
 

 

 
 
 

ComfoSpot 50 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Használati útmutató 
a felhasználó számára 

 
 
 

Verzió: V1.0.H_06/2016 HU 



2 

 

 

Jogi rendelkezések 
Minden jog fenntartva. 

Ezen kézikönyv a legnagyobb gondossággal készült. Mindazonáltal a kiadó nem felel az ezen kezelési 
útmutatóból hiányzó vagy abban tévesen szereplő információk okozta károkért. Fenntartjuk a jogot arra, 
hogy bármikor, értesítés nélkül, részben vagy teljesen megváltoztassuk az ezen kézikönyv tartalmát. 

 
Az ezen dokumentumban található információk a Zehnder Group Deutschland GmbH tulajdonát képezik. 
Bármilyen (részleges vagy teljes) továbbközlés csak a Zehnder Group Deutschland GmbH írásos 
hozzájárulásával lehetséges. A termék értékelése vagy megfelelő használata céljából történő, belső 
felhasználásra szánt sokszorosítás külön hozzájárulás nélkül is engedélyezett. 

 
Zehnder gyártói garancia 
A jelenlegi garanciális feltételek nyomtatott formában a szokásos terjesztői csatornákon keresztül érhetőek 
el. 
 

Védjegy 
Minden védjegy elismert akkor is, ha az nincs kifejezetten jelezve. A hiányzó védjegy nem jelenti azt, hogy a 
termék nem tartozik védjegy-bejegyzés vagy hasonló védelem alá. 
 
© 2014 Zehnder Group Deutschland GmbH.
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0 Előszó 

Köszönjük, hogy megvásárolta a ComfoSpot 50 decentralizált szellőztetőgépet. 

0.1 Érvényesség 

Ezen dokumentum a következőkre vonatkozik: 

 ComfoSpot 50 sorozat 
 COMFORT-VENT CS 50 sorozat 

 
A ComfoSpot 50-et a legkorszerűbb műszaki ismereteknek és a jelenleg érvényes biztonsági 
szabályozásoknak megfelelően tervezték. A berendezést folyamatosan fejlesztjük.  Emiatt előfordulhat, 
hogy az ön berendezése kis mértékben eltér a leírástól. Kérjük, hogy a ComfoSpot 50 biztonságos, 
megfelelő és gazdaságos üzemeltetése érdekében vegye figyelembe a kezelési útmutatóban megadott 
valamennyi specifikációt és biztonsági útmutatást. 
 
Ezen kezelési útmutató a ComfoSpot 50 különböző változataira vonatkozik. A lehetséges tartozékokat csak 
olyan mértékben ismertetjük, amennyire azok a megfelelő üzemeltetéshez szükségesek. A tartozékokkal 
kapcsolatosan azok kézikönyveiben található bővebb felvilágosítás. 
 
0.2 Célcsoport 
 
A kezelési útmutató a kezelőknek és a szakképzett személyzetnek szól. A tevékenységeket csak olyan 
személyek végezhetik, akik rendelkeznek a megfelelő információkkal és az adott munkához szükséges 
megfelelő képesítéssel. 
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1 Bevezetés 

Ez a fejezet általános információkat tartalmaz a ComfoSpot 50-ről. 
 

1.1 Garancia és felelősség 
 

1.1.1 Garanciális feltételek 
A Zehnder 24 hónap garanciát vállal a ComfoSpot 50 készülékre annak telepítésétől számítva, de 
legfeljebb a ComfoSpot 50 gyártásától számított 30 hónapig. Garanciális igények kizárólag a garanciális 
időszakban fellépő anyaghibák és/vagy konstrukciós hibák esetén érvényesíthetőek. Garancia szerinti 
javítás kizárólag a Zehnder előzetes, írásos hozzájárulásával végezhető. A tartalék alkatrészekre csak 
akkor terjed ki a garancia, ha azokat a gyártó szállította és egy, a gyártó által elismert telepítő telepítette.  

A garancia semmis, ha: 
 A garanciális időszak lejárt; 
 A berendezést a szellőztetőgép gyártója által jóváhagyott szűrő nélkül üzemeltetik; 
 Nem a gyártó által szállított alkatrészeket építettek be; 
 A berendezést helytelenül használják; 
 A hibát helytelen bekötés, helytelen használat vagy a rendszer elszennyeződése okozza; 
 A telepített berendezésen engedélyezetlen módosításokat vagy átalakításokat végeztek. 

 
1.1.2 Felelősség 
A ComfoSpot 50-et a lakó- és használati területek decentralizált szellőztetésére fejlesztették ki és gyártották. 
Bármilyen, ettől eltérő használata „nem rendeltetésszerű használatnak” minősül. A gyártó nem tehető 
felelőssé a ComfoSpot 50 megsérüléséért vagy személyi sérülésekért, ha azokat nem rendeltetésszerű 
használat okozta. A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért amelyeket az alábbi tényezők 
valamelyike (vagy azok közül több) okoz: 

 Az ezen kézikönyvben szereplő biztonsági, kezelési és karbantartási utasítások be nem tartása; 
 Nem megfelelő telepítés; 
 Nem a gyártó által szállított vagy általa jóvá nem hagyott tartalék alkatrészek beépítése; 
 Helytelen bekötés, helytelen használat vagy a rendszer elszennyeződése okozta meghibásodás; 
 Kopás és elhasználódás. 

 

1.2 Biztonság 
Az ezen kezelési útmutatóban megadott biztonsági utasításokat mindig be kell tartani. A biztonsági 
utasítások, figyelmeztető jelzések, megjegyzések vagy utasítások figyelembe vételének elmulasztása 
személyi sérüléshez vagy a ComfoSpot 50 sérüléséhez vezethet. 
 

1.2.1 Rendeltetésszerű felhasználás 
Ezt a berendezést nem arra szánták, hogy olyan személyek (a gyermekeket is ide értve) használják, tartsák 
karban vagy tisztítsák, akiknek korlátozottak a testi, érzékelési vagy szellemi képességei, illetve nem 
rendelkeznek a kellő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, kivéve, ha ezt egy, a biztonságukért felelős 
személy felügyelete alatt, az ezen személytől a berendezés használatára, karbantartására vagy tisztítására 
vonatkozó utasításokat kaptak. Gyermekek ne játsszanak a berendezéssel! 
 
1.2.1.1 ComfoSpot 50 

A ComfoSpot 50 a normális belső páratartalmú lakóterületek ellenőrzött szellőztetésére szolgál. Bármilyen 
egyéb felhasználása nem rendeltetésszerűnek minősül. A szellőztetőgépet nem a felhalmozódott túl nagy 
páratartalom kifúvatására tervezték, ami különösen igaz az új épületekben történő kezdeti használatra. A 
szélsőséges körülmények (pl. sós vagy klóros levegő) kárt tehetnek a berendezésben. A berendezés 
módosítása, illetve a gyártó által nem jóváhagyott és nem általa kifejezetten ezen termékhez forgalmazott 
alkatrészek beépítése biztonsági okokból tilos. A ComfoSpot 50-et kizárólag a mellékelt dokumentációban 
leírtaknak, valamint a helyi szabályozásoknak és szokásoknak megfelelően szabad használni: 

 Ne szerelje össze a berendezést robbanásveszélyes területen; 
 Ne használja a berendezést gyúlékony vagy robbanékony gázok kifúvatására; 
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 A berendezést csak összeszerelt külső és belső burkolattal üzemeltesse;  
 
Az ezen dokumentumban szereplő specifikációk nem változtathatóak meg: 

 A berendezés rendszeres ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó utasításokat szigorúan be 
kell tartani; 

 A ComfoSpot 50 semmilyen módosítása nem megengedett; 
 

A mellékelt dokumentáció a termék szerves részét képezi: 
 Olvassa el és tartsa be a dokumentációt, és tartsa azt a berendezés közelében! 

 
1.2.1.2 Vezérlőegység 

A szellőztetőgép beépített vezérlőpanellel rendelkezik, amely opcionálisan a belső burkolat belső elemének 
aljára illetve tetejére is felszerelhető. Kezelőgombokat és jelző LED-eket tartalmaz. 
 

1.2.2 A célcsoport képzettsége 
 

1.2.2.1 Kezelők 

A kezelőket szakképzett személyzetnek kell ellátnia a következő utasításokkal: 
 Utasítások az elektromos berendezések kezelése során lehetséges károkról; 
 Utasítások a rendszer kezeléséről; 
 Utasítások a ComfoSpot 50 karbantartásáról; 
 Az ezen kezelési útmutatóra és az összes biztonsági utasításra vonatkozó ismeretek és azok 

betartása. 

1.2.2.2 Szakképzett személyzet 

A szakképzett személyzetnek az alábbi képzettséggel kell rendelkeznie: 
 Képzés az elektromos berendezések telepítése és üzemeltetése során fellépő veszélyek és 

kockázatok kezeléséről; 
 Képzés az elektromos berendezések telepítéséről és üzembe helyezéséről; 
 A környező települések vagy hatóságok, vízművek és elektromos művek helyi építési, biztonsági és 

telepítési szabályzatainak és más hivatalos szabályzatoknak és előírásoknak az ismerete és azok 
betartása. 

 Az ezen kezelési útmutatóra és az összes biztonsági utasításra vonatkozó ismeretek és azok 
betartása. 

 
Hacsak a mindenkor érvényes kezelési útmutató másként nem jelzi, csak képzett szakemberek jogosultak 
a ComfoSpot 50 telepítésére, csatlakoztatására, üzembe helyezésére és karbantartására. 
 

1.2.3 Biztonsági eszközök és intézkedések 

 A berendezést a rajta végzett bármilyen munkák megkezdése előtt ki kell kapcsolni, különösen 
akkor, ha az elektromos alkatrészeket kell hozzáférhetővé tenni. 

 A berendezés elektronikus alkatrészeivel végzett munka során viseljen antisztatikus csuklópántot! 
 

1.2.4 Jelölések 
Ebben a kézikönyvben az alábbi jelöléseket és biztonsági jelzéseket alkalmazzuk: 
 

Különleges megjegyzés! 

 Vigyázat, a következők veszélye: - a berendezés vagy a rendszer károsodása 
- a berendezés működésének zavara, ha az utasítás-

okat nem követik megfelelően.  

 Vigyázat, a következők veszélye: - a felhasználó vagy a szakképzett személyzet személyi 
sérülése. 
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2 Utasítások a felhasználónak 

Ez a rész a ComfoSpot 50 használatát ismerteti. 
 

2.1 Termék leírása 
 

ComfoSpot 50 egy decentralizált szellőztetőgép hővisszanyerő egységgel az egészséges, kiegyensúlyozott 
és energiatakarékos komfortszellőztetéshez. A berendezés egyszobás berendezésként működik 
(ugyanazon helyiség légcseréje). Az elhasznált, rossz szagú levegőt elszívja és a kimenő légcsatornán át, 
a berendezés külső burkolatán keresztül a külső légkörbe továbbítja. Ezzel egyidejűleg azonos mennyiségű 
levegőt szív be ugyanabba a helyiségbe a bemenő légcsatornán át, a berendezés belső burkolatán 
keresztül.  
A hővisszanyerés céljából a ComfoSpot 50 egy entalpia hőcserélőt is tartalmaz. Fizikai tulajdonságainak 
köszönhetően a hő mellett a nedvességtartalom átadására is képes. A berendezés teste kiváló minőségű 
polipropilénből készül, és a ventilátorok, a hőcserélő és a vezérlőkártya elhelyezésére szolgál, emellett 
biztosítja a berendezés szükséges hő- és hangszigetelését is. A ComfoSpot 50 két karbantartásmentes, 
elektronikus kommutációjú 24 VDC radiálventilátorral van felszerelve. Ezek a ventilátorok és a 
vezérlőkártya a beépített 230 VAC/24 VDC tápegységből kapják a működésükhöz szükséges feszültséget. 
A berendezés G4 szűrőosztályú szűrővel van felszerelve a bemenő és a kimenő levegő szűréséhez. A 
bemenő levegő szűréséhez opcionálisan F7 szűrőosztályú pollenszűrő is használható. A külső és belső 
burkolatok ütésálló műanyagból (ABS) készülnek. A látszó felületek matt fehér színűek és oldószermentes 
homlokzat- illetve falfestékkel átfesthetőek.  Alternatívaként rozsdamentes acélból készült külső burkolat is 
alkalmazható. A belső burkolat alsó oldalának két szélén kialakított, a levegő befújására és kiszívására 
szolgáló szellőzőnyílások egy görgetőkerék segítségével manuálisan is nyithatóak illetve zárhatóak. 
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Jel Megnevezés 

A Külső burkolat felső eleme 

B Külső burkolat alsó eleme szellőzőnyílásokkal a két szélén 

C EPP-készülékház csőtoldalék (rövidíthető) 

D Tápegység 

E Kimenő oldali ventilátor (elszívó ventilátor) 

F Bemenő oldali ventilátor (befúvó ventilátor) 

G EPP-készülékház a beépített tápegységgel, vezérlőkártyával és ventilátorokkal 

H Vezérlőkártya burkolattal 

I Entalpia hőcserélő 

J Entalpia hőcserélő burkolata 

K Kimenő G4 levegőszűrő 

L Bemenő G4 levegőszűrő 

M Habgumi szűrőzár a bemenő levegőszűrőhöz 

N Habgumi szűrőzár a kimenő levegőszűrőhöz 

O Vezérlőpanel tartó a vezérlőpanellel (opcionálisan a belső burkolat alsó részének alján 
vagy tetején) 

P Belső burkolat alsó eleme szellőzőnyílásokkal a két szélén, zárólemezekkel 

Q Görgetőkerék a zárólemezek állításához 

R Belső burkolat felső eleme 
 

2.1.1 Adattábla 
Az adattábla a termék pontos azonosítására szolgál. Az adattábla a belső burkolat alsó elemén található. Az 
adattáblán lévő információra a termék biztonságos használatához és szervizkérdések esetén van szükség. 
Az adattáblának mindig a termékhez rögzítve kell lennie. 

 
 
2.1.2 Fagyvédelem 
A ComfoSpot 50 automatikus fagyvédő vezérléssel van ellátva, amely alacsony külső hőmérséklet esetén 
megvédi a hőcserélőt a befagyástól. 
A fagyvédelmi üzemmód első fázisában a vezérlőrendszer automatikusan a külső levegő hőmérsékletéhez 
igazítja a kiszívott és befújt levegő áramlását. A második fázisban a befúvó ventilátor kikapcsolódik, míg az 
elszívott levegő áramlása változatlan marad. Ha a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb -15°C-nál. Az 
elszívó ventilátor is kikapcsol; ez a fagyvédelmi üzemmód harmadik fázisa. A rendszer adott várakozási idő 
után mindhárom fázisban ellenőrzi, történt-e fagyvédelmi szempontból érdemi változás a hőmérsékleti 
viszonyokban. Az eredménytől függően a fagyvédelmi üzemmód megfelelő fagyvédelmi fázisa kapcsolódik 
be. 
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2.1.3 Közös működtetés hőtermelő berendezéssel 
Amennyiben a berendezést hőtermelő (fűtő) berendezéssel egy helyiségben használják, ügyelni kell a 
hatályos törvények, szabványok és előírások betartására. 
 

2.2 Vezérlőpanel 
 

A vezérlőpanelen két kezelőgomb van a különböző üzemmódok és ventilátor-sebességek beállításához. A 
ventilátorok sebességét kék, a szervizinformációkat piros LED-ek jelzik. 
 
 

 

2.3 A vezérlőpanel funkciói és jelzései 
 

Jelzés Megnevezés Magyarázat 
 

 

LED1 világít 
 

 

LED1-2 világít 
 

 

LED1-3 világít 
 

 

LED1-4 világít 

Ventilátorseb
esség 1 (FS1) 

 

Ventilátorseb
esség 2 (FS2) 

 

Ventilátorseb
esség 3 (FS3) 

 

Ventilátorseb
esség 4 (FS4) 

A pillanatnyi ventilátorsebesség (összesen 4 előre beállított 
sebesség mindkét ventilátornál) a (-) / (+) gombokkal választható. 
A következő magasabb ventilátorsebesség a (+) gombbal, a 
következő alacsonyabb ventilátorsebesség a (-) gombbal állítható 
be. 

 

 
 
 
 
 

Energiatakarék
os LED-kijelző 
üzemmód 

A vezérlőpanel LED-kijelzője energiatakarékos üzemmódba 
kapcsol, ha a kezelő 10 másodpercig egy gombot sem nyom meg 
(a berendezés funkciói aktívak maradnak, csak a LED-kijelző 
kapcsol ki). A LED-kijelző újbóli bekapcsolásához nyomja meg 
valamelyik gombot. A gombnyomás nem befolyásolja az 
üzemmódot. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Készenléti 
üzemmód 

A berendezés az FS1 üzemmódból a (-) gomb megnyomásával 
kapcsolható készenléti üzemmódba.. Ekkor a ventilátorok 
kikapcsolnak. A szellőzőnyílások zárólemezei a „zárt” állásba 
állíthatóak. 
A készenléti üzemmódból a (+) gomb megnyomásával léphet ki. A 
berendezés ekkor FS1 üzemmódba kerül. Ezt megelőzően a 
szellőzőnyílások zárólemezeit „nyitott” állásba kell állítani. 
A vezérlőpanel LED-jei készenléti üzemmódban semmit nem 
jeleznek. 

(-) / (+) gombok az 
üzemmód ill. 

Hibajelzés Szűrőcsere jelzés 

1 2 3 4

Ventilátorsebes
ség LED-ek 

Hiba 
LED 

Szűrőcsere LED 



10 

 

 

 
 

 

LED1 világít 

Elszívó üzemmód Ez az üzemmód a (-) gomb 5 másodpercig való nyomva tartásával 
kapcsolható be és ki. Elszívó üzemmódban az elszívó ventilátor 
tovább üzemel a pillanatnyi ventilátorsebességgel, a befúvó 
ventilátor pedig kikapcsol. 
A pillanatnyi ventilátorsebesség kijelzése a villogó LED1-gyel együtt 
2 másodpercenként változik. 

 

 

LED4 világít 

Befúvó üzemmód Ez az üzemmód a (+) gomb 5 másodpercig való nyomva tartásával 
kapcsolható be és ki. Befúvó üzemmódban a befúvó ventilátor 
tovább üzemel a pillanatnyi ventilátorsebességgel, az elszívó 
ventilátor pedig kikapcsol. 
Alacsonyabb külső hőmérséklet esetén a befúvó üzemmódhoz 
beállított hőmérsékleti határérték biztosítja a kellemes 
hőmérsékletet. 
A pillanatnyi ventilátorsebesség kijelzése a villogó LED4-gyel együtt 
2 másodpercenként változik. 

 

 

Utolsó aktív 
ventilátorsebessé

g a befúvó 
ventilátor 

kikapcsolása előtt 
(LED1-3 világít, 

például) 

Fagyvédelmi 
üzemmód 

Minden ventilátorsebességhez tartozik egy hőmérsékleti 
küszöbérték, és ha a hőmérséklet ez alá süllyed, bekapcsolódik a 
fagyvédelmi üzemmód.  Ekkor a befúvó ventilátor sebességét a 
külső hőmérséklet csökkenésének megfelelően lineárisan csökkenti 
a rendszer, a maximális és a minimális érték között. E fagyvédelmi 
üzemmódban a ventilátor sebességfokozata még változtatható. 
Egy második hőmérsékleti küszöbérték átlépése esetén a befúvó 
ventilátor kikapcsol. 
Ezt a fagyvédelmi üzemmódot a befúvó ventilátor kikapcsolása után 
azon LED-ek villogása jelzi, amelyek megfelelnek az utolsó aktív 
ventilátorsebességnek. 
Ha a külső hőmérséklet egy további hőmérsékleti küszöb alá 
süllyed, az elszívó ventilátor is kikapcsol, és a berendezés 
kikapcsolt állapotba kerül. 
Ekkor az utolsó aktív ventilátorsebességet jelző LED-ek villogása is 
megszűnik. 
Teljesen kikapcsolt állapotban a ventilátorsebesség nem 
módosítható. A (-) vagy a (+) gombok megnyomása esetén a LED 
1-4 ötször gyorsan felvillan. 

 

LED1-4 villog 

Letiltott 
üzemmódok 
jelzése 

El nem érhető üzemmód választása esetén a LED 1-4 ötször 
gyorsan felvillan. 
Ezek az üzemmódok a letiltott készenlét, a letiltott elszívó vagy 
befúvó üzemmód. Illetve a fagyvédelem miatti teljes kikapcsolás. 

 

 

Szűrőcsere LED 
villog 

Szűrőcsere 
szükségességén
ek jelzése 

A szűrőcsere esedékessége az üzemidőn alapul.  Ez 
alapbeállításban 90 nap.  
A meghatározott szűrési idő leteltével a szűrőcsere-LED villogása 
jelzi a szűrő cseréjének az esedékességét. 
A szűrőcsere-LED villogásának kikapcsolásához és a szűrő 
üzemidejének a nullázásához nyomja le egyszerre és tartsa 
nyomva 3 másodpercig a (-) és a (+) gombot! 

 

 

Hiba LED világít 

Hibajelzés A fellépő hibát a hiba LED jelzi. 
A berendezés meghibásodásának jellegét hibakód jelzi (lásd 3.4.1a 
LED1-4 segítségével. 
A hibaüzenet kijelzésének a kikapcsolásához nyomja le egyszerre 
és tartsa nyomva 3 másodpercig a (-) és a (+) gombot! 
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2.4 Kezelő általi karbantartás 
 

A szellőztetőgép kezelő általi karbantartása a szűrők időszakos cseréjére korlátozódik. A szűrőket három-
havonta kell ellenőrizni. A szűrőket szükség szerint, de legalább hathavonta kell cserélni. 
 
 

A szellőztetőgép működése romlik, ha a karbantartási munkákat nem végzik el 
rendszeresen! 

A berendezés felületei és a vezérlőpanel nedves kendővel és kímélő tisztítószeres vízzel tisztíthatóak. 
 

2.4.1 Szűrők cseréje 
 
 

A ComfoSpot 50 nem üzemeltethető szűrők nélkül.   A szűrők cseréje előtt kapcsolja a 
berendezést készenléti üzemmódba. 

A ComfoSpot 50-be két kiváló minőségű, G4 szűrőosztályú eredeti szűrő van beépítve. Lehetőség van 
F7 szűrőosztályú pollenszűrő utólagos beszerelésére is.  Ezt az alsó szűrőrekeszbe (bemenő levegő) kell 
behelyezni. A szűrők a Zehnder Group Deutschland GmbH-tól szerezhetőek be. A ComfoSpot 50 szűrőit 
a vezérlőpanel jelzése esetén kell ellenőrizni, és azokat szükség esetén kell cserélni. Ehhez az alábbiak 
szerint járjon el: 
 

1. Kapcsolja a berendezést készenléti üzemmódba! 
 

2. Távolítsa el a belső burkolat felső elemét úgy, hogy a burkolat mindkét szélén kiold két, az alsó és a 
felső elem közötti pattintható kapcsolóelemet, vagy a felső, vagy az alsó lekerekítésnél (amelyik 
jobban hozzáférhető)! Ehhez húzza a felső elem lekerekített szélének peremét felfelé illetve lefelé 2-
3 milliméternyit (1), majd előrefelé húzva a peremet húzza ki a pöcköket a nyílásukból (2); lásd az 
ábrát. 

 
 

 

  

1. 1.

2.

Attól függően, hol fér jobban hozzá, először oldja 
ki a felső vagy az alsó rögzítőpeckeket, és a lépések 
megfelelő sorrendjét betartva távolítsa el a belső 

2.

1.1.
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3. Húzza ki a szűrőzárat úgy, hogy az ujjával a habgumi szűrőzár és a szűrőrekesz belső burkolat alsó 
oldalán lévő széle között benyúlva megfogja az oldalát 
 

 
 

4. Húzza ki a szűrőt óvatosan a szűrőrekeszből, a füleknél fogva! 
 

 
 

5. Tegye be a szűrendő levegőnek megfelelő szűrőosztályú szűrőt a megfelelő szűrőrekeszbe! 
 

 
 

6. Úgy helyezze be az új szűrőket a megfelelő szűrőrekeszbe, hogy a szűrőn lévő irányjelző nyíl a be-
rendezés belseje felé mutasson! Az adott szűrő levegőáramlási irányát a belső burkolat alsó oldalán, 
az egyes szűrőrekeszek közelében nyíl jelzi. Ügyeljen rá, hogy a szűrőt ne erőltesse a helyére! 
 

 

Kimenő levegőszűrő (G4) szűrőrekesze. 
 

Bemenő levegőszűrő (G4 vagy F7) szűrőrekesze 
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7. A szűrőzárakat úgy helyezze be, hogy a szűrőrekesz mindenhol tömített legyen! 
 

 
 
8. Illessze a helyére a belső burkolat felső elemének alsó peremét, majd a rögzítőelemeknél 

megnyomva pattintsa be azt teljesen! 
 

9. Kapcsolja be a berendezést! 
 

2.4.2 A szűrő üzemidejének a nullázása 
A szűrő cseréje után nullázza le a szűrő üzemidő-számlálóját! Ehhez és a szűrőcsere-LED villogásának a 
kikapcsolásához nyomja le egyszerre és tartsa nyomva 3 másodpercig a (-) és a (+) gombot! A 
vezérlőpanel vörös színű szűrőcsere-LED-je kialszik. 
 

2.4.3 Hiba esetén 
Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a telepítést végző szakemberrel! Ehhez jegyezze fel a ComfoSpot 50 
pontos típusjelzését, amit a belső burkolat alsó elemén lévő adatlapról olvashat le! 
A hálózati csatlakozásnak mindig rendelkezésre kell állnia, ha ComfoSpot 50-et nem kell  feltétlenül, 
karbantartási munkák miatt vagy más sürgős okból üzemen kívül helyezni. 
 

Az áramellátás megszűnése esetén az automatikus szellőztetés is megszűnik. Ennek 
következtében páralecsapódási és penészesedési problémák jelentkezhetnek. Kerülje a 
ComfoSpot 50 hosszabb időtartamú kikapcsolását! 
A DIN 1946-6 szerint a decentralizált szellőztetőgépnek mindig teljesen működőképesnek 
kell lennie, kivéve a karbantartási és javítási munkálatok idejét. A lakók távollétében a 
berendezés a legalacsonyabb szellőztetési fokozaton működtetendő. Hosszabb idejű 
kikapcsolás esetén (különösen nyáron) rovarok gyűlhetnek össze a külső burkolat alatt és 
az EPP-készülékház csőtoldalékában. 

 
2.5 Megfelelő ártalmatlanítás 
 

A ComfoSpot 50 életciklusa végén a berendezés szállítójával beszélje meg, mit tegyen azzal. Ha nem áll 
módjában a szellőztetőgépet visszajuttatni, azt semmiképpen se dobja ki a háztartási hulladékkal együtt; 
érdeklődjön a helyi hatóságoknál az alkatrészek újrahasznosítási vagy az anyagok környezetbarát feldol-
gozási lehetőségeiről. 
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3 Megjegyzések 
 

3.1 Műszaki specifikáció 
 

Általános specifikáció Megnevezés / Érték 

Hőcserélő típusa Polimermembrános entalpia hőcserélő 

Burkolat / belső szerkezeti elemek ABS műanyag, UV-álló 
A belső szerkezeti elemek expandált 
polipropilénből (EPP) készültek a hő- és 
hangszigetelés érdekében. 

Súly 8 kg 

Elektromos csatlakozás 230 VAC, 50-60 Hz  

Maximális áramfelvétel 0,07 ADC 

Védelmi osztály II. 

Védettség IP31 

Üzemi hőmérséklettartomány -20°C-40°C 

Telepítés helye Függőlegesen álló külső fal 
Falvastagság min. 335 mm max. 600 mm 

Telepítési helyzet 
 
 
 
 

Vízszintesen a fali átvezető készletbe, 
az oldalsó szellőzőnyílások a külső és a belső 
burkolaton is függőlegesen állnak.  
Görgetőkerék a zárólemezek állításához JOBBRA 

 
Üzemi adatok (gyártói adatok) Érték 

Térfogatáram FS1: 15 m³/h 
 FS2: 25 m³/h 
 FS3: 40 m³/h 
 FS4: 55 m³/h 

Közepes hőmérséklet-változás  FS1: 81,8 % 
  FS2: 75,2 % 
  FS3: 67,7 % 
  FS4: 63,5 % 

Közepes páratartalom-változás  FS1: 69,6 % 
  FS2: 58,4 % 
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  FS3: 48,2 % 
  FS4: 44,0 % 

Áramfogyasztás  Készenléti üzemmód: < 1 W 
  FS1: 5 W 
  FS2: 7 W 
  FS3: 12 W 
  FS4: 15 W 

Zaj adatok  Érték 

 Hangnyomásszint (Lp  3 m távolságból, 
szabad tér)  

FS1: 11,0 dB(A) 

FS2: 18,0 dB(A) 
  FS3: 24,9 dB(A) 
  FS4: 30,6 dB(A) 

Kiértékelt 
hangcsökkentési 
mutató (RW) 

Nyitott 
zárólemez 

30 dB 

Csukott 
zárólemez 

32 dB 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Belső burkolat alsó 
elem, belülről 

370 

 
 
 

50 335 

 
 

Csőtoldalék 
0 - 265 50 

Külső burkolat alsó 
elem, kívülről 

 
370 

 
 
 
 

BEFÚJ KISZÍV 
 

BESZÍV KIFÚJ 
 
 
 
 

Rögzítés 
belső 
burkolat 

 

 
 

~90 

Görgetőkerék  
 

 
 

            Ø 315 külső 

 

Ø300 
 

380 x 376 
(MxSz)

 
 
 

330 

 
Alsó oldal  

 
Hálózati 
kábel 
bevezetés 

163 fali felszerelés 
Külső burkolat felső 
elem  
Belső burkolat felső 
elem 

 
 

Fali átvezető készlet, 
négyszögletes oldalnézet 

600 

Fali átvezető készlet, 
négyszögletes külső nézet 

360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

külső burkolat alsó 
elem rögzítése (4x) 

33
0 

 

~9
0 

 40 Tartomány a 
hálózati kábelnek 

Fali átvezető készlet, négy-
szögletes külső nézet 

3.1.1 
M

éretek 

380 ~150 
163 

~35 

16 
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4 Függelékek 
 

4.1 Energia címke 
 
The termékcímkén az alábbi, a termékre vonatkozó információk találhatóak meg: 

 energiahatékonysági osztály az "átlagos" évhajlati övezetre meghatározva 
 beltéri hangteljesítményszint LWA  
 legmagasabb térfogatáram 
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4.2 EK-megfelelőségi nyilatkozat 
 

PAUL Wärmerückgewinnung GmbH (Member of Zehnder Group GmbH)  
August-Horch-Straße 7 
08141 Reinsdorf  
Németország 
Telefonszám: +49(0)375 - 303505 - 0 
Fax: +49(0)375 - 303505 - 55 
 
 

EK Megfelelőségi nyilatkozat 
 

 
 
 

Ezennel kijelentjük, hogy az alább ismertetett termék/terméksorozat konstrukciója és felépítése, 
valamint általunk forgalmazott változata megfelel az alkalmazható EK Irányelvek vonatkozó 
szükséges egészségügyi és biztonsági követelményeinek. 

 

Termék leírása: Decentralizált hővisszanyerő egység ComfoSpot 50 
Decentralizált hővisszanyerő egység  COMFORT-VENT CS50 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/108/EK irányelve (2004. december 15.) az elektromágneses 
összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről 
Alkalmazandó szabványok: 

EN 61000-6-1 elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 6-1. rész; A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari 
környezetek zavarkibocsátási szabványa 
EN 61000-6-3 elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 6-3. rész; A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari 
környezetek zavarkibocsátási szabványa 
EN 55011 Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési 
módszerek 
 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 
95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás). 
Alkalmazandó szabványok: 

EN ISO 12100 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés 
EN ISO 3744 Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. 
Műszaki módszer alapvetően szabad térben, visszaverő sík felett 
EN ISO 5136 Akusztika. Ventilátorok és más levegőt áramoltató berendezések légcsatornába sugárzott hangja 
teljesítményének meghatározása. Légcsatornás módszer 
 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/EK irányelve (2006. december 12.) a meghatározott 
feszült-séghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok összehangolásáról. 
Alkalmazandó szabványok: 

EN 60335-1; EN 60335-2-40+A2 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. Általános követelmények / 
Villamos hőszivattyúk, légkondicionálók és légszárítók egyedi előírásai 

 
 

Reinsdorf, 2016. március 18. 
 

 

Michael Pitsch 
ügyvezető 
igazgató 
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Zehnder GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet  
T + 36 30 268 7010 
istvan.toth@zehndergroup.com ∙ www.comfosystems.hu 
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