
Комфортни компактни 
вентилационни системи Zehnder
за апартаменти

С новият вентилационен 
уред Zehnder ComfoAir 180
и систсема за 
разпределение на въздуха

Отопление Охлаждане Пресен въздух Чист въздух



Максимален резултат и изключително 
компактна конфигурация.
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Опция за монтаж в кухня

Кой не иска здравословен и комфортен вътрешен климат?
Ето защо планирайки дома си, имайте предвид тези нужди.
Откривате и отговорно отношение към енергията, което е също толкова важно, както и това, че ви помага да 
спестите пари.
Естествено е да проектирате днешното си пространство днес, за да посрещнете нуждите на утрешния ден, в 
съответствие с бъдещите строителни стандарти по отношение на законодателството и енергийните 
сертификати и т.н.
Вие се грижите да поддържате конструкцията на сградата, за да увеличите стойността при препродажбата.
Това е мястото, където пресния въздух играе съществена роля. Компактната вентилационна система 
Zehnder за апартаменти гарантира последователна смяна на влажен, използван въздух със пресен и чист 
въздух.

Вашите приемущества:
■ Комфортен и здравословен вътрешен климат
■ Постоянен въздухообмен на застоял, влажен въздух с пресен и филтриран въздух
■ Предотвратяване на образуването на плесени
■ Запазване на стойността на имота
■ Спестяване на разходи за отопление до 50%
■ Тиха, енергийноефективна работа
■ Ефективност на високо ниво с 180 m3/h при 170 Pa, идеална за апартаменти
■ Компактен уред, спестяващ място и интуитивен за използване
■ По-добър рейтинг на енергийния сертификат
■ Лесен за монтаж в нови сгради и при ремонти



Разпределението на въздуховодите става в коридора, откъдето се подава директно чист въздух или 
засмуква отработен въздух във/от всички помещения, без да се предава шум от едно помещение в друго. 
За да се поставят вентилационните тръби, таванът в коридора трябва да падне само с 10 см -
пространствено-икономичен монтаж, който запазва естетиката на помещението. Изключително плоските 
вентилационни тръби Zehnder ComfoTube 51, с гладка вътрешна повърхност Clinside, поддържат всичко 
чисто и хигиенично - сертифицирани от Института по хигиена Ruhrgebiet.

Опция за монтаж 
в баня
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Малка монтажна височина:
благодарение на изключително 
плоските вентилационни тръби, 
таванът трябва да бъде окачен 
само на 10 см. Това запазва 
естетиката н помещението.

Изискана система за всяка ситуация в помещенията – възможно е  разпределение 
на въздуха в тавана, стената и пода посредством кръгли или плоски овални 
въздуховоди или комбинация от двата вида. Гладкото покритие Clinside 
предотвратява събирането на прах и прави почистването много лесно.



Вентилационен уред Zehnder
ComfoAir 180:компактен и мощен

Гъвкав монтаж: Zehnder ComfoAir 180 
може да има връзка за пресен въздух 
отляво или отдясно, отгоре или отдолу. 
Подходящ е за всички начини на 
монтаж.

Компактен: тънките 
размери на вентилационния 
уред (680 × 560 × 280 mm) му 
позволяват да се монтира в 
стандартен кухненски шкаф 
или стенни ниши, без да се 
отнема от обитаемото 
пространство.

Комфортен: Лесен за работа 
посредством контролнен панел.

Всичко в едно: Zehnder 
ComfoAir 180 се предлага с 
допълнителен интегриран 
преподгрев и / или 
енталпиен топлообменник. 
Тези опции могат да се 
монтират допълнително.

Ефикасен: оборудван с 
енергоспестяващи вентила-
тори, уредът може да пос-
тигне електрическа ефектив-
ност от 0,29 W/(m³/h). Това 
води до минимално потреб-
ление на енергия.

Интелигентен: противопоточният 
топлообменник спестява ценна 
енергия благодарение на 
топлинната рекуперация до 95%. 
100%-овият летен байпас се 
регулира автоматично.

Практичен: за промяна на 
филтрите не са необходими 
инструменти. Това става бързо 
и лесно.

Прост: системата за окачване 
прави монтажа на стена бърз и 
точен.

Приятен: високоефективното 
шумозаглушаване и изключи-
телно тихите вентилатори 
допринасят за практически 
безшумната работа.
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Гъвкав: опционалното подаване на 
пресен въздух отдолу, дава 
възможност за разпределение на 
въздуха в пода.

Партньор в България: 
Пасивна Къща България ЕООД

България, София
бул. Христо Ботев №112 
Тел.: +359 889 436 031
e-mail: office@passivehousebg.com
www.zehnder-bulgaria.com

Контакти


