
Комфортни системи
Zehnder ComfoSpot50
Децентрализиран комфортен
вентилационен уред

Отопление Охлаждане Чист въздухПресен въздух



Компактен и
мощен. Включен
енталпиен
топлообменник

Идеалното решение за единични
стаи и по-малки жилищни
пространства, за преустройства
или нови сгради.
Децентрализираният
вентилационен уред Zehnder
ComfoSpot 50 впечатлява със
своята компактни размери и
високоефективните си качества.
Както децентрализирано решение,
Zehnder ComfoSpot 50 е лесно да
бъде монтиран с минимални
допълнителни усилия. Контролният
панел е интегриран в уреда, за да
осигури максимална лекота при
работа. Най-голямо предимство е
единственият по рода си
енталпиен топлообменник. Като
допълнение към усвояването на
топлината, той извлича влагата от
въздуха, като по този начин не се
образува конденз и външната
фасада се запазва суха.

Бърз монтаж

■ Минимални усилия: Необходими са само
пробиване на една дупка и захранване 230V.

■ Лесен за монтаж: Работа без образу-ване
на конденз и допълнителни ком-поненти.

■ Пестящ: Mинимална интервенция в
жилищното пространство, не се изиск-ва
допълнителен ремонт.

Интегриран контролен панел

■ Гъвкав: Контролният панел е интегри-
ран в панела на уреда и може да бъде
поставен долу или горе според
желанието.

■ Интуитивен: Лесен за работа, използ-
вайки копчета, 4 скорости на вентила-
торите, режим  за пресен въздух, ре-
жим за отработен въздух и изключване.

■ Комфортен: Контролният панел Ви
показва, кога трябва да се подмени
филтъра.

Прост, елегантен дизайн

■ Компактен: Тънък и изключително
елегантен дизайн.

■ Хармонизиращ: Вътрешният и
външният капак могат да бъдат
боядисани, така че да съответстват
на цвета на стената.

■ Дискретен: Вписва във всяка
обстановка; Освен панелите, целия
уред е скрит в стената.

Уникален енталпиен топлообменник

■ Енергийно ефективен: Големите разме-ри
на енталпийния топлообменник осигу-ряват
оптимални топлинна рекуперация и
възстановяване на влага.

■ Чиста и суха фасада: Няма отвеж-дане на
конденз през фасадата.

■ Хигиена: Мембраните предотвратяват
развитието на мухъли и бактерии и са лесни за
почистване.

.



Високо качество на продукта.
Лесен за монтаж.

Zehnder ComfoSpot 50 може да
осигури въздухообмен до 55 m³ / ч, и
то като работи изключително тихо.
Благодарение на вътрешното тяло от
ЕРР, нивото на шума остава под
типичния  доловим диапазон.
Енталпийният топлообменник е
уникален за този тип уреди и
позволява до 82% възстановяване на
топлина и 78% възстановяване на
влага. Zehnder ComfoSpot 50 е
напълно оперативен до -5 ° C.
Вентилационният уред  работи  със

защита срещу замръзване в
температурен диапазон между -5 °
С и -15 ° С, като го предпазва от
замръзване. Zehnder
ComfoSpot 50 може да бъде
монтиран в сграда с минимална
намеса. Изисква се само
пробиване за тръбата прибл. 340
mm и 230 V мрежово захранване.
Външният и вътрешнен стенни
панели са изработени от устойчива
пластмаса, която може да се
боядисва, ако е необходимо,

което позволява да напасвате
цвета на уреда с цвета на стената.
Благодарение на интегрирания
енталпиен топлообменник, няма
абсолютно никакво натрупване на
конденз, които да трябва да се
изхвърля надолу по външната
фасада. Като резултат, външната
фасада остава чиста и суха.
Устройството може да се монтира
навън без наклон, което прави
монтажа много по-лесен.

Вентилатори
с ефективни
EC моториОтвор за

външен
въздух

Филтри
Лесни за подмяна от
към помещението

Контролен панел
Може да се
позиционира горе
или долу

Външен стенен
панел

Отвор за отработен въздух
Може да бъде затворен ръчно

Отвор за
изходящ въздух

Корпус на уреда
Направен от топлинно и
шумо редуциращ EPP
(експандиран полипропилен) Енталпиен обменник с

възможност за махане за
лесно почистване с вода

Вътрешен стенен панел
С изключително плосък,
елегантен дизайн

Supply air opening
can be closed off
manually



Важна информация за Zehnder ComfoSpot 50

* Предварителни стойности за емисии на уреда на разстояние 3м.

Партньор в България:
Пасивна Къща България ЕООД
България, София
бул. Христо Ботев №112

Тел.: +359 2 831 74 34
e-mail: office@passivehousebg.com

www.passivehousebg.com

Zehnder ComfoSpot 50

Захранване 230 VAC / 50 – 60 Hz

Клас защита SELV Class II

Степен на защита IP 20

Корпус Уредt: Пластмаса без топлинни мостове
Сърцевина: Eкспандиран полипропилен (EPP)

Контрол 4 fan speeds, unit off, supply and extract air
operation
Operating status, filter replacement and fault display
Filter operation time monitoring with manual reset
Frost protection control

Монтаж На външна стена

Филтри G4 за пресен и отработен въздух, опция за пресен въздух F7

Вентилатори DC радиални вентилатори

Топлообменник Противопоточен енталпиен топлообменник

Жалузи Ръчно управляеми жалузи за пресен и отработен въздух

Максимална консумация на ток 0.75 A

Приложение о т –20°C до 40°C

Защита срещу обледяване Защита с/у обледяване от -5°C до –15°C, след това стендбай режим

Дебит 15 – 25 – 40 – 55 m³/h

Eнергийна ефективност До 82% топлинна рекуперация, до 78% възстановяване на влагата

Ниво на шума Приблизително 25 dB(A) при дебит 30 m³/h*

Размери и тело

Вътрешен и външен стенен панел Ш 380 x В 376 x Д 50 mm

Дебелина на външната стена Mинимално 350 до 600 mm

Монтажна стенна тръба, нескъсена диаметър 315 mm, дължина 600 mm

Отвор за уреда приблизително 340 mm диаметър

Тегло Приблизително 5 kg


