
Zehnder ComfoAir 350

Hővisszanyerő szellőztetőgépek

Fűtés Hűtés Friss levegő Saubere LuftTiszta levegő

always
around you



�� Basic�és�Luxe�változatokban�kapható

�� Passzívház�Minősítéssel�rendelkezik

�� 90%�feletti�hővisszanyerési�hatásfok�

�� Entalpia�hőcserélővel�páratartalom�visszanyerés

�� Légszállítás:�350�m3/h�–�240�Pa,�(430�m3/h�–�0�Pa)

�� Javasolt� légszállítás� normál� fokozaton� 200� -� 250� m3/h�

(100�Pa)

�� Energiatakarékos�EC�ventilátormotorok

�� Alacsony�zajszint

�� Beépített�fagyvédelem

�� 100%-ban�nyíló�nyári�megkerülő�ág�(bypass�ág)

�� Könnyen�cserélhető�szűrők

Általános bemutatás
A� Zender� ComfoAir� gépek� lakóépületek� kiegyenlített�

szellőztetésének� megvalósítására� alkalmazhatók.� Az� ilyen�

rendszereknél�a�vizes�helyiségekből�a�párás,�illetve�szagok-

kal�terhelt� levegő�elszívásra�kerül,�ezzel�együtt�a� lakótérbe�

friss�levegő�kerül�bejuttatásra.�Téli�időszakban�a�friss,�hideg�

levegő� a� hőcserélőben� áthaladva� felmelegszik,� a� szobák-

ba� felmelegített,� szűrt,� friss� levegő� jut.� Köszönhetően� az�

igen� magas� hővisszanyerési� hatásfoknak,� a� befújt� levegő�

hőmérséklete� magas,� így� a� huzatérzet� kialakulása� kizárt.�

A� hővisszanyerő� szellőztetés� nem� csak� a� passzívházak�

sajátossága:� beépítésüket� minden� légtömör� vagy� közel�

légtömör�lakóépületbe�javasoljuk,�az�újonnan�hőszigetelt�és�

ablakcserén�átesett�régi�épületek�esetén�is.

Nyári időszak
Nyári� időszakban�a�melegebb�kinti� levegő�a�hőcserélőben�

lehűl.� Amennyiben� az� esti� órákban� a� kinti� levegő� lehűl,� a�

gép�a�kellemes�hűvös� levegőt�a�hőcserélő�megkerülésével�

juttatja�a� lakótérbe� (nyári�megkerülő�ág).�Ez�a� funkció�egy�

automatikus� ablaknyitásnak� felel� meg,� a� nyitást� a� lakó� a�

szabályozó� komfort� hőmérsékletének� beállításával� befo-

lyásolhatja.� Amennyiben� ComfoFond� talajhőcserélő� kerül�

beépítésre,�a�nyári�meleg�levegő�a�talaj�alacsonyabb�hőmér-

sékletétől� lehűlve� kerülhet� a� lakótérbe,� így� az� épület� nyári�

túlmelegedése�részben�vagy�teljesen�elkerülhető.

Páratartalom visszanyerés
Az�entalpia�hőcserélővel� szerelt� gépek�alkalmasak�a� szél-

sőséges�páratartalmak�kialakulásának�megakadályozására.�

A�téli�száraz�levegőt�párásítja,�így�az�épületben�nem�alakul�

ki�nagyon�száraz� levegő.�A�Zehnder�új� fejlesztésű�entalpia�

hőcserélője� vízzel� mosható,� így� élettartama� jelentősen�

meghaladja� a� korábbi� években� elterjedt� cellulóz-sókristály�

hőcserélő�típusok�élettartamát.

Fagyvédelem
A� gépek� automatikus� fagyvédelemmel� vannak� ellátva.� Ez�

a� funkció� fagyveszély� esetén� a� friss� levegő� mennyiségét�

csökkenteni� kezdi,� így� tartja� fagymentesen� a� hőcserélőt.�

A�gépek�rendelhetők�elektromos� fagymentesítővel� is,� ilyen�

esetben� a� szellőztetett� levegő� mennyisége� nem� csökken,�

hanem� elektromos� fűtés� kapcsol� be.� Fagyvédelemre� a�

ComfoFond� geotermikus� előfűtő� rendszerek� is� kiválóan�

használhatók.

Levegő kezelése
A� gépbe� G4� osztályú� szűrők� vannak� beépítve,� lehetőség�

van�pollenszűrő�beépítésére.�A�szűrők�cseréjére�a�gép�keze-

lőszervén�felirat�figyelmeztet.�A�szűrőcsere�egy�mozdulattal�

elvégezhető,�szakszerviz�bevonása�nem�szükséges.

PH Minősítés, villamos fogyasztás
A�gép�műszaki�paramétereit�a�darmstadti�Passzívház�Intézet�

igazolja.�A�gép�villamos�fogyasztása�igen�alacsony,�mindösz-

sze�0,29�Wh/m3�(jellemző�teljesítményigény�50-70W).

Légszállítás
A� gépet� a� lakó� „szabadság-� alacsony-� normál-� intenzív”�

üzemmódokban� működtetheti,� időprogrammal� vagy� kézi�

átállítással.� Az� alacsony� villamos� fogyasztás� és� a� zajtalan�

működés� érdekében� azt� javasoljuk,� hogy� a� gép� a� teljes�

kapacitásának�kb.�60%�tartománya�körül�működjön�normál�

üzemmódban.� Éppen� ezért� a� gép� 200-250� m3/h� kapaci-

tásra� javasolt,�ami�160-�240�m2�alapterületű�épületekbe� jó�

választás,�a�beépített�légcsatorna�rendszer�ellenállásától�és�

a�választott�légcsereszámtól�függően.�Ezen�felül�lehetséges�

az�intenzív�szellőzési�fokozat�használata,�jelentősebb�szag-

pára�terhelés�esetén.
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Gép változatok
Luxe Basic

Beépített�kijelző��
és�kezelőegység

nem
lehetséges

igen

Háromfokozatú��
kézi�kapcsoló

nem igen

CC�Ease�típusú��
kezelőegység

igen nem
lehetséges

CC�Luxe�típusú��
kezelőegység

igen nem
lehetséges

CO2�szabályozás lehetséges nem

Rádiós�távvezérlés lehetséges nem

Páratartalom�szabályozás lehetséges nem

Levegő�minőség�szabá-
lyozás

lehetséges nem

Időzített�fürdőszoba��
vagy�WC�szellőzés

lehetséges lehetséges

ComfoFond�előfűtő��
vezérlése

igen nem

Elektromos��
fagyvédő�fűtés

típustól
függően

igen

Entalpia�hőcserélő típustól
függően

nem

További Zehnder szellőztetőgépek
Legyen� szó� kisméretű� lakásról� vagy� ipari� létesítményről,�

talál�hővisszanyerő�szellőztetőgépet�a�Zehnder�kínálatában.�

Lakásokba�a�Zehnder�CA160�vagy�a�Zehnder�CA200�gépek,�

nagyobb�családi�házba�a�Zehnder�CA550�gépet�javasoljuk.

Légcsatorna rendszerek, kiegészítők
A� Zehnder� nem� csupán� a� gépet,� hanem� a� teljes�

hővisszanyerő� rendszert� kínálja,� egészen� a� geotermikus�

előfűtő�rendszerektől�(ComfoFond)�a�befújó�és�elszívó�pon-

tokig.�Légcsatornáink�tisztíthatók,�a�legmagasabb�higiéniai�

követelményeknek� is� megfelelnek.� A� kör� keresztmetszetű�

légcsatornák�mellett�ovális�formájú�légcsatorna�is�rendelhe-

tő�(ComfoTube�Flat).

ComfoBox kompakt gépek
A� Zehnder� kínálatában� megtalálhatók� a� teljes� épületgé-

pészeti� rendszert� kiszolgáló� kompakt� gépek,� 2,5� kW� –tól�

13� kW� –ig� tartó� fűtőteljesítményben.� A� ComfoBox� gépek�

alkalmasak�az�alábbiak�teljesítésére:

�� hőszivattyús�fűtés

�� passzív�hűtés

�� melegvíz�készítés

�� hővisszanyerő�szellőzés

�� frisslevegő�előfűtés�és�hűtés

ComfoAir 350 méretek

Légszállítás

Kiegészítő szolgáltatások
Magasan� képzett� partnereink� állnak� rendelkezésére� a� tel-

jes� hővisszanyerő� rendszer� tervezésében,� telepítésében,�

beüzemelésében�és�szervizelésében.
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RIGHT-HAND VERSION

 CONDENSATION DRAIN ø32 (OUTSIDE) 

KONDENZVÍZ CSONK
JOBBOS VÁLTOZAT

KONDENZVÍZ CSONK ø32 
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KONDENZVÍZ CSONK
BALOS VÁLTOZAT



Zehnder GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselet · H-1024 Budapest · Lövőház u. 30.
T + 36 30 268 7010 · hungary@zehndergroup.com · www.zehnder.hu

H
U

_V
05

12
_C

S
Y

_D
A

S
_C

A
35

0_
hu

, 
M

in
d

en
 jo

g
 f

en
nt

ar
tv

a.
 V

ál
to

zt
at

ás
 jo

g
át

 f
en

nt
ar

tju
k


