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Zehnder ComfoAir Q

e reduction

Zehnder ComfoAir Q: новото поколение
Със Zehnder ComfoAir Q, Вие получавате най-високото ниво на комфорт. Иновативните 
вентилационни уреди значително допринасят за комфортна вентилация на помещенията, 
гарантират тиха работа, осигуряват здрав, безпрашен въздух и предотвратяват високите 
нива на влажност в помещенията.

Информация за продукта

,

Движещата сила на системата са иновациите

Иновативно балансиране на дебита 
- за максимално оползотворяване 
на топлината
Нова и патентована: иновативна 
сензорна технология автоматично 
осигурява балансирани потоци на 
пресния и отработения въздух. Този 
контрол на потока гарантира 
максимално оползотворяване на 
топлината. Нещо повече, Вие 
спестявате време при пускане в 
експлоатация, тъй като не е 
необходимо да регулирате скоростта 
ръчно, защото дебитите се регулират 
автоматично.

Уникален, ултрамощен топлообменник

За максимална енергийна ефективност 

Уникалният диамантен топлообменник се 
отличава с особено голяма повърхност, 
която позволява да се постигне по-високо 
ниво на ефективност. Променливите 
височини на каналите осигуряват 
постоянен поток и по-ниска загуба на 
налягане. В резултат на това, е 
необходима по-малко енергия, за да 
преодолее съпротивлението на въздуха.

Най-съвременната технология за 
вентилатори - за спокойна и 
енергоспестяваща работа.
Вентилаторите гарантират възможно 
най-добрия въздушен поток. Това 
гарантира не само изключително 
тиха работа, но също така и особено 
ниска консумация на енергия. 
Високо качество, решение с бъдеще, 
въз основа на изпитани и тествани 
технологии.

Интелигентен контрол на температурата на входящия въздух 
- за възможно най-добрата енергийна ефективност
Пре-нагревателят адаптира своята работа, като взема предвид 
температурата, въздушния поток и влажността, за да се 
гарантира постигането на постоянна температура на подавания 
въздух, независимо какво се случва навън. Благодарение на 
своята голяма повърхност и делта форма, нивото на загуба на 
налягане е незначителна, което също така намалява и 
консумацията на енергия.

*28 dB(A) @ 3m постигнат от ComfoAir Q450 до 315 m3/h при 50 Pa

Шум

Знаехте ли, че за всяко нарастване на шума с 
3dB(A), звукът ,  който чувате ,  се удвоява? 

Това значи, че шумът (28dB(A) за 1 уред), 
създаван от 8 уреда ComfoAir Q е равен на 
шума от един уред на конкурентна фирма.

Топлинна рекуперация
Топлинната рекуперация е важен фактор
спецификацията на уреда, тъй като има пряко
въздействие върху топлинния товар и води до
сериозни спестявания на собствениците.
При сравнението на два уреда с 80% и 90%
ефективност на топлинна рекуперация, постигате
над 25% намаление на разходите за отопление
(от намалените вентилационни загуби), ако
изберете по-високоефективния уред.

Zehnder ComfoAir Q600

Zehnder ComfoAir Q450

Zehnder ComfoAir Q350Физически характеристики

•Тегло: 50kg

•Връзка на дренажа: 32mm

• Въздуховоди:

- 160mm: Q350

- 180mm: Q450/Q600

•Вентилатори: EC

•Филтри: G4/G4 или G4 отработен / F7 пресен въздух

490

РазмериСпецификация

•Клас на топлинна рекуперация по EN 96% и гарантирани 
минимални 90% по сертификат на PHI

•3 налични модела - 350m³/ч, 450m³/ч и 600m³/ч

•Подходящи за средни и големи имоти:

Q350 – Отопляема площ   до    350m²

Q450 – Отопляема площ до    450m²

Q600 – Отопляема площ до    600m²

• Всички уреди са сертифицирани от Института за 
Пасивни Къщи

• Комбинирана лява и дясна конфигурация в един уред, за по-
лесен и гъвкав монтаж 

•Стенен монтаж или свободно стоящ на стойка

Уредите Zehnder ComfoAir Q са 
акредитирани Компоненти за 
Пасивни Къщи

Пасивна Къща е 

международно 

признат стандарт 

за високо качество  

и ниско енергийни 

сгради. 

Всички размери са в милиметри, освен ако не е обозначено друго
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Размерите са еднакви за всички модели от Q серията



Таблици с данни за ефективността
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Zehnder ComfoAir Q350
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кабел Интернет Wi - Fi

KNX gateway
Option box

ComfoConnect LAN C

ComfoSense C ComfoSwitch C

2

Смартфон Taблет
Компютър

С кабел

Безжичен сигнал

RFZ & RF таймер

Безжични контролери

Лесен монтаж на системи за мониторинг
По време на експлоатацията,
уредите Zehnder ComfoAir Q са 
идеалното решение от виртуална 
и практическа гледна точка. 
Можете да наблюдавате лесно 
монтираните системи с достъп от 
уеб портала на  Zehnder. 
Порталът позолява наблюдение на 
текущото състояние на системата и 
осигурява активна поддръжка. 

Сензор за влага/ CO сензор

Уеб порталZehnder app

Контролен панел
ComfoConnect LAN
C

KNX интерфейсДисплейИнтерфейс

Широка гама от възможности за контрол



Идеалният вентилационен 
уред за всеки проект

Има вентилационни уреди и решения на Zehnder за всяка 
област на приложение. Комбинирани с другите компоненти 
на Zеhnder, те образуват най-оптималната система.

Уред за темпериране на въздуха

ComfoCool помага за намаляване на 
влажността и температурата на прес-
ния въздух, за да подобри вътрешна-
та среда и нивата на комфорт. Той се 
интегрира лесно във вентилационната 
система, осигурявайки филтриран 
свеж пресен въздух, като същевре-
менно консумира малко количество 
енергия, работейки много тихо. 

Разпределителна колекторна кутия 
и шумозаглушител 

• Налична е пълна обработка на 
въздуха: шумозаглушаване, финно 
филтриране, филтриране с активен 
въглен и разпределение. 

• Модулен дизайн

• Високи нива на шумозаглушаване

• Компонентите са свързани със 

заключващи връзки за лесен 

монтаж

• Директно свързан към всички 
компоненти на системата 
ComfoWell

• Лесен за почистване

Земен топлообменник 

(или регулиран земен топлообменник)

Кондиционира температурата на 

външния въздух преди да влезе в уреда.

Tой се свързва посредством Option Box.

(виж страница 3).

Iувеличава температурата на външния 
въздух, за да защити топлообменника 
от замръзване. 

• Акуратна модулация, 

определена от дебита и 

тепературата

• Сменяем (ляв/десен)

• Ниско съпротивление

• Наклонен ключ: ориентацията 
определя дали уреда е ляв 
или десен

• Няма възможност за грешки при 
монтажа

• Използва постоянната температура 

на земята за топлинна рекуперация 

и контрол на температурата на 

въздуха

• Устойчиво ползване на геотермалната 
енергия

• Спестява използването на преподгрев 

през зимата е доставя охладен пресен 

въздух през лятото

• Работи без необходимост от 
допълнителна енергия

• Охлаждането се активира 

автоматично при определена от 

потребителя  температура, 

следейки температурата на 

външния въздух и вътрешната 

температура на въздуха. 

• Различава се от традиционния 

климатик, т.к. Използва дебита на 

вентилационния уред, за да достави 

необходимата мощност за охлаждане

Zehnder СomfoAir Q 
преподгрев

Zehnder СomfoFond-L Q Zehnder ComfoCool Q600 Zehnder ComfoWell

Zehnder ComfoConnect LAN C

Осигурява  опция за LAN връзка за 
дистанционно управление

Zehnder ComfoConnect KNX C

Осигурява опции за KNX връзка

Zehnder option box

Осигурява допълнителни опции за връзка

Контакти

Партньор в България: 

Пасивна Къща България ЕООД

Zehnder ComfoSystems

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

София 1202
бул. Христо Ботев №112 
Тел.: +359 2 831 74 34
e-mail: office@passivehousebg.com
www.passivehousebg.com


