2

1

Távolítsa el a moduláló megkerülő ág 
fedeleit a megfelelő fejezet utasításai 
szerint. 
◆ Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 

 
◆ Kapcsolja a készüléket 

karbantartó üzemmódba. 
◆ Válassza le a készüléket az 

áramellátásról. 
 

◆ Csavarja ki a ház előlapjának 
három csavarját. 

◆ Távolítsa el a ház előlapját. 
◆ Húzza meg a hőcserélő 

pántját. 
◆ Húzza el a fedél hátoldalán található 

leszorító csipeszt a fedéltől. 
 

◆ Tartsa el a szorítócsipeszt a fedéltől, és 
húzza maga felé a fedelet. 
 

Távolítsa el a ventilátor két 
nyomáscsövét. 

Nyomja lefelé a két tartót, és húzza 
előre a spirális házat. 

Oldja ki a moduláló megkerülő ág 
fedelének tömítését. 

Távolítsa el a moduláló megkerülő ág 
fedele mögött található 
szigetelőfedelet. 

Távolítsa el a ventilátor csatlakozóit az 
érzékelő fedélből és nyissa ki a  

Távolítsa el a kábelátvezetőket a 
kábelezéssel együtt. 

Emelje ki a készülékből a spirális 
házat. 

A spirális ház nyitásához távolítsa 
el az 5 csavart a ház peremén. 

4 5 6 

7 8 9 

1 2 3 
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 A moduláló megkerülő ág fedőinek karbantartása 
A moduláló megkerülő ág fedőit legalább kétévente egyszer ellenőrizze. 

 

1 2 3  

Távolítsa el a hőcserélőt az annak 
karbantartási utasításában leírt módon: 
◆ Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 

 
◆ Kapcsolja a készüléket 

karbantartó üzemmódba. 
◆ Válassza le a készüléket az 

áramellátásról. 
 

◆ Csavarja ki a ház előlapjának 
három csavarját. 

◆ Távolítsa el a ház előlapját. 
◆ Húzza meg a hőcserélő 

pántját. 

Ellenőrizze, hogy a moduláló 
megkerülő ág fedői nem 
szennyezettek vagy károsodtak. 

A szennyeződést és más 
károsodások jeleit kezelje közvetlenül 
és szakszerű módon. 

 
A tisztítás megkönnyítése 
érdekében távolítsa el a 
moduláló megkerülő ág fedelét. 
 A moduláló megkerülő ág 
fedelének eltávolítására 
vonatkozó utasításokat a 
„Moduláló megkerülő ág 
fedelének eltávolítása” 
fejezetben találja. 

 
 Az előfűtő csappantyú karbantartása 

Az előfűtő csappantyút legalább kétévente egyszer ellenőrizze. 
 

 

1 2 3

Távolítsa el az előlapot a készülék 
kinyitásáról szóló fejezet utasításainak 
megfelelően: 
◆ Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 
◆ Kapcsolja a készüléket 

karbantartó üzemmódba. 
◆ Válassza le a készüléket az 

áramellátásról. 
 
◆ Csavarja ki a ház előlapjának 

három csavarját. 
◆ Távolítsa el a ház előlapját. 

Húzza előre a kábelvezető 
fedelét. 

Csavarja ki a kijelző fedelének 
két csavarját. 
Nyissa ki a kijelző fedelét. 

4 5 6

Távolítsa el az előfűtő csappantyú 
kommunikációs- és tápkábelét a vezérlés 
nyomtatott áramköréről. 

Távolítsa el az előfűtő csappantyút 
a kábellel és a kábelvezetővel 
együtt a készülékből. 

Ellenőrizze, hogy az előfűtő csappantyú 
nem szennyezett vagy károsodott. 

 
A szennyeződést és más 
károsodások jeleit kezelje közvetlenül 
és szakszerű módon. 

 
Fordítsa meg az előfűtő csappantyút és: 
◆ Tisztítsa meg a lamellákat puha 

kefével. 
◆ Vagy használjon a por és a 

szennyeződés eltávolításához porszívót. 
 

Az előfűtő csappantyút ne érje 
tisztításkor nedvesség. 

1 2 3 
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 A kondenzvíz-elvezető karbantartása 
A kondenzvíz-elvezetőket legalább kétévente egyszer ellenőrizze. 

 

1 Például szifon 2 Például szifon 3  

Szerelje le a kondenzvíz-elvezetőket. Ellenőrizze a következőket a 
kondenzvíz-elvezető szifonon: 
◆ A lefolyó akkor is szabad marad, ha 

vizet önt a szifonba. 
 
◆ A kondenzvíz-elvezetőn nem látható 

szennyeződés. 
◆ A kondenzvíz-elvezető tömítése 

légmentesen zár. A szifonba nem 
kerülhet levegő. 

Az esetleges problémákat orvosolja. 

 

 A karbantartás befejezése 
 

1  
Összeszerelésnél: 
◆ Ha a moduláló megkerülő ág fedelei akadályozzák a hőcserélő 

beszerelését, állítsa a készüléket karbantartó üzemmódba. 
◆ Minden csavart kézzel húzzon meg (max. 1,5 Nm). 
◆ Minden vezetéket helyezzen a kábelvezetőkbe. 
◆ Az előlap alsó élét helyezze az aljzat megmagasított éle mögé. 
Ez a csavarok meghúzása után légmentest zárást garantál. 

Szereljen vissza mindent, ezúttal 
ellentétes sorrendben. 

2 3 4 Példa jelentésre 

Csatlakoztassa a készüléket az 
áramellátáshoz. 

Fejezze be a karbantartó üzemmódot. Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 
 (MENÜ > MONTEUROPTIONEN > A karbantartási jegyzőkönyvet a 

felhasználói kézikönyvben találja.  STEUERPLATINE > WARTUNGSMODUS  

 > BETRIEBSMODUS).  

2 1 

1 

3 

3 2 4 
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9. Üzemzavarok és hibák 
elhárítása 

 
A készüléken végzett munkák megkezdése előtt 
mindig válassza le a készüléket az áramellátásról. 
Az üzemelés közben kinyitott ház személyi 
sérüléshez vezethet. Ügyeljen arra, hogy ilyen 
esetben ne érhessen hozzá feszültség alatt álló 
vagy mozgó alkatrészhez. 

Az elektrosztatikus feltöltődés károsíthatja az 
elektronikát, ezért mindig tegyen 
óvintézkedéseket annak elkerülésére (pl. 
antisztatikus szalag). 
Az elektrosztatikus kisülés megakadályozása (pl. 
antisztatikus szalag). 

 
A „Mi a teendő a hibaüzenet esetén? (Hibaelhárítás)” 
fejezetben minden hibakód elhárításáról 
tájékozódhat.

 

A készülék ComfoNet csatlakozóinak elérése 
1 2 3 

1 2  3 

Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. Húzza előre a kábelvezető 
fedelét. 

1  = ComfoNet dugós csatlakozója 
2  = ComfoNet dugós csatlakozója 
3  = ComfoNet RJ45-csatlakozó 

A vezérlés nyomtatott áramkörének elérése 
1 2 3  

Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. Csavarja ki a ház előlapjának 
három csavarját. 

Távolítsa el a ház előlapját. 

                

5 6 

Húzza előre a kábelvezető 
fedelét. 

Csavarja ki a kijelző fedelének 
két csavarját. 

Nyissa ki a kijelző fedelét. 

A berendezés fő biztosítékának elérése 
1 2 3 

Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. Húzza előre a kábelvezető 
fedelét. 

Csavarja ki a kábelvezető 
fedelének hat csavarját. 
Óvatosan emelje fel a kábelvezetőt. 

 

 

1 3 2 

4 6 5 

1 3 2 
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Az előfűtő csappantyú pozíciójának módosítása 
 

1 2 3 

Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. Csavarja ki a ház előlapjának 
három csavarját. 
Távolítsa el a ház előlapját. 

Húzza előre a kábelvezető 
fedelét. 

4 5 6 

Csavarja ki a kijelző fedelének 
két csavarját. 
Nyissa ki a kijelző fedelét. 

Húzza ki az előfűtő csappantyú 
kommunikációs- és tápkábelét a 
vezérlés nyomtatott áramköréből. 

Húzza ki a készülékből az előfűtő 
csappantyút a kábellel és a 
kábelvezetővel együtt. 

7 
 
 
 
 
 
 

180 º 

8  

Fordítsa el az előfűtő csappantyút 180°-
kal. 

Tolja be a készülék másik oldalába az 
előfűtő csappantyút a kábellel és a 
kábelvezetővel együtt. 

 

3 2 1 

4 5 6 

7 8 
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 A felső rész érzékelőjének elérése 
 

1  3 

Távolítsa el a hőcserélőt az annak 
karbantartási utasításában leírt módon: 
◆ Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 

 
◆ Kapcsolja a készüléket 

karbantartó üzemmódba. 
◆ Válassza le a készüléket az 

áramellátásról. 
 

◆ Csavarja ki a ház előlapjának 
három csavarját. 

◆ Távolítsa el a ház előlapját. 
◆ Húzza meg a hőcserélő 

pántját. 

Távolítsa el a szűrőket (és az 
előfűtő csappantyút, ha van). 

Húzza le az érzékelőt a készülék belső 
oldaláról. 
Ezután távolítsa el az érzékelő 
csatlakozóját. 

 

 A moduláló megkerülő ág fedeleinek eltávolítása 
 

 

2

1

Távolítsa el a hőcserélőt az annak 
karbantartási utasításában leírt módon: 
◆ Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 
◆ Kapcsolja a készüléket 

karbantartó üzemmódba. 
◆ Válassza le a készüléket az 

áramellátásról. 
◆ Csavarja ki a ház előlapjának 

három csavarját. 
◆ Távolítsa el a ház előlapját. 
◆ Húzza meg a hőcserélő 

pántját. 

Húzza el a fedél hátoldalán található 
leszorítókat a fedéltől. 

A leszorítókat távol tartva húzza magához 
a fedelet. 
 

1 2 3 

5 

1 3 2 



HU - 35  

A középső rész érzékelőjének elérése 
 

 

2

1

Távolítsa el a moduláló megkerülő ág 
fedeleit a megfelelő fejezet utasításai 
szerint. 
◆ Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 
◆ Kapcsolja a készüléket 

karbantartó üzemmódba. 
◆ Válassza le a készüléket az 

áramellátásról. 
◆ Csavarja ki a ház előlapjának 

három csavarját. 
◆ Távolítsa el a ház előlapját. 
◆ Húzza meg a hőcserélő 

pántját. 
◆ Húzza el a fedél hátoldalán található 

leszorító csipeszt a fedéltől. 
◆ Tartsa el a szorítócsipeszt a fedéltől, és 

húzza maga felé a fedelet. 
 

Oldja a moduláló megkerülő ág 
fedelének csatlakozóját. 

Távolítsa el a moduláló megkerülő ág 
fedele mögött található szigetelést. 

1

2

Távolítsa el a ventilátorok csatlakozóit 
az érzékelő fedeléből. 
A bepattanó csatlakozó nyitásával 
távolítsa el az érzékelő fedelét. 

 
Összeszerelésnél: Helyezze az 
érzékelő fedelét a vezetősínek 
alá és dugja vissza a ventilátor 
csatlakozóit. 
 Ez biztosítja a szigetelés jó 
illeszkedését. 

Távolítsa el az érzékelő 
csatlakozóját. 

Húzza ki az érzékelőt felfelé a gumis 
tartójából. 
Ezután húzza ki az érzékelőt 
oldalirányban a rekeszéből. 

4 5 6 

1 2 3 
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 Hibaüzenetek a készülék kijelzőjén  
 

Ha a készülék üzemzavart érzékel, a kijelző mellett 
villog a LED. 
A kijelző érintésre kijelzi a megfelelő hibakódot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód Jelentés 

AIRFLOW_EHA ERROR Az elszívott levegő mennyisége nem éri el az Ön által előre beállított értéket. 

AIRFLOW_SUP ERROR A bemenő levegő mennyisége nem éri el az Ön által előre beállított értéket. 

DANGER! OVERHEATING! Egy vagy több érzékelő téves hőmérsékletet közölt. 
 

 

EXTERNAL FILTER ALARM A külső szűrő cseréje vagy tisztítása szükséges. 

FAN_EHA ERROR Az elszívó ventilátor üzemzavara. 

FAN_SUP ERROR A bemenő levegő ventilátorának üzemzavara. 

FIGYELEM, AZONNAL CSERÉJE KI A 
SZŰRŐKET 

A belső szűrő cseréje szükséges. 

FIGYELEM, CSERÉJE KI A SZŰRŐKET A belső szűrő cseréje rövid időn belül szükséges. 
 

  Azonnal rendeljen új szűrőket. 

FROST ERROR A bemenő levegő hőmérséklete túl alacsony. 

GROUND_HEAT_ CONNECT ERROR A ComfoFond-L Q és a készülék között megszakadt a kapcsolat. 

GOUND_HEAT_TEMP ERROR A ComfoFond-L Q hőérzékelője téves hőmérsékletadatot érzékel. 

HUMID_EHA ERROR Az elszívott levegő páratartalom mérő érzékelője téves értéket közölt. 

HUMID_ETA ERROR A kimenő levegő páratartalom mérő érzékelője téves értéket közölt. 

HUMID_ODA ERROR A külső levegő páratartalom mérő érzékelője téves értéket közölt. 

HUMID_SUP ERROR A bemenő levegő páratartalom  mérő érzékelője téves értéket közölt. 

INIT ERROR A készüléket nem helyezték üzembe. 

OPTION_BOX CONNECT ERROR Az Opciós doboz és a készülék között megszakadt a kapcsolat. 

POSTHEAT_ CONNECT ERROR Az utófűtő csappantyú és a készülék között megszakadt a kapcsolat. 

POSTHEAT_TEMP ERROR Az utófűtő csappantyú hőérzékelője téves hőmérsékletadatot érzékel. 

PREHEAT ERROR Az előfűtő csappantyú üzemzavara. 

PREHEAT_PRES ERROR Az előfűtő csappantyú és a készülék között megszakadt a kapcsolat. 

PREHEAT_LOCATION ERROR Az előfűtő csappantyú nem található a várt helyen. 

PRESSURE_EHA ERROR Az elszívott levegő érzékelőjének üzemzavara. 

PRESSURE_SUP ERROR A bemenő levegő érzékelőjének üzemzavara. 

SENSOR_EHA ERROR Az elszívott levegő érzékelőjének üzemzavara. 

SENSOR_ETA ERROR A kimenő levegő érzékelőjének üzemzavara. 

SENSOR_ODA ERROR A külső levegő érzékelőjének üzemzavara. 

SENSOR_SUP ERROR A bemenő levegő érzékelőjének üzemzavara. 

WARTUNGSMODUS A készülék alapfunkciói leálltak. 
 
 

 

TEMPCONTROL_SUP ERROR A moduláló megkerülő ág állítóműveinek üzemzavara. 

TEMP_SENSOR_EHA ERROR Az elszívott levegő hőérzékelője téves értéket közölt. 

TEMP_SENSOR_ETA ERROR A kimenő levegő hőérzékelője téves értéket közölt. 

TEMP_SENSOR_ODA ERROR A külső levegő hőérzékelője téves értéket közölt. 

TEMP_SENSOR_SUP ERROR A bemenő levegő hőérzékelője téves értéket közölt. 

 
 
 
 
 
 
AUTO 
sensor 

 
 

       Tu 14:02    
MENU SHIFT 

A szellőztetés leállt. 
Hárítsa el a mihamarabb a hibát, hogy megakadályozza a pára és CO2 képződést. 

 

 

A szellőztetés leállt. 
Hárítsa el a mihamarabb a hibát, hogy megakadályozza a pára és CO2 képződést. 
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 Hibaüzenet a ComfoSense C-n 
  

Ha hibaüzenet jelenik meg a 
ComfoSense C kijelzőjén, a 
berendezés kijelzője kijelzi a 
megfelelő hibakódot. 

 
 
 
 

 Hibaüzenetek a ComfoSwitch C-n 
  

A ComfoSwitch C-n található egy 
SZŰRŐ-LED. Ha a filtereket cserélni 
kell, a LED pirosan világít. 
Ha a készülék kijelzőjén hibaüzenet 
látható, a ComfoSwitch C LED-jei 
villognak. 

 Hibaüzenet az RFZ-n 
  

Az elem túl gyors lemerülésének 
elkerülése érdekében az RFZ csak 
akkor jelez ki hibát, ha a kapcsolót 
működtetik. 
Ha a készülék kijelzőjén hibaüzenet 
látható, mindkét LED pirosan villog. 
 
 

Hibaüzenetek a Control App-on 
 
A Control App-on ugyanazok a 
hibakódok jelennek meg, mint a 
készülék kijelzőjén. 
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Hibakód: AIRFLOW_EHA 
ERROR / AIRFLOW_SUP 
ERROR. 

Az elszívott / bemenő levegő mennyisége nem éri el az Ön által előre beállított értéket. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 Egy vagy több 
szelep és/vagy 
rács blokkolva 
van? 

Igen 1. Állítsa be helyesen a szelepet és/vagy rácsot. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Várjon 2 percet. 
4. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Ellenőrizze a légcsatornákat a „Légcsatornák karbantartása” fejezet utasításainak megfelelően. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Várjon 2 percet. 
4. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Vizsgáljon meg minden szűrőt. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Kövesse a a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

3 Szennyezettek a 
(belső és külső) 
szűrők?  

Igen 1. Cserélje ki a szűrőket a felhasználói kézikönyvben vagy a mellékelt kézikönyv utasításainak megfelelően. 
2. Kövesse a nemleges válasznál leírt utasításokat. 

Nem 1. Ellenőrizze a hőcserélőt, az előfűtő csappantyút és a ventilátorokat a megfelelő, karbantartásról szóló 
fejezet utasításainak megfelelően. 
Hagyja nyitva a készüléket, és a karbantartási munkák befejeztével ne szerelje fel a hőcserélőt. 

2. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 
 

Áramütés veszélye. 
 
 
3. Lépjen ki a karbantartási üzemmódból a „Készülék üzemmódjának módosítása” fejezet utasításainak 

megfelelően. 
4. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
5. Várjon 2 percet. 
6. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

4 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Ellenőrizze a ventilátor két oldalán található tömlőket. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

5 A két 
ventilátortömlő 
megfelelően van 
csatlakoztatva? 

Igen Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa újra a tömlőket. 
2. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

 
Áramütés veszélye. 

 
3. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
4. Várjon 2 percet. 
5. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

6 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
3. Futtassa le a teljes üzembe helyező programot. 
4. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

 Mi a teendő a hibaüzenet esetén? (Hibaelhárítás) 
 

 
Hibakód: 
DANGER! OVERHEATING! 

Egy vagy több érzékelő téves hőmérsékletet közölt. 

Kérdés Válasz Teendő 

A hőmérséklet 
-40 ºC alatt vagy 70 ºC felett 
volt? 

Igen 1. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
2. Végezze el a teljes karbantartást, hogy kiderüljön, a rendszer nem károsodott-e tartósan. 

Nem Hárítsa el az érzékelő hibáját a hibák elhárítására vonatkozó táblázat utasításainak megfelelően. 

 
Hibakód: 
EXTERNAL FILTER ALARM. 

A külső szűrő cseréje vagy tisztítása szükséges. 

Kérdés Válasz Teendő 

nincs nincs 1. Cserélje ki vagy tisztítsa meg a külső szűrőt a megfelelő kézikönyv utasításai szerint. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
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Hibakód:  
FAN_EHA ERROR / 
FAN_SUP ERROR 

Az elszívott / bemenő levegő ventilátorának üzemzavara. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 nincs nincs 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Lépjen a vezérlés nyomtatott áramköréhez a „Vezérlés nyomtatott áramkörének elérése” fejezetben leírtak 

szerint. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 A vezérlés 
nyomtatott 
áramkörének 
csatlakozói 
megfelelőek? 

Igen 1. Ellenőrizze a ventilátort a „Ventilátorok karbantartása” fejezet utasításainak megfelelően. Hagyja nyitva a 
készüléket, és a karbantartási munkák befejeztével ne szerelje fel a hőcserélőt. 

2. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 
 

Áramütés veszélye. 
 
3. Lépjen ki a karbantartási üzemmódból a „Készülék üzemmódjának módosítása” fejezet utasításainak 

megfelelően. 
4. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
5. Várjon 2 percet. 
6. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa újra a ventilátort. 
2. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

 
Áramütés veszélye. 

 
3. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
4. Várjon 2 percet. 
5. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

3 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Szerezze be a ventilátorhoz a szerviz-szettet. 
3. Cserélje ki a ventilátort a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 

Hagyja nyitva a készüléket, és a karbantartási munkák befejeztével ne szerelje fel a hőcserélőt. 
4. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

 
Áramütés veszélye. 

 
5. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
6. Várjon 2 percet. 
7. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

4 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
3. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
4. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
5. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

 

 
Hibakód: 
FIGYELEM, AZONNAL CSERÉJE KI A 
SZŰRŐKET. 

A belső szűrők cseréje szükséges. 

Kérdés Válasz Teendő 

nincs nincs Cserélje ki a szűrőket a felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
 

Hibakód: 
FIGYELEM, CSERÉJE KI A SZŰRŐKET. 

A belső szűrő cseréje rövid időn belül szükséges. 

Kérdés Válasz Teendő 

nincs nincs 1. Rendeljen új szűrőket. 
2. Cserélje ki a szűrőket a felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 

 

Hibakód: FROST ERROR. A bemenő levegő hőmérséklete túl alacsony. 

Teendő 

Várjon, amíg a külső hőmérséklet legalább -7 ºC-ra fel nem melegszik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 A megfelelő csatlakozót a „Műszaki specifikációk” fejezetben találja. 
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Hibakód:  
HUMID_ETA ERROR / 
HUMID_ODA ERROR 

A kimenő levegő páratartalom mérő érzékelője téves értéket közölt. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 Be van 
kapcsolva a 
páravédelem?5 

Igen 1. Állítsa a szellőztetést maximális fokozatra. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Várjon 2 percet. 
4. Lépjen tovább az utolsó kérdésre. 

Nem 1. Kapcsolja be a páravédelmet. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Várjon 2 percet. 
4. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Állítsa a szellőztetést maximális fokozatra. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Várjon 2 percet. 
4. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

3 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen Kövesse a táblázat utasításait a SENSOR_ETA ERROR / SENSOR_ODA ERROR hibakódra vonatkozóan. 

Nem Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

 
Hibakód:  
HUMID_EHA ERROR / 
HUMID_SUP ERROR 

Az elszívott / bemenő levegő páratartalom mérő érzékelője téves értéket közölt. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 Be van 
kapcsolva a 
páravédelem?5 

Igen 1. Állítsa a szellőztetést maximális fokozatra. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Várjon 2 percet. 
4. Lépjen tovább az utolsó kérdésre. 

Nem 1. Kapcsolja be a páravédelmet. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Várjon 2 percet. 
4. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Állítsa a szellőztetést maximális fokozatra. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Várjon 2 percet. 
4. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

3 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen Kövesse a táblázat utasításait a SENSOR_EHA ERROR / SENSOR_SUP ERROR hibakódra vonatkozóan. 

Nem Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

 
Hibakód: 
INIT ERROR 

A készüléket nem helyezték üzembe. 

Teendő 

1. Az üzembe helyező program lefuttatásával helyezze üzembe a készüléket. 
2. Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Az aktív páravédelem beállításait a következő menüpontban találja: 
> MENÜ > ERWEITERTE OPT. > KOMFORTREGELUNG > AKTIVER FEUCHTESCH. 
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Hibakód: 
OPTION_BOX CONNECT ERROR. 

Az Opciós doboz és a készülék között megszakadt a kapcsolat. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 nincs nincs 1. Ellenőrizze a ComfoNet csatlakozókat a „Készülék ComfoNet csatlakozóinak elérése” fejezet 
utasításainak megfelelően. 

2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 A ComfoNet 
csatlakozói 
megfelelőek?4 

Igen 1. Ellenőrizze az Opciós doboz csatlakozóit. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa az Opciós dobozt a készülékhez. 
2. Kövesse a a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

3 A Opciós 
doboz 
csatlakozói 
megfelelőek? 

Igen Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa az Opciós dobozt a készülékhez. 
2. Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

4 Az Opciós 
doboz kábele 
nem működik 
megfelelően? 

Igen 1. Cserélje ki a kábelt. 
2. Kövesse a a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

Nem 1. Szerezzen be új Opciós dobozt. 
2. Cserélje ki az Opciós dobozt. 
3. Várjon 2 percet. 
4. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

5 A hiba még 
mindig fennáll? 

Igen 1. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
2. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
3. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

Nem Kövesse  a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
 

Hibakód: 
GROUND_HEAT_CONNECT ERROR 
/ POSTHEAT_ CONNECT ERROR. 

A ComfoFond-L Q / utófűtő csappantyú és a készülék között megszakadt a kapcsolat. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 nincs nincs 1. Ellenőrizze az Opciós doboz csatlakozóit. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 A Opciós 
doboz 
csatlakozói 
megfelelőek? 

Igen 1. Ellenőrizze a kiegészítők csatlakozóit. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa ismét a kiegészítőt az Opciós dobozhoz. 
2. Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

3 A kiegészítők 
csatlakozói 
megfelelőek? 

Igen Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa ismét a kiegészítőket az Opciós dobozhoz. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

4 A kábel nem 
működik 
megfelelően? 

Igen 1. Cserélje ki a kábelt. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

Nem 1. Szerezzen be új kiegészítőt. 
2. Cserélje ki a kiegészítőt. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

5 A hiba még 
mindig fennáll? 

Igen 1. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
2. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
3. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

Nem Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
 

Hibakód: 
GOUND_HEAT_TEMP ERROR 
/ POSTHEAT_TEMP ERROR 

A ComfoFond-L Q / utófűtő csappantyú hőérzékelője téves hőmérsékletadatot érzékel. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A ComfoFond-L Q / 
utófűtő csappantyú 
hőmérséklete -40 °C 
és +70 °C között 
van? 

Igen 1. Hárítsa el a problémát (extrém hőmérséklet). 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Ellenőrizze az Opciós doboz csatlakozóit. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Ellenőrizze az Opciós doboz csatlakozóit. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

3 Az Opciós 
doboz 
csatlakozói 
megfelelőek? 

Igen 1. Szerezze be a szükséges szerviz-szettet vagy új tartozékot. 
2. Cserélje ki az érzékelőt vagy a tartozékot az utasításoknak megfelelően. 
3. Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

 1. Csatlakoztassa az érzékelőt az Opciós dobozhoz. 
2. Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

 
 
 

4 A megfelelő csatlakozót a „Műszaki specifikációk” fejezetben találja. 7 A megfelelő 
csatlakozót a kiegészítő kézikönyvében találja. 
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Hibakód: PREHEAT_PRES 
ERROR. 

Az előfűtő csappantyú és a készülék között megszakadt a kapcsolat. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 nincs nincs 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Lépjen a vezérlés nyomtatott áramköréhez a „Vezérlés nyomtatott áramkörének elérése” fejezetben leírtak 

szerint. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 A vezérlés 
nyomtatott 
áramkörének 
csatlakozói 
megfelelőek? 

Igen 1. Szerezze be a szerviz-szettet az előfűtő csappantyúhoz. 
2. Cserélje ki az előfűtő csappantyút a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
3. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

  Áramütés veszélye. 
 
4. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
5. Várjon 2 percet. 
6. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa újra az előfűtő csappantyúkat. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

3 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
3. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
4. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
5. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

Hibakód: PREHEAT ERROR. Az előfűtő csappantyú üzemzavara. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 nincs nincs 1. Ellenőrizze az előfűtő csappantyút az „Előfűtő csappantyú karbantartása” fejezet utasításainak megfelelően. 
A karbantartási munkák befejeztével hagyja nyitva a készüléket. 

2. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

  Áramütés veszélye. 
 
3. Lépjen ki a karbantartási üzemmódból a „Készülék üzemmódjának módosítása” fejezet utasításainak 

megfelelően. 
4. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
5. Várjon 2 percet. 
6. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Szerezze be a szerviz-szettet az előfűtő csappantyúhoz. 
3. Cserélje ki az előfűtő csappantyút a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
4. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 

 
Áramütés veszélye. 

 
5. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
6. Várjon 2 percet. 
7. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

3 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
3. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
4. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
5. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

Hibakód:  
PREHEAT_LOCATION ERROR. 

Az előfűtő csappantyú nem található a várt helyen. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A készülék 
megfelelő 
irányban van 
beszerelve? 

Igen Módosítsa az előfűtő csappantyú pozícióján az „Előfűtő csappantyú pozíciójának módosítása” fejezet 
utasításainak megfelelően. 

Nem A teljes üzembe helyező program lefuttatásával állítsa be a készüléket a megfelelő irányba. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 A megfelelő csatlakozót a „Műszaki specifikációk” fejezetben találja. 8 Az irány 
beállításait a következő menüpontban találja: 

> MENÜ > STATUS > GERÄT > GERÄTE-TYP 
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Hibakód:  
SENSOR_ETA ERROR / 
SENSOR_ODA ERROR. 

A kimenő / külső levegő érzékelőjének üzemzavara. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 nincs nincs 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Lépjen a vezérlés nyomtatott áramköréhez a „Vezérlés nyomtatott áramkörének elérése” fejezetben leírtak 

szerint. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 A vezérlés 
nyomtatott 
áramkörének 
csatlakozói 
megfelelőek? 

Igen 1. Távolítsa el a hőcserélőt a megfelelő karbantartást ismertető fejezet utasításai alapján. 
2. Távolítsa el a felső rész érzékelőjét a „Felső rész érzékelőjének elérése” fejezet utasításainak 

megfelelően. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa újra az érzékelőt. 
2. Kövesse a a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

3 Megfelelő az 
érzékelő 
csatlakoztatása? 

Igen 1. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 
 

Áramütés veszélye. 
 
2. Lépjen ki a karbantartási üzemmódból a „Készülék üzemmódjának módosítása” fejezet utasításainak 

megfelelően. 
3. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
4. Várjon 2 percet. 
5. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa újra az érzékelőt. 
2. Kövesse a a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

4 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Szerezze be a felső rész érzékelőjét. 
3. Cserélje ki az érzékelőt a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
4. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

 
Áramütés veszélye. 

 
5. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
6. Várjon 2 percet. 
7. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

5 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
3. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
4. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
5. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

 

Hibakód:  
PRESSURE_EHA ERROR / 
PRESSURE_SUP ERROR. 

Az elszívott / bemenő levegő ventilátorának üzemzavara. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 nincs nincs 1. Ellenőrizze valamennyi szelep és rács beállításait. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Egy vagy több 
szelep és/vagy 
rács blokkolva 
van? 

Igen 1. Állítsa be helyesen a szelepeket és/vagy rácsokat. 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Kövesse a táblázat utasításait a SENSOR_EHA ERROR / SENSOR_SUP ERROR hibakódra vonatkozóan. 

3 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen Kövesse a táblázat utasításait a SENSOR_EHA ERROR / SENSOR_SUP ERROR hibakódra vonatkozóan. 

Nem 1. Tájékoztassa a lakókat a szelepek és rácsok beállításainak fontosságáról. 
2. Töltse ki a karbantartási jegyzőkönyvet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 A megfelelő csatlakozót a „Műszaki specifikációk” fejezetben találja. 
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Hibakód: SENSOR_EHA ERROR 
/ SENSOR_SUP ERROR. 

Az elszívott / bemenő levegő érzékelőjének üzemzavara. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 nincs nincs 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Lépjen a vezérlés nyomtatott áramköréhez a „Vezérlés nyomtatott áramkörének elérése” fejezetben leírtak 

szerint. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 A vezérlés 
nyomtatott 
áramkörének 
csatlakozói 
megfelelőek? 

Igen 1. Távolítsa el a hőcserélőt a megfelelő karbantartást ismertető fejezet utasításai alapján. 
2. Távolítsa el a középső rész érzékelőjét a „Középső rész érzékelőjének elérése” fejezet utasításainak 

megfelelően. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa újra az érzékelőt. 
2. Kövesse a a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

3 Megfelelő az 
érzékelő 
csatlakoztatása? 

Igen 1. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 
 

Áramütés veszélye. 
 
2. Lépjen ki a karbantartási üzemmódból a „Készülék üzemmódjának módosítása” fejezet utasításainak 

megfelelően. 
3. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
4. Várjon 2 percet. 
5. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Csatlakoztassa újra az érzékelőt. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

4 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Szerezze be a középső rész érzékelőjét. 
3. Cserélje ki az érzékelőt a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
4. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

 
Áramütés veszélye. 

 
5. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
6. Várjon 2 percet. 
7. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

5 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
3. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
4. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
5. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 

Nem 1. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 

 
Hibakód: 
WARTUNGSMODUS. 

A készülék alapfunkciói leálltak. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 Karbantartást 
végez? 

Igen Hagyja figyelmen kívül a hibát és folytassa a karbantartást. 

Nem Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Az Opciós 
dobozhoz 
csatlakoztatott 
standby kapcsoló 
ki van 

Igen Kapcsolja be a standby kapcsolót. 

Nem Fejezze be a karbantartó üzemmódot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 A megfelelő csatlakozót a „Műszaki specifikációk” fejezetben találja. 
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Hibakód: 
TEMPCONTROL_SUP ERROR 

A moduláló megkerülő ág állítóműveinek üzemzavara. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 nincs nincs 1. Ellenőrizze a moduláló megkerülő ág fedőit a „Moduláló megkerülő ág fedőinek karbantartása” fejezet 
utasításainak megfelelően. 

2. Távolítsa el a moduláló megkerülő ág fedőit a „Moduláló megkerülő ág fedőinek eltávolítása” fejezet 
utasításainak megfelelően. 

3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Tiszták a fedéltartók 
a fedél és a 
megkerülő ág 
fedelének 
meghajtója között? 

Igen 1. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 
 

Áramütés veszélye. 
 
2. Lépjen ki a karbantartási üzemmódból a „Készülék üzemmódjának módosítása” fejezet utasításainak 

megfelelően. 
3. Nyissa ki teljesen a moduláló megkerülő ágat.9 
4. Állítsa vissza a moduláló megkerülő ágat az eredeti beállításra.9 
5. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Tisztítsa meg a 
2. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
3. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 

3 Működnek a 
moduláló 
megkerülő ág 
állítóművei? 

Igen 1. Állítsa vissza a moduláló megkerülő ágat AUTO beállításra.9 
2. Válassza le a készüléket az áramellátásról. 
3. Kövesse a karbantartás befejezésére vonatkozó utasításokat. 
4. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 

Nem 1. Szerezze be a moduláló megkerülő ág állítóművéhez a szerviz-szettet. 
2. Cserélje ki a moduláló megkerülő ág állítóművét a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 
3. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 

 

Hibakód: 
TEMP_SENSOR_ETA ERROR / 
TEMP_SENSOR_ODA ERROR. 

A kimenő / külső levegő hőérzékelője téves értéket közölt. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A hőmérséklet -
40 °C 
és +70 °C között 
van? 

Igen 1. Hárítsa el a problémát (extrém hőmérséklet). 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre.  

2 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Ellenőrizze a hőcserélőt a „Hőcserélő karbantartása” fejezet utasításainak megfelelően. 
2. Kövesse a táblázat utasításait a SENSOR_ETA ERROR / SENSOR_ODA ERROR hibakódra vonatkozóan. 

Nem Ellenőrizze a hőcserélőt a „Hőcserélő karbantartása” fejezet utasításainak megfelelően. 

 
Hibakód:  
TEMP_SENSOR_EHA ERROR / 
TEMP_SENSOR_SUP ERROR. 

A kimenő / külső levegő hőérzékelője téves értéket közölt. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A hőmérséklet -
40 °C 
és +70 °C között 
van? 

Igen 1. Hárítsa el a problémát (extrém hőmérséklet). 
2. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. A hibát a „Hibák visszaállítása” fejezet utasításainak megfelelően állítsa vissza. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Újra fellépett a 
hiba? 

Igen 1. Ellenőrizze a hőcserélőt a „Hőcserélő karbantartása” fejezet utasításainak megfelelően. 
2. Kövesse a táblázat utasításait a SENSOR_EHA ERROR / SENSOR_SUP ERROR hibakódra vonatkozóan. 

Nem Ellenőrizze a hőcserélőt a „Hőcserélő karbantartása” fejezet utasításainak megfelelően. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 A megkerülő ág beállításait a következő menüpontban találja: 
> MENÜ > ANWENDUNGSMENÜ > BYPASS 
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Mi a teendő hibaüzenet nélküli üzemzavar (probléma) esetén? (Hibaelhárítás) 
 

Probléma: A készülék kijelzője és ventilátorai kikapcsolódnak. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A készülék csatlakoztatva van 
az áramellátáshoz? 

Igen 1. Nyissa ki a félig átlátszó fedőlapot. 
2. Húzza előre a kábelvezető fedelét. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

2 A tápkábel csatlakoztatva van? Igen 1. Lépjen a vezérlés nyomtatott áramköréhez a „Vezérlés nyomtatott áramkörének 
elérése” fejezetben leírtak szerint. 

2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Csatlakoztassa a tápkábelt. 

3 A vezérlés nyomtatott áramkörén 230VAC 
van? 

Igen 1. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
2. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói kézikönyv 

utasításainak megfelelően. 

Nem Cserélje ki a tápkábelt. 

 
Probléma: A bemenő levegő hőmérséklete nyáron túl magas. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A moduláló megkerülő ág DEAKTIVIEREN 
értékre van állítva?9 

Igen Állítsa a moduláló megkerülő ágat AUTO vagy OFFEN állásba9 

Nem Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 A készülék fűtési periódusra van 
állítva?10 

Igen Állítsa a külső határértéket (5 nap kinti átlaghőmérséklet) a helyes értékre10 

Nem Csökkentse a hőmérsékleti profilt11 

 
Probléma: A bemenő levegő hőmérséklete télen túl alacsony. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A moduláló megkerülő ág OFFEN értékre 
van állítva?9 

Igen Állítsa a moduláló megkerülő ágat AUTO vagy DEAKTIVIEREN állásba9 

Nem Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 A készülék hűtési periódusra van 
állítva?10 

Igen Állítsa a külső hűtő határértéket (5 napi kinti átlaghőmérséklet) a helyes értékre10 

Nem Növelje a hőmérsékleti profilt11 

 
Probléma: A készüléket nem lehet bekapcsolni. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A berendezés csatlakoztatva van 
az áramellátáshoz? 

Igen Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz. 

2 A tápkábel meghibásodott? Igen Cserélje ki a kábelt. 

Nem Lépjen tovább a következő kérdésre. 

3 Az áramellátás be van kötve a 
biztosítószekrényhez? 

Igen Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Kösse be az áramellátást a biztosítószekrénybe. 

4 A ház más részeiben van áram? Igen 1. ComfoAir Q350 esetében szerezzen be egy F5010-biztosítékot. Esetleg megfelel 
F8015-biztosíték is. 

2. Lépjen a berendezés fő biztosítékához a „Berendezés fő 
biztosítékának elérése” fejezet utasításainak megfelelően. 

3. Cserélje ki a készülék fő biztosítékát. 

Nem Hívja fel az áramszolgáltatót és jelentse be az áramszünetet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 A megkerülő ág beállításait a következő menüpontban találja: 
> MENÜ > ANWENDUNGSMENÜ > BYPASS 

10 Az aktuális évszak és a fűtés határértékének beállítását a következő menüpontban találja: 
> MENÜ > STATUS > JAHRESZEITERKENNUNG > JAHRESZEIT 

11 A hőmérsékleti profilok beállításait a következő menüpontban találja: 
> MENÜ > ANWENDUNGSMENÜ > TEMP. PROFIL 
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Probléma: A zajszint túl magas. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 Fütyülő hangot hall? Igen Lokalizálja a légrést és szigetelje le. 

Nem Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 Szörcsögő hangot hall? Igen 1. Ellenőrizze a kondenzvíz-elvezetőt. 
2. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Lépjen a 4. kérdéshez. 

3 A kondenzvíz-elvezető 
megfelelően van csatlakoztatva? 

Igen Töltse fel a kondenzvíz-elvezetőt. 

Nem Csatlakoztassa újra a kondenzvíz-elvezetőt. 

4 Légáram hangját hallja? Igen 1. Ellenőrizze a szelepeket és/vagy rácsokat. 
2. Vizsgálja meg a szűrőket. 
3. Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Nyissa ki a ventilátorokat a „Ventilátorok karbantartása” fejezet utasításainak 
megfelelően. 

2. Ugorjon a következő kérdésre. 

5 A légcsatornákhoz csatlakoztatott 
szelepek és/vagy rácsok 
megfelelően vannak szigetelve? 

Igen 1. Állítsa be a szelepeket és/vagy rácsokat úgy, hogy minden helyiségben elérje a 
kívánt légáramot.12 

2. Tájékoztassa a lakókat a szelepek és rácsok beállításainak 
fontosságáról. 

Nem Szerelje be újra a szelepeket és/vagy rácsokat. 

6 A ventilátorok csapágyai 
károsodtak? 

Igen 1. Szerezze be a ventilátorhoz a szerviz-szettet. 
2. Cserélje ki a ventilátort a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak megfelelően. 

Nem Állítsa a beállított légáram mennyiség-értéket alacsonyabbra. 
 

Probléma: Víztócsa képződött (kondenzvíz). 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A kondenzvíz az elszívott levegő 
légcsatornájából a készülékbe folyik? 

Igen Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Csatlakoztassa újra az elszívott levegő légcsatornáját. 

2 A kondenzvíz-elvezető 
megfelelően van 
csatlakoztatva? 

Igen Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezetőt a „Kondenzvíz-elvezető karbantartása” fejezet 
utasításainak megfelelően. 

Nem Csatlakoztassa újra a kondenzvíz-elvezetőt. 
 

Probléma: A kiegészítő nem működik. 

 Kérdés Válasz Teendő 

1 A kiegészítő elemmel működik? Igen Ellenőrizze az elemet, és szükség esetén cserélje ki a mellékelt kézikönyv 
utasításainak megfelelően. 

Nem Lépjen tovább a következő kérdésre. 

2 A kiegészítő csatlakoztatva 
van a készülékhez? 

Igen Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem Helyezze üzembe a kiegészítőt a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításainak 
megfelelően. 

3 A kiegészítő használatkor ad jelet? Igen Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Szerezzen be új kiegészítőt. 
2. Cserélje ki a kiegészítőt. 

4 A kiegészítő csatlakoztatva van az 
Opciós dobozhoz? 

Igen Lépjen tovább a következő kérdésre. 

Nem 1. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
2. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói 

kézikönyv utasításainak megfelelően. 

5 Az Opciós doboz ad jelet, miközben a 
kiegészítő használatban van? 

Igen 1. Szerezze be a szerviz-szettet a vezérlés nyomtatott áramköréhez. 
2. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörét a mellékelt felhasználói 

kézikönyv utasításainak megfelelően. 

Nem 1. Szerezzen be új Opciós dobozt. 
2. Cserélje ki az Opciós dobozt. 

 

Probléma: Kikapcsolás után a készülék nem menti el a helyes időt. 

Teendő 

1. Szerezzen be egy 3V-os, 48 mAh névleges kapacitású lítiumionos gombelemet. (BR1225 típus) 
2. Lépjen a vezérlés nyomtatott áramköréhez a „Vezérlés nyomtatott áramkörének elérése” fejezetben leírtak szerint. 
3. Cserélje ki a vezérlés nyomtatott áramkörének elemét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 A szelepek és/vagy rácsok megfelelő pozícióba állításához használjon áramlásmérőt. 
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9 Rendelkezésre álló kezelőegységek 
 

Képernyő példa Név Megjegyzés 

 

 

 
Zehnder ComfoSense C 55 

 
A ComfoSense C a készülékhez közvetlenül ComfoNet csatlakozóval csatlakoztatható. 

 

 

 
Zehnder ComfoSense C 67 

A ComfoSense C a készülékhez közvetlenül ComfoNet csatlakozóval csatlakoztatható. 

 

 

Zehnder ComfoSwitch C 55 A ComfoSwitch C a készülékhez közvetlenül ComfoNet csatlakozóval csatlakoztatható. 

 

 

Zehnder ComfoSwitch C 67 A ComfoSwitch C a készülékhez közvetlenül ComfoNet csatlakozóval csatlakoztatható. 

 

 

Zehnder Control applikáció A Control applikáció Android és IOS-készülékekhez kapható. 
A Control applikáció jelének átalakításához beépített ComfoConnect LAN C szükséges. 

 

 

Zehnder RFZ Az RFZ jelének átalakításához csatlakoztatott ComfoSense C szükséges. 

 

 

Zehnder Hygro-érzékelő A Hygro-érzékelő jelének átalakításához csatlakoztatott Opciós doboz szükséges. 

 

 

Zehnder CO2-érzékelő A CO2-érzékelő jelének átalakításához csatlakoztatott Opciós doboz szükséges. 

 

 

Fürdőszobai kapcsoló A fürdőszobai kapcsoló jelének átalakításához csatlakoztatott Opciós doboz szükséges. 
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Zehnder ComfoFond-L Q A ComfoFond-L Q vezérléséhez csatlakoztatott Opciós doboz szükséges. 

 

 

Zehnder ComfoCool Q600 A ComfoCool Q600 a készülékhez közvetlenül ComfoNet csatlakozóval csatlakoztatható. 

 

 
Zehnder ComfoAir Q 
előfűtő csappantyú 

Az előfűtő csappantyút a helyszínen beépítheti a készülékbe. 

 

 

Zehnder ComfoConnect KNX C A ComfoConnect KNX C a készülékhez közvetlenül ComfoNet csatlakozóval 
csatlakoztatható. 

 

 

Zehnder ComfoConnect LAN C A ComfoConnect LAN C a készülékhez közvetlenül ComfoNet csatlakozóval 
csatlakoztatható. 

 

 
 
 

Zehnder Opciós doboz Az Opciós doboz a készülékhez közvetlenül ComfoNet csatlakozóval csatlakoztatható. Az 
Opciós doboz további csatlakoztatási lehetőségeket biztosít. Például: 
◆ Egy további ComfoNet RJ45-csatlakoztatás 
◆ Két további ComfoNet bedugható csatlakozó 
◆ Egy 0-10V - kimenet 
◆ Négy 0-10V - bemenet 

 

 

Standby - kapcsoló A Standby - kapcsoló jelének átalakításához csatlakoztatott Opciós doboz szükséges. 

 

 
Hibaüzenet A hibaüzenet jelének továbbításához csatlakoztatott Opciós doboz szükséges. 

 

 

Külső szűrő A külső szűrő érzékelőjének csatlakoztatásához csatlakoztatott Opciós doboz szükséges. 
(Hibaüzenet-kapcsolat a külső szűrőhöz.) 

 

 

Utánfűtő csappantyú Az utófűtő csappantyú vezérléséhez csatlakoztatott Opciós doboz szükséges. 



 

 



 

 



Gyorsfelszerelési útmutató 
A felszereléssel és üzembe helyezéssel kapcsolatos további 
információk a teljes felszerelési kézikönyvben találhatók. 

 
Jelmagyarázat: 

 

Kód Jelentés 

R Bemenő és kimenő levegő a jobb oldalon 

L Bemenő és kimenő levegő a bal oldalon 

ERV Entalpiacserélő felszerelve 

ODA Külső levegő (Outdoor Air) 

SUP Bemenő levegő (Supply Air) 

ETA Kimenő levegő (Extract Air) 

EHA Elszívott levegő (Exhaust Air) 
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