
Зендер Комфортни системи

Отопление Охлаждане Пресен въздух Чист въздух

ComfoAir 200
Техническа спецификация
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Модел Консумация на енергия във Watt Ниво на шума @ 0m в dB(A)

Ниско Средно Високо Максим Ниско Средно Високо Максим
20 46                98 143             29                39               44            48

100%

9

80%

0%

70%

60%

50%

30%
20%

40%

Конфигурация на отработения
въздух

Специфична
мощност на
вентилатора

(W/l/s)

Ефективност
на топлинна
рекуперация
(%)

Най-добри
практики за

енергоспестява
не

Кухня + 1 доп. мокро помещение 0.91 93 Да

Кухня + 2 доп. мокри помещения 0.90 93 Да

Кухня + 3 доп. мокри помещения 0.93 92 Да

Кухня + 4 доп. мокри помещения 1.05 92 Не
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Зендер
Комфортни системи
ComfoAir 200

Технически параметри

Вентилационната система с топлинна
рекуперация Zehnder ComfoAir 200 е
компактен, централизиран уред, който
лесно се вписва в нови сгради и при
реконструкции на стари. CA200 работи
денонощно, за да извлича въздуха от
влажните помещения (кухни и бани) и
да постига максимален комфорт при
висока ефективност.

Тегло: 30кг
Изводи:
Вътрешен Ø - 125mm
Външен с двойна стъпка Ø -
150mm или 160mm
Връзка за конденза:
20mm
Материали:
Вътрешно тяло - EPP
Кутия – Праховобоядисана
ламарина
Вентилатори: EC
Филтри:
Стандартно - G4
Опция за пресния въздух - F7

Данни за ефективността

535 315

Той извлича топлинната енергия, която в
противен случай би била загубена по
време на процеса на извличане на
въздуха, като трансферира топлината на
свежия, филтриран въздух, навлизащ
отвън. Това се прави с помощта на
ефективни пртивопоточни
топлообменници, които могат да се
възстановят до 95% от топлината, която
иначе ще се изгуби безвъзвратно в
атмосферата.

Ниско = въздушен поток при скорост 40%
Средно = въздушен поток при скорост 60%
Високо = въздушен поток при скорост 80%
Макс = въздушен поток при скорост 100%
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Уникални предимства - Защо да
изберете ComfoAir 200?

 Може да се монтира на стена
или таван

 Безшумните вентилатори могат
да се нагласят със стъпка 1%,
така че да се постигне
максимален комфорт за
обитателите

 Интегрира се лесно и гъвкаво
към сградните инсталации

 Най-добрите сертифи-
цирани показатели за Пасивна
Къща в този обхват уреди
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Комплект
филтри

- G4

400 100 014

Комплект
филтри

- G4/F7

400 100 013

Комплект
филтри

- F7

400 100 017

Енталпиен
топлообменник [1]

200 350 615

ComfoPipe 125 [1] Варира

ComfoTube Flat 51 [1] Варира

ComfoTube [1] Варира

ComfoSense CS67
контролен панел
с монтажна кутия
[1]

Безжичен
контролен
панел

Tрипозиционен
ключ с индикатор за
грешка

Tрипозиционен ключ

0-10v сензор
за влажност

0-10v CO2 сензор

ComfoAir 200 ляв CA200L

ComfoAir 200 Luxe ляв CA200LLUXE

ComfoAir 200 Десен CA200R

ComfoAir 200 Luxe Десен CA200RLUXE

ComfoAir 200 Luxe PH Ляв
С преднагревател – компонент сертифициран за Пасивни Къщи[2]

CA200LLUXEPH

ComfoAir 200 Luxe PH Десен
С преднагревател – компонент сертифициран за Пасивни Къщи[2]

CA200RLUXEPH

Мислена система. Мислен уред. Мислени въздуховоди.
Топлинната рекуперация е система –
уредът и въздуховодите – и комбинацията
от тези два елемента осигурява
вентилацията в дома.

Въздуховодите са точно толкова важни,
колкото и уреда, заради влиянието им
върху:
 Дългосрочно осигуряване на качеството

на въздуха в помещенията
 Ефективност и производителност на

въздушния поток
 Бърз и лесен монтаж
 Преноса на шум в дома
 Комфорта на обитателите и здравето

ComfoTube и ComfoTube Flat 51 – нашата
високо ефективна система от полутвърди
елементи за разпределение на въздуха -
предлагат цял набор от предимства за
проектанти, монтажници и собственици на
жилища, като:
 Радиалният дизайн осигурява

индивидуални трби за всяко помещение
 Гъвкавият диайн премахва

необходимостта от колена
 Лесни за поддръжка и почистване
 Леки и гъвкави, но все още е много,

много здрави - те могат да издържат
теглото на човек, без да се наранят и
дори могат да бъдат положени в бетон

 Няма нужда от лепила или уплътнения

Основни функции
 Проектирани

специално за
апартаменти до
110m2

 Комфортна
вентилация до
200m3/h при 200 Pa

 Ефективност на
топлинна рекуперация
95%

 Ниска консумация на
енергия,
благодарение на EC
моторите

 Автоматичен100%
ф и л т р и р а н
л е т е н  б а й п а с

Монтаж

Окабеляване: Трябва да отговаря на българските норми
Предпазител: 3 Amp
Захранване: 230V ~ 50Hz Клас II
Консумирана мощност: Минимум - 9W Максимум - 143W
Ориентация: Стенен или таванен монтаж

ComfoAir 200 продуктови кодове

Опции за контрол и аксесоари

CCS

CCRFZ

CCBL

CCB

659 000 330

[1] – При поискване може да се
представи детайлна техническа
информация
[2] – Детайлни брошури за всички компоненти за

Пасивни Къщи, и по-специално
сертифицирани данни, могат да
бъдат изискани или да се изтеглят
от нашия сайт
www.passivehousebg.com

659 000 340



Зендер Комфосистеми

Решения за здравословнен и комфортен
вътрешен климат с помощта на вентилация с
топлинна рекуперация от експертите в
енергийната ефективност.

С продължаващата тенденция, да се изграждат
силно изолирани жилища, вентилацията с
оползотворяване на топлината остава
оптималното решение за осигуряване на добро
качество на въздуха в помещенията през цялата
година. Зендер има повече от 40 години опит в
разработването и производството на вентилация и
този опит е в основата на добре обмислени
продукти и системи, които имат многобройни
приемущества - енергийна ефективност, комфорт,
здраве, лекота на ползване и интеграция.

Защо да изберем Зендер Комфосистеми?
Зендер разбира изискванията за високо качество в строителството и предлага пълна гама от решения за осигуряване на
перфектен вътрешен климат. Някои от основните ползи от Вашето решение за избор на Зендер, като Ваш партньор са:

 Пълен набор от
вентилационни уреди с
топлинна рекуперация за
всеки дом

 Продукти, които независимо са
тествани и одобрени

 Асортимент, който покрива всички
възможни сгради, от малки,
градски апартаменти, до
просторни, луксозни здания

 ComfoAir уреди, които
покриват ристриктивните
станадарти за Пасивна Къща

 Целогодишен комфорт с летен
байпас, като стандарт

 Изключителни показатели за
специфична мощност на
вентиаторите (SFP) и
ефективност на топлинна
рекуперация

 Уникална гама от
висококачествени
въздуховоди, за цялостно
решение на изпълнение на
системата

 Изключителен технически екип,
който може да помогне във
всички аспекти на Вашия проект

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


