Design radiátorok

Komfortszellőzés

Fűtési és hűtési mennyezeti rendszerek

Levegőtisztító berendezések

Comfosystems hővisszanyerős szellőzés

TERVEZÉSI PÉLDÁK,
ANYAGJEGYZÉKEK
Családi házak és lakások számára

EGÉSZSÉGES LE VEGŐ A SZOBÁKBAN

Miért szükséges
a hővisszanyerő szellőzés?

Miért nem hagyatkozhatunk már az ablakok nyitogatá
sa, ha egészséges levegőt szeretnénk a lakásban?

Az ablaknyitás már nem megoldás!
Egy fokozottan légtömör
épületben az ott élők tevékenysége miatt (légzés,
főzés, fürdés, teregetés,
stb) a levegő minősége igen
gyorsan romlik, és jelentős
pára is keletkezik. Erre vonatkozóan több külföldi és
magyar tudományos vizsgálat is született. Egy két fő által használt hálószobában a
CO2 szint egy óra után már
a határértéknek tekintett
1500 ppm szint fölé emelkedik. Nem csoda hát, ha az
alvás gyakran nem pihentető, az ember elcsigázottan
ébred. Az ok az elégtelen
levegő minőség, a magas
CO2 tartalom. A komfortérzetet a magas páratartalom
tovább rontja. A probléma
általános: minden jó minőségű ablakokkal rendelkező
lakás már eléggé bezárt
ahhoz, hogy a „természetes” szellőzés ne legyen elegendő a lakásban képződő
pára és elhasznált levegő
kiszellőztetésére.
Ablakot kellene tehát nyitni, a jó öreg ablaknyitással
viszont több gond van:
1. az ablaknyitás nem szabályozott, ötletszerű, ideje,
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hossza nem
igazodik sem a
páratartalomhoz
sem a levegő
minőségéhez
2. az ablak nyitásával a
port, polleneket, zajt is a
lakásba engedjük
3. az ablak nyitásával a
téli hideg száraz levegőt, és
a nyári meleg, párás levegőt is a lakásba engedjük;
ennek felfűtése és lehűtése
jelentős többlet energiával
jár.
Nyugat-Európában a lakóterek levegő minőségi
kérdéseivel, az ezt biztosító szellőztető rendszerek
kialakításával a DIN1946-6
szabvány foglalkozik. A
hővisszanyerő szellőztető rendszerek kiépítése
általánossá vált minden
lakóépületben, hiszen az
energetikai előírások egyre
szigorúbbak, Magyarországon is. Ne feledje, a friss
levegőhöz nem kell már
ablakot nyitnia, és nem kell
elviselnie az ablaknyitással
járó „mellékhatásokat”: több
zaj, több por, több pollen,
huzat, többlet fűtés-hűtés
stb.

Túl száraz a levegő té
len? Entalpia hőcserélő
az optimális páratarta
lom érdekében.

Páratartalom
A szabadban
a páratartalom nyáron
kellemetlenül
magas, télen kellemetlenül alacsony. A nem kellően szellőző lakásokban
a pára felhalmozódik, és
problémákat okoz, ezek
közül a legsúlyosabb a
penész megjelenése. A
gépi szellőzéssel ellátott
lakások problémája a
téli száraz levegő, ennek
megoldása a Zehnder
által kifejlesztett polimer
membrános entalpia
hőcserélő.

Zajok az utcáról? Nem
probléma!

Zajok
A zaj kritikus kérdés,
különösen a
hálószobában.
Nem kell ablakot nyitnia
sem télen, sem nyáron,
így kizárhatja az utcai zajokat. A Zehnder rendszereivel az összes potenciális zajforrás kizárható. A
halk szellőztető rendszer
kulcsa a helyes tervezés!
A Zehnder kizárólag csillagpontos kialakításban
javasolja a légcsatorna
beépítését, a helyiségek
közötti áthallások kizárása
érdekében.

Mennyi pénzt takarítha
tunk meg hővisszanyerő
alkalmazásával?

Megtakarítás
Alkalmas a szellőztető
rendszer légtisztításra?

Pollenek,
szállópor
A légtisztító
gépek nem
juttatják ki a
rossz levegőt
a szobából, és nem látják
el a lakókat oxigéndús
friss levegővel. Friss
levegő utánpótlás nélkül a
lakók által elhasznált levegőt szűrik. A szellőztető
rendszer ennél többet
kínál. Friss levegő kint
ről, szűrve, akár szagok
nélkül is. A rendszerelemek között többféle szűrő
található, ezek alkalmazásával a kintről bejutó
pollenek megszűrhetők.
Téli időszakban a kintről
érkező szagok egy aktívszén filterrel semlegesít
hetők. Más szűrő típusok
az elszívási pontokon
vagy akár a befúvási pontokon is elhelyezhetők.

A hővissza-50%
nyerő szellőztető alkalmazásával a
fűtési-hűtési
költségek is jelentősen
alacsonyabbak mind beruházás mind üzemeltetés
oldalon. Hővisszanyerő
alkalmazásával tehát nem
csak jó levegő minőséget,
hanem jelentős energia
megtakarítást nyerhet. További megtakarítás érhető
el azzal, hogy több ablak
készülhet fix kivitelben.
Energiatakarékos épület
nem építhető hővisszanyerés nélkül, mert hővisszanyerő alkalmazása
nélkül a fűtési energia
jelentős része a szellőző
levegő felfűtésére fordítódik. Hővisszanyerővel
a szellőző levegőt az
ellenáramú hőcserélő fűti
fel a távozó rossz levegő
hőtartalmával.

Hogyan óvja meg egész
ségünket a szellőztető
rendszer?

Egészség
A friss levegő
létfontosságú
az egészség
hosszú távú
megőrzése szempontjából. Magyarországi
éghajlati körülmények
között életünk kb. 70%át zárt terekben töltjük
el. Igen lényeges kérdés,
hogy eközben milyen
minőségű levegő jut a
tüdőnkbe. Szellőztető
rendszer hiányában a zárt
térben a levegő minősége gyorsan romlik, CO2
szintje emelkedik, emiatt
a közérzet rossz lesz.
A magas páratartalom
szintén probléma, mert az
kedvez a baktériumok, atkák, vírusok szaporodásának, hosszú távon penészesedéshez vezet. A
lakótér levegőjében felhalmozódó káros anyagok
ellen csak a szellőztető
rendszer nyújt megoldást,
az ablaknyitás már nem,
mert a tökéletesen záródó
ablak mellet minimális
alapszellőzés sem jön
létre.
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HŐVISSZ ANYERŐS SZELLŐZÉS EURÓPA VEZE TŐ GYÁRTÓJÁTÓL

Miért pont
Zehnder Comfosystems?

Teljes rendszer
Európa vezető
gyártójától
A Zehnder Európában a
komfort szellőzés piac
vezető vállalatcsoportja,
amely a kilencvenes évek
óta fejleszti komfort szellőzés termékeit. A Zehnder kínálatában számos
olyan okos megoldás
található, amely más
gyártók kínálatában nincs
meg. A termékek kínálata
a legkisebb fürdőszoba
ventilátortól a teljes irodaépület szellőzését ellátó
berendezésekig terjed.
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Számos díj,
minősítés
A Zehnder termékek
magas minőségét több
független minősítési rendszer és díj tanúsítja.

Eredeti polimer
membrános
entalpia
hőcserélő
A Zehnder saját fejlesz
tésű lemezes kialakítású ellenáramú entalpia
hőcserélője, speciális
polimer membránból, a
pára visszanyerésére.
Az ilyen hőcserélővel
működő hővisszanyerők
megakadályozzák a lakás
levegőjének téli kiszáradását. A hőcserélő vízzel
tisztítható, így higiénikus
megoldást jelent hosszú
távon is.

Légcsatornák,
rendszerelemek
Lényeges kérdés a lég
csatornák élettartama,
higiéniája, hiszen ezek ez
elemek gyakran az épület
szerkezetébe kerülnek
beépítésre, élettartamuk az
épület é
 lettartamával egyező. A Zehnder Comfotube
légcsatornák minőségét a
német SKZ Intézet igazolja.
A Comfotube légcsatornák
extrém kis sugárban hajlanak, természetesen a belső
védőfólia sérülése nélkül.
Ez garantálja a hosszútávú higiéniát. A Zehnder a
legnagyobb választékban
kínálja légcsatorna rendszerelemeit, pl. kereszt
idom, légbevezetők,
rácsok, szelepek, hangcsillapítók, stb.

Plusgarancia
5 év
Légcsatorna
tisztítás
Az egészséges levegő
alapfeltétele a légcsatornák tisztasága, és
káros anyagoktól mentes
alapanyaga. Ez utóbbit
a német SKZ Intézet
igazolja. A Comfotube
csövek antisztatikus
hatásúak, sértetlen belső
védőréteg esetén megfelelően tiszták még több
év használat után is. Ha
a lakó igényli, saját fejlesztésű tisztító kefével
a teljes rendszert kitisztítjuk.
A képen:
Zehnder tisztítókefe

Decentralizált
hővisszanyerők
A központi géppel
működő rendszereken
felül a Zehnder nem
központi (decentralizált),
azaz egy-két helyiséget
ellátó gépeket is kínál.
Ezek a gépek ideálisak lakások felújításokhoz, vagy
központi rendszer kiegészítéseként, egyetlen,
csak időnként használt
helyiség szellőztetésére. A
decentralizált gépek csendes működésűek, entalpia
hőcserélővel ellátottak.
Egyes termékváltozatok
elhelyezhetők akár úgy is,
hogy a homlokzaton nem

Tapasztalat,
hozzáértés
Nem csupán termékeket
ajánlunk. Segítjük Önt a
tervezéstől a beüzemelésig, és azon túl is, az
üzemeltetéskor felmerülő
kérdésekben. Nemzetközi
tapasztalataink közel húsz
évre tekintenek vissza,
az első magyarországi rendszert 2010-ben
építettük. Azóta több mint
ezer Zehnder szellőztető
rendszer működik országszerte. Kérdezzen bátran,
válaszainkat valódi tapasztalatok támasztják
alá.

5 év rendszer
garancia
A jól működő rendszer
alapfeltétele a megfelelő
tervezés, és a gondos
beüzemelés, beszabá
lyozás. 2019-ben kívánjuk
bevezetni öt éves rendszergarancia szolgáltatásunkat.
A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken,
vagy figyelje honlapunkat,
hírlevelünket.

jelenik meg rács.
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TARTALOM

Jól bevált hővisszanyerős
szellőzési megoldások
A következő oldalakon az elmúlt években jól bevált, gyakori szellőztető rendszer megoldásokat mutatjuk
be, a kiépítéshez szükséges anyaglistával együtt.
A feltüntetett árak a kiadás pillanatában érvényes javasolt végfelhasználói árak. Érdeklődjön for
galmazó partnereknél az éppen aktuális árak után. Ha árat kér, ne feledkezzen meg az alábbi kiegé
szítő szolgáltatásokról sem, ezeket a szolgáltatásokat a forgalmazó partnerek többsége kínálja:

■■ T
 ervezés, pontos terv és anyagjegyzék
a ház és a lakók igényeire szabva
■ ■ H ázhozszállítás, beszerelés
■ ■ A gép beüzemelése

■■ A
 levegő elosztó rendszer
beszabályozása áganként
■ ■ G aranciafeltételek, esetenként
kiterjesztett garanciaidő

Árajánlata ezekkel együtt lesz teljeskörű.
Felhívjuk figyelmét, hogy időnként akciós árat kínálunk! Az akciókról legkorábban a Comfosystems hírlevélből tájékozódhat. Iratkozzon fel a hírlevélre a honlapon: http://comfosystems.hu/nl/hirlevel
Kérdéseivel fordulhat a magyarországi kereskedelmi képviselethez is :
M: 30-574-8485 M: 30-268-7010
Forgalmazó partnereink listája itt érhető el: http://comfosystems.hu/forgalmazok
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Példa 1

8. oldal

Kétemeletes családi ház
Épület típus: új építésű családi ház, 200m2
Hővisszanyerő gép típusa: Zehnder ComfoAir Q350
Gép elhelyezése: gépészeti helyiség
Levegő elosztó csőhálózat: Comfotube 90
Légcsatorna elhelyezése: födémben vagy álmennyezetben

Példa 2

12. oldal

Egyszintes családi ház
Épület típus: új építésű családi ház, 160m2
Hővisszanyerő gép típusa: Zehnder ComfoAir Basic 350
Gép elhelyezése: gépészeti helyiség
Levegő elosztó csőhálózat: Comfotube 90
Légcsatorna elhelyezése: födémben vagy álmennyezetben

Példa 3

16. oldal

Lakás, kis családi ház
Épület típus: lakás, 100m2
Hővisszanyerő gép típusa: Paul Climos 200 Eco
Gép elhelyezése: fürdőszoba (mennyezetre függesztve)
Levegő elosztó csőhálózat: Comfotube 75
Légcsatorna elhelyezése: álmennyezetben

Példa 4

20. oldal

Lakás
Épület típus: lakás, 80m2
Hővisszanyerő gép típusa: Zehnder ComfoAir 180
Gép elhelyezése: konyhában (a konyhabútorba rejtve)
Levegő elosztó csőhálózat: Comfotube 90
Légcsatorna elhelyezése: álmennyezetben rejtve, illetve a konyhabútor
felett
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PÉLDA 1

Kétszintes családi ház
a legújabb generációs
ComfoAir Q350 géppel

1

Csendesebb, hatékonyabb, intelligensebb szellőztetőgép
Még hatékonyabb, még csendesebb, még alacsonyabb fogyasztású a legújabb generációjú
Zehnder hővisszanyerő, a ComfoAir Q sorozat (ComfoAir Q350). Köszönhetően a korábbi tapasztalatokon alapuló fejlesztéseknek, a Q sorozat gépei a hővisszanyerős szellőztetőgépek teljes piacát megelőzik ezekben a tulajdonságokban:
■ ■ Új ellenáramú hőcserélő (diamond-shape), még nagyobb hőátadó felülettel,
optimalizált levegő áramlással az alacsonyabb energiafelhasználás és
magasabb hatásfok érdekében
■ ■ Innovatív szabályozási algoritmus és érzékelési módszer a folyamatos
kiegyenlített szellőzés, magas hatásfok és alacsony zajszint érdekében
■ ■ A legújabb ventilátor technológiákkal az alacsony zajszintért
■ ■ Teljesen újszerű, moduláló bypass (nyári működés) megoldás a kellemes
befúvott levegő mennyiség érdekében
■ ■ B eépített kezelő-kijelző, számos opció a szabályozás tekintetében, ide értve az
okostelefonos távoli elérés lehetőségét is
■ ■ Innovatív, energiatakarékos fagyvédelem, utólag behelyezhető fagyvédő fűtővel,
vagy anélkül

2

Páravisszanyerés az optimális páratartalomért (entalpia hőcserélő)
A Zehnder cégcsoport 2012-ben fejlesztette ki első polimer membrános entalpia hőcse
rélőjét a korábban alkalmazott papír típusok felváltására. Ennek a modellnek a továbbfejlesztett változata (2015) található a ComfoAir Q sorozatban. A polimer membrános entalpia
hőcserélő vízzel mosható, így élettartama magas. Fő előnye, hogy télen megóvja a lakást a
túlzott kiszáradástól, mert pára egy részét visszanyeri, és nedvesíti a bejuttatott levegőt.

3

Higiénikus levegő elosztás
A Comfotube légcsatorna rendszer antisztatikus alapanyaga meggátolja a por lerakódását
még alacsony légsebesség mellett is. A hosszú távú higiéniáról a rendkívül rugalmas belső
fóliaréteg gondoskodik (ellentétben a piacon kapható hasonló légcsatornáktól, a Comfotube
cső 1D sugárban is sérülés veszélye nélkül meghajlítható). A rugalmasság nem csak a higiéniát garantálja, hanem a szerelési időt is lerövidíti. Gyorsabb szerelés, alacsonyabb munkadíj.

4

Csendes légbevezetés diszkrét megjelenésű szelepekkel
Zehnder Comfovalve Luna S125: A Zehdner új fejlesztésű légszelepe 2018-ban elnyerte a
kiváló formatervezésért járó Red Dot Design Award -ot. Magassága mindössze 30mm, szinte észrevétlenül simul bele minden enteriőrbe. Teteje lefesthető. A levegő mennyiség egyszerűen beállítható, rögzíthető. A levegő kiáramlásának a szöge állítható, így elhelyezhető
sarokba is. Használható elszívó szelepként is.
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PÉLDA 1

Új építésű kétszintes családi ház, 200m2. Az itt bemutatott példánál a gépet a gépészeti helyiségben helyeztük
el. A friss levegő oldalfalon át, a legrövidebb úton jut a
gépig, a kidobott levegő egy másik homlokzaton, a legrövidebb úton távozik. Itt Comfopipe Compact csövek
használatát javasoljuk. A hangcsillapítóval a mennyezetre
kerül felszerelésre. A Comfotube légcsatornák esztétikus,
könnyű szerelhetősége érdekében az iránytörést CW-D
fordítóelemmel oldjuk meg (ugyanez a megoldás kedve-

zőbb, alacsony nyomásveszteséget is jelent). Kedvezőtlenebb elrendezés esetén természetesen alkalmazható
több osztópár egy épületen belül. Apéldában hat befúvási
pontot és hét elszívási pontot terveztünk, mindegyiket
Comfotube 90-es csővel bekötve. Ez kisebb nyomásvesz
teséget, kevesebb csőmennyiséget, és gyorsabb kivitelezést jelent, csupa előny a beruházónak. Az elszívási pontokban opcióként megjelenhetnek formatervezett
rácsaink.

3

4

1
2

■ Friss levegő a kültérből
■ Friss levegő bejuttatás
■ Elhasznált levegő elszívás
■ Kidobott levegő

A kép illusztráció

9

PÉLDA 1

1. emelet

Szoba I

Szoba II

Hálószoba

WC

Fürdőszoba
Gardrób

földszint
Nappali konyhával

Fürdőszoba

Megjegyzés: az elrendezés nem méretarányos
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Technikai
helyiség

PÉLDA 1 – ANYAGJEGY ZÉK

Sorszám, cikkszám, megnevezés

Darab

Nettó ár
2019.
április 1-ig *

Akciós
csomag
kedvezmény**

Egységár

Szellőztető berendezés és tartozékai
1

Zehnder ComfoAir Q350 TR hővisszanyerős gép normal hőcserélővel

2

Zehnder ComfoAir Q350 TR ERV hővisszanyerős gép entalpia hőcserélővel

1

728.510

728.510

0***

900.250

Alternatíva

3

Fagyvédő előfűtő elem (utólag a gépbe helyezhető)

0

86.978

4

Kiegészítő automatika doboz

0

43.212

5

ComfoConnect LAN-C okostelefonos alkalmazással történő vezérlésre

0

62.048

6

ComfoSense C67 kijelzős kezelő

0

65.372

Választható

7

Szárazszifon

0

13.324

Választható

Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

Választható
Választható
Választható

Légcsatorna rendszerek
Csövek a gép és a kültér között
8

Szigetelt EPP légcsatorna Comfopipe Compact 160 EPP L=1m

2

10.055

20.110

9

Szigetelt EPP légcsatorna könyökidom Comfopipe Compact 160 EPP 45°

2

3.850

7.700

10

Szigetelt EPP légcsatorna könyökidom Comfopipe Compact 160 toldó

2

4.210

8.420

11

Rozsdamentes acél külső fali rács

2

22.022

44.044
4.432

Levegő elosztás és hangcsillapítás
12

NA160 csőcsatlakozó

2

2.216

13

NA160 aluminium hajlékony légcsatorna (m)

2

2.964

5.928

14

Szigetelt EPP légcsatorna Comfopipe Compact 160 EPP L=1m

0

10.055

Alternatíva

15

Szigetelt EPP légcsatorna könyökidom Comfopipe Compact 160 EPP 45°

0

3.850

16

Szigetelt EPP légcsatorna könyökidom Comfopipe Compact 160 toldó

0

4.210

17

CW-P320/NA160 csőcsatlakozó elem

1

13.601

18

CW-S320 hangcsillapító L=500mm

1

42.104

19

CW-D 320 fordítóelem, a CS-S mennyezeti elhelezése esetén

0

34.902

Választható

20

CW-DF 320 távtartó, ha a Comfotube csövek a födémben kerülnek elhelyezésre

0

13.324

Választható

21

CW-M 320 osztótető (6-os osztó) 6x90

1

19.640

19.640

22

CW-P 420/NA160 csőcsatlakozó elem

1

14.709

14.709

23

CW-S 420 hangcsillapító L=500mm

1

49.306

49.306

24

CW-D 420 fordítóelem, a CS-S mennyezeti elhelezése esetén

0

39.334

Választható

25

CW-DF 420 távtartó, ha a Comfotube csövek a födémben kerülnek elhelyezésre

0

13.712

Választható

26

CW-M 420 osztótető (8-os osztó) 8x90

1

24.985

24.985
241.821

Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

Alternatíva
Alternatíva
13.601
42.104

Elosztó légcsatornák
27

Comfotube 90 HDPE cső 50 méteres tekercsben

3

80.607

28

O-gyűrűk (10db/csomag)

3

6.620

29

Comfoset90 szabályozóelem

3

3.546

30

TVA-P90 szelepfogadó elem, rögzítőtalppal

13

12.603

31

Comfovalve Luna S125 szelep

13

6.798

32

Szelep helyett rács az elszívási pontokra, szűrővel együtt: Venezia rács

0

Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

19.860
10.638
163.839
88.374
Alternatíva

Kiegészítő szolgáltatások
Kiviteli terv készítése

Választható

Házhozszállítás

Választható

Beszerelés munkadíja

Választható

Beüzemelés, az ágankénti levegő mennyiségek pontos beszabályozása, jegyzőkönyvezés (KÖTELEZŐ!) ****

Kötelező

Kiterjesztett garanciaidő

Választható

Normál vagy entalpia hőcserélő kölcsönzés három hónapra

Választható

Fentiek összesen
ÁFA
Összesen, ÁfÁ-val együtt

1.508.021
407.166
1.915.187

Fontos megjegyzések:
* A feltüntetett árak Forintban értendők, a kiadvány szerkesztésének a napján érvényes HUF/EUR árfolyammal
		 kalkuláltak. A gyári árak 2019 április 1-től változnak.
** Időszakonként egyes termékek akciós áron vásárolhatók meg a Forgalmazó partnerektől (pl. 2019-es tavaszi akció).
		 Az akciós kedvezményekről a forgalmazóktól, vagy a Zehnder hírleveléből tájékozódhat.
*** A 0 db mennyiségű tételek opcióként értendők. Ezek a lakó kényelmét szolgálják. Ne habozzon érdeklődni a részletekről
		 a Zehnder képviseletnél vagy a Forgalmazó partnereknél.
**** Minden Zehnder központi szellőztetőgép elindítását üzembe helyezési jegyzőkönyvvel kötelező dokumentálni.
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PÉLDA 2

Egyszintes családi ház
ComfoAir Basic 350 géppel

1

Külső levegő ellátás légcsatornái:
villámgyors szerelés, párakicsapódás kizárva

ComfoPipe Compact: Optimális hőszigetelésű csővezeték az EPP-ből (expandált polipropilén) a külső levegő ellátásához. Az anyag párazáró, és hőszigetelő,
egyéb szigetelés használata nem szükséges. Rendelhető 15 mm és 40mm falvastagságú változatokban. A sima felület megakadályozza a szennyeződések leülepedését és megkönnyíti a tisztítást.

2

Megbízható, kedvező árú hővisszanyerő gép:
ComfoAir 350 Basic

ComfoAir 350 Basic: A Basic géptípust ajánljuk azoknak az érdeklődőknek, akik a
kedvezőbb árat részesítik előnyben a ComfoAir Q csúcs műszaki paramétereivel szemben. A Basic típus magas hatásfokú (84% Passzívház Intézet standard szerint), csendes
működésű, 350 m3/h (225Pa) légszállítású géptípus, a példában szereplő nagyobb családi
házak szellőztetésére is alkalmas. A Basic megjelölés a készülék automatika lehetőségeire
utal, a gép nem vezérelhető pl. okostelefon segítségével, mint a ComfoAir Q gépcsalád.

3

Hangcsillapító és osztó: kettő az egyben
megoldás mindössze 50 cm hosszban

Comfowell rendszer: Moduláris felépítésű rendszer, amellyel igen kis helyen megoldható a hangcsillapító, osztó, szűrő funkciók beépítése. A szűrőházba beépíthető
szénszűrő a szagok ellen, vagy a pollen időszakban pollenszűrő. A CW-S típus
hangcsillapítóként működik, ennek beépítését javasoljuk. A CW-D típus hangcsillapító betéttel ellátott osztódoboz. A CW-M az osztótető, amely bármelyik változatra
szerelhető, így lesz a rendszer rugalmasan illeszthető minden szerelési szituációhoz.

4

Higiénikus levegő elosztás

A Comfotube légcsatorna rendszer antisztatikus alapanyaga meggátolja
a por lerakódását még alacsony légsebesség mellett is. A hosszú távú higiéniáról
a rendkívül rugalmas belső fóliaréteg gondoskodik (ellentétben a piacon kapható
hasonló légcsatornáktól, a Comfotube cső 1D sugárban is sérülés veszélye nélkül
meghajlítható). A rugalmasság nem csak a higiéniát garantálja, hanem a szerelési
időt is lerövidíti. Gyorsabb szerelés, alacsonyabb munkadíj.

5

Gyors telepítés, légtömör működés

Zehnder TVA-P szelepfogadó: Ez az alkatrész fogadja a Comfovalve szelepet
(vagy rácsot), illetve a Comfotube légcsatornát. Comfotube 75 használata esetén
akár két légcsatorna cső is csatlakoztatható, ha a szállított légmennyiség ezt megköveteli (pl. fürdőszoba, konyha). Köszönhetően az ötödik generációs O-gyűrű profilnak, a rendszer légtömör. A csőcsatlakozás stabilitását fém villa biztosítja.
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PÉLDA 2

Új építésű családi ház, egy szint, 160 m2
A szellőztetőgép a konyha melletti kis technikai helyiségben található. Mivel a hálószoba pár méterre esik a gép
hez, CW-S típusú hangcsillapító beépítését javasoljuk. A
levegő Comfotube 90 légcsatornákon keresztül jut a szobákba. Ez költségtakarékos, gyorsan szerelhető megoldás, amely kisebb nyomásveszteséget jelent a csőháló

zat
b an, amelynek eredménye a gazdaságosabb és
csendesebb gép működés. A szobák mennyezetén esztétikus Luna S125 szelep jelenik meg. A friss levegő EPP
anyagú Comfopipe Compact légcsatorba vezeti be a gép
hez oldalfali rácson keresztül, ugyanilyen módon távozik
kifelé az elhasznált levegő.

4

3
2

1

5

5

A kép illusztráció

■ Friss levegő a kültérből
■ Friss levegő bejuttatás
■ Elhasznált levegő elszívás
■ Kidobott levegő
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PÉLDA 2

Fürőszoba

Hálószoba

Gardrób
WC

Technikai
helyiség

Nappali konyhával

Szoba I

Szoba II

Megjegyzés: az elrendezés nem méretarányos
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PÉLDA 2 – ANYAGJEGY ZÉK

Sorszám, cikkszám, megnevezés

Darab

Nettó ár 2019
április 1-ig*

Akciós
csomag
kedvezmény**

Egységár

Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

Választható

Szellőztető berendezés és tartozékai
1

Zehnder ComfoAir 350 VL Basic hővisszanyerős gép normál hőcserélővel,
fagyvédő előfűtővel

2

Entalpia hőcserélő felár

3
4

1

503.937

0***

297.638

Háromállású kapcsoló, visszajelző LED-del

0

23.739

Szárazszifon

0

13.324

503.937

Választható
Választható

Légcsatorna rendszerek
Csövek a gép és a kültér között
5

Szigetelt EPP légcsatorna Comfopipe Compact 160 EPP L=1m

2

10.055

20.110

6

Szigetelt EPP légcsatorna könyökidom Comfopipe Compact 160 EPP 45°

4

3.850

15.400

7

Szigetelt EPP légcsatorna könyökidom Comfopipe Compact 160 toldó

1

4.210

4.210

8

Rozsdamentes acél külső fali rács

2

22.022

44.044

NA160 csőcsatlakozó

2

2.216

10

NA160 aluminium hajlékony légcsatorna (m)

2

2.964

11

CW-P320/NA160 csőcsatlakozó elem

2

13.601

12

CW-S320 hangcsillapító L=500mm

2

42.104

84.208

13

CW-D 320 fordítóelem, a CS-S mennyezeti elhelezése esetén

0

34.902

Választható

14

CW-DF 320 távtartó, ha a Comfotube csövek a födémben kerülnek elhelyezésre

0

13.324

Választható

15

CW-M 320 osztótető (6-os osztó) 6x90

2

19.640

38.280
161.214

Levegő elosztás és hangcsillapítás
9

Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

4.432
5.928
27.202

Elosztó légcsatornák
16

Comfotube 90 HDPE cső 50 méteres tekercsben

2

80.607

17

O-gyűrűk (10db/csomag)

3

6.620

18

Comfoset90 szabályozóelem

2

3.546

19

TVA-P90 szelepfogadó elem, rögzítőtalppal

12

12.603

20

Comfovalve Luna S125 szelep

12

6.798

21

Szelep helyett rács az elszívási pontokra, szűrővel együtt: Venezia rács

0

Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

19.860
7.092
151.236
81.576
Alternatíva

Kiegészítő szolgáltatások
Kiviteli terv készítése

Választható

Házhozszállítás

Választható

Beszerelés munkadíja

Választható

Beüzemelés, az ágankénti levegő mennyiségek pontos beszabályozása, jegyzőkönyvezés (KÖTELEZŐ!) ****

Kötelező

Kiterjesztett garanciaidő

Választható

Normál vagy entalpia hőcserélő kölcsönzés három hónapra

Választható

Fentiek összesen
ÁFA
Összesen, ÁfÁ-val együtt

1.169.729
315.827
1.485.556

Fontos megjegyzések:
* A feltüntetett árak Forintban értendők, a kiadvány szerkesztésének a napján érvényes HUF/EUR árfolyammal
		 kalkuláltak. A gyári árak 2019 április 1-től változnak.
** Időszakonként egyes termékek akciós áron vásárolhatók meg a Forgalmazó partnerektől (pl. 2019-es tavaszi akció).
		 Az akciós kedvezményekről a forgalmazóktól, vagy a Zehnder hírleveléből tájékozódhat.
*** A 0 db mennyiségű tételek opcióként értendők. Ezek a lakó kényelmét szolgálják. Ne habozzon érdeklődni a részletekről
		 a Zehnder képviseletnél vagy a Forgalmazó partnereknél.
**** Minden Zehnder központi szellőztetőgép elindítását üzembe helyezési jegyzőkönyvvel kötelező dokumentálni.

15

PÉLDA 3

Új építésű lakás,
vagy kisebb családi ház
Paul Climos hővisszanyerő géppel

1

Külső rácsok

A rozsdamentes acél külső rácson jut be a friss levegő a Comfopipe Compact légcsatornán keresztül a hővisszanyerő gépig, illetve a kidobott levegő is ezen keresztül
hagyja el az épületet. A rács alacsony légellenállású, fix lamellái megakadályozzák az
eső bejutását a légcsatornába.

2

Könnyen elhelyezhető entalpia hőcserélős készülék:
Climos 200

PAUL Climos 200 Eco: Kisméretű, mindössze 25 cm magasságú entalpia hőcserélős
hővisszanyerő gép, beépített fagyvédő fűtővel. Az ár tartalmazza a kezelőt is, de a
gép vezérelhető külső automatika elemről is (DC0…10V). A gép alkalmas kisebb családi házak szellőztetésére is, kb. 120-130 m2 alapterületig.

3

Hangcsillapító és osztó: kettő az egyben m
 egoldás
mindössze 50cm hosszban

Comfowell rendszer: Moduláris felépítésű rendszer, amellyel igen kis helyen meg
oldható a hangcsillapító, osztó, szűrő funkciók beépítése. A szűrőházba beépíthető
szénszűrő a szagok ellen, vagy a pollen időszakban pollenszűrő. A CW-S típus hang
csillapítóként működik, ennek beépítését javasoljuk. A CW-D típus hangcsillapító betéttel ellátott osztódoboz. A CW-M az osztótető, amely bármelyik változatra szerelhető, így lesz a rendszer rugalmasan illeszthető minden szerelési szituációhoz.

4

Higiénikus levegő elosztás

A Comfotube légcsatorna rendszer antisztatikus alapanyaga meggátolja a por lerakódását még alacsony légsebesség mellett is. A hosszú távú higiéniáról a rendkívül
rugalmas belső fóliaréteg gondoskodik (ellentétben a piacon kapható hasonló légcsatornáktól, a Comfotube cső 1D sugárban is sérülés veszélye nélkül meghajlítható).
A rugalmasság nem csak a higiéniát garantálja, hanem a szerelési időt is lerövidíti.
Gyorsabb szerelés, alacsonyabb munkadíj.

5

Gyors telepítés, légtömör működés

Zehnder TVA-P szelepfogadó: Ez az alkatrész fogadja a Comfovalve szelepet (vagy
rácsot), illetve a Comfotube légcsatornát. Comfotube 75 használata esetén akár két
légcsatorna cső is csatlakoztatható, ha a szállított légmennyiség ezt megköveteli (pl.
fürdőszoba, konyha). Köszönhetően az ötödik generációs O-gyűrű profilnak, a rendszer légtömör. A csőcsatlakozás stabilitását fém villa biztosítja.
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PÉLDA 3

Új építésű lakás, 95 m2
A szellőztetőgép a fürdőszobában, a mennyezetre függesztve található. A légcsatornákat a lehető legkevesebb
elemmel, a legrövidebb hosszban terveztük, hogy az alacsony légcsatorna ellenállás és csendes üzemhez és alacsony fogyasztáshoz vezessen. A gép, és a légcsatornák
is az álmennyezetben vannak elhelyezve, a gép és az

osztó szervízajtón keresztül érhető el, például szűrőcsere
esetén. A gép entalpia hőcserélős, így nem kell a kondenz
víz elvezetést kiépíteni. A rendszer egyszerű kialakítású
kézi fokozatkapcsolóval vezérelhető, de alkalmazható
akár CO2 érzékelő vagy más DC0…10V vezérlőjellel rendelkező automatika elem is.

5

4

3
2
1

A kép illusztráció

■ Friss levegő a kültérből
■ Friss levegő bejuttatás
■ Elhasznált levegő elszívás
■ Kidobott levegő
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PÉLDA 3

Hálószoba
Nappali

Konyha

Szoba

Fürdőszoba

A PAUL Climos 200 F Eco berendezés előnyei:
■ Nagy hatásfokú, csendes működésű központi hővisszanyerő
gép, beépített fagyvédő fűtővel. Az entalpia hőcserélő megakadályozza a lakás téli kiszáradását, és nyáron segít a hűtésre
fordított energia megtakarításban, ha a lakás klímával hűtött.

Megjegyzés: az elrendezés nem méretarányos

18

■ A hővisszanyerő megnövelt felületű szűrővel ellátott, ez segít
a gazdaságos működés fenntartásában (alacsony nyomásesés),
illetve a kedvezőbb üzemeltetési költségek fenntartásában. A
PAUL Climos passzívház minősítésű gép, és könnyű elhelyezni
kis lakásokban is. Maximális légszállítása 200 m3/h, így kisebb
családi házakba is alkalmas.

PÉLDA 3 – ANYAGJEGY ZÉK

Sorszám, cikkszám, megnevezés

Darab

Nettó ár
2019
április 1-ig*

Akciós
csomag
kedvezmény**

Egységár

Szellőztető berendezés és tartozékai
1

Paul Climos 200 Eco F
Entalpia hőcserélős szellőztetőgép beépített fagyvédő fűtővel, max. 200 m3/h
légszállítással, vezérlővel együtt.

1

595.000

Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

595.000

Légcsatorna rendszerek
Csövek a gép és a kültér között
2

Szigetelt EPP légcsatorna Comfopipe Compact 125 EPP L=1m

3

10.526

31.578

3

Szigetelt EPP légcsatorna könyökidom Comfopipe Compact 125 EPP 45°

4

4.571

18.284

4

Szigetelt EPP légcsatorna könyökidom Comfopipe Compact 125 toldó

1

4.238

5

Rozsdamentes acél külső fali rács

2

22.022

Levegő elosztás és hangcsillapítás

4.238
Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

44.044

6

CW-P320/NA125 csőcsatlakozó elem

2

13.241

7

CW-S320 hangcsillapító L=500mm

2

42.104

8

CW-D 320 fordítóelem

2

34.902

69.804

9

CW-DF 320 távtartó, ha a Comfotube csövek a födémben kerülnek elhelyezésre

0

13.324

Választható

CW-M 320 osztótető (6-os osztó) 6x75

2

17.894

35.788
58.170

10

26.482
84.208

Elosztó légcsatornák
11

Comfotube 75 HDPE cső 50 méteres tekercsben

1

58.170

12

Comfotube 75 HDPE cső 20 méteres tekercsben

1

24.792

13

O-gyűrűk (10db/csomag)

3

6.537

18

Comfoset 75 szabályozóelem

0

2.992

19

TVA-P75 szelepfogadó elem, rögzítőtalppal

8

12.603

20

Comfovalve Luna S125 szelep

8

6.798

21

Szelep helyett rács az elszívási pontokra, szűrővel együtt: Venezia rács

0

24.792
Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

19.611
Opció
100.824
54.384
Alternatíva

Kiegészítő szolgáltatások
Kiviteli terv készítése

Választható

Házhozszállítás

Választható

Beszerelés munkadíja

Választható

Beüzemelés, az ágankénti levegő mennyiségek pontos beszabályozása, jegyzőkönyvezés (KÖTELEZŐ!) ****

Kötelező

Kiterjesztett garanciaidő

Választható

Normál vagy entalpia hőcserélő kölcsönzés három hónapra

Választható

Fentiek összesen

1.167.207

ÁFA

315.146

Összesen, ÁfÁ-val együtt

1.482.353

Esztétikus megjelenés a szobákban
Alapesetben a Comfovalve Luna típusú szelepünket javasoljuk, amely egyszerű megjelenésű, festhető borítóval rendelkezik, és a levegő zajtalan bejuttatását teszi lehetővé. Ez a
szelep a TVA-P szelepfogadónkba illeszkedik. A TVA-P sze-

Venezia

Venezia

Sans Soucis

Roma

lepfogadó alkalmas rácsok fogadására is, ez alkalmas az el
szívott helyiségekbe. Más rács típusok a CLD, illetve a CLF és
CLRF típusú szelepfogadóinkba illeszkednek. Az alábbiakban
egy rövid válogatás rács típusainkból:

Sacré Coeur

Torino

Pisa

Luna

Genua

Szűrők a kipufogógáz
szelepekhez

Fontos megjegyzések:
* A feltüntetett árak Forintban értendők, a kiadvány szerkesztésének a napján érvényes HUF/EUR árfolyammal
		 kalkuláltak. A gyári árak 2019 április 1-től változnak.
** Időszakonként egyes termékek akciós áron vásárolhatók meg a Forgalmazó partnerektől (pl. 2019-es tavaszi akció).
		 Az akciós kedvezményekről a forgalmazóktól, vagy a Zehnder hírleveléből tájékozódhat.
*** A 0 db mennyiségű tételek opcióként értendők. Ezek a lakó kényelmét szolgálják. Ne habozzon érdeklődni a részletekről
		 a Zehnder képviseletnél vagy a Forgalmazó partnereknél.
**** Minden Zehnder központi szellőztetőgép elindítását üzembe helyezési jegyzőkönyvvel kötelező dokumentálni.
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PÉLDA 4

Lakásfelújítás a konyhában
elhelyezett Zehnder ComfoAir
hővisszanyerő géppel

1

Kombi külső rács

Kombinált külső rács: a friss és a kidobott levegőt egy külső rácson
át szívja be és dobja ki a gép. A gondos tervezésnek köszönhetően
nem keveredik a frisslevegő a kidobott levegővel. Rozsdamentes acél
külső rács 200 m3 / h légmennyiségig.

2

Kisméretű hővisszanyerő légkezelő

A Zehnder ComfoAir 180 kis (56 x 68 x 30 cm) méretei és nagy teljesítménye miatt jó választás lakásfelújításokhoz. A ComfoPipe Plus légelosztó elemek kis helyigénye lehetővé teszi a gép kényelmes elrejtését konyhaszekrényekbe, falmélyedésekbe. Vagy csatlakozhat
normál légvezetékekhez is. Entalpia hőcserélős változatban is elérhető
amely megelőzi a levegő kiszáradását és a gépen belüli kondenzvíz
keletkezését.

3

ComfoPipe Plus csatlakozóelem

A légkezelőből függőlegesen kiáramló levegő vízszintes elfordításához
szükséges elem. A csatlakozóelem kiválóan hőszigetelő EPP anyagból
készül így további hőszigetelésre nincs szükség. A belső sima felület
megakadályozza a por letelepedését és könnyű tisztítást tesz lehetővé.

4

Higiénikus levegő elosztás

A Comfotube légcsatorna rendszer antisztatikus alapanyaga meggátolja a por lerakódását még alacsony légsebesség mellett is. A hosszú
távú higiéniáról a rendkívül rugalmas belső fóliaréteg gondoskodik (ellentétben a piacon kapható hasonló légcsatornáktól, a Comfotube cső
1D sugárban is sérülés veszélye nélkül meghajlítható). A rugalmasság
nem csak a higiéniát garantálja, hanem a szerelési időt is lerövidíti.
Gyorsabb szerelés, alacsonyabb munkadíj.

5

Renoventil szelepek

A friss levegő bejuttatása egyetlen furat készítésével, Renoventil nagy
vetőtávolságú befúvó segítségével. Nem szükséges a légcsatornákat
a szobában vezetni, így különösen sok idő, szerelés, és anyag
takarítható meg. Felújítás gyorsan, tisztán, egyszerűen! A Renoventil
átöblíti a helyiséget friss levegővel a Coanda hatás kihasználásával.
Kizárólag oldalra szerelhető.
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jük el a levegőt , a közlekedőben egy álmennyezettel
takarjuk el a légcsatornákat. A szobákba a levegő befúvását és elszívását oldalfalon keresztül oldjuk meg Renoventil befúvó és elszívó elemekkel, így nincs szükség a
szobákban álmennyezetekre. A kidobott és friss levegőt
egy kombinált oldalfali külső rácson keresztül vezetjük a
gépbe.

Lakásfelújítás, 80 m2. Az alábbi példán látható lakásfelújítás során az volt a cél, hogy minél kevesebb átalakítással lehessen szellőztető rendszert beépíteni. A szellőztetőgép a konyhában, egy konyhaszekrénybe került
elhelyezésre. A légvezetési rendszert is úgy alakítottuk ki,
hogy a lehető legkevesebb helyet foglalja. A konyhába a
ComfoAir 180-as légkezelőgépből a szekrény fölött vezet

4
4
3
1
5

5
2

A kép illusztráció

■ Friss levegő a kültérből
■ Friss levegő bejuttatás
■ Elhasznált levegő elszívás
■ Kidobott levegő
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Szoba

Konyha

Hálószoba

Nappali

Fürdőszoba

Megjegyzés: az elrendezés nem méretarányos
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PÉLDA 4 – ANYAGJEGY ZÉK

Sorszám, cikkszám, megnevezés

Darab

Nettó ár
2019.
április 1-ig*

Akciós
csomag
kedvezmény**

Egységár

Szellőztető berendezés és tartozékai
Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

1

Zehnder ComfoAir 180 V
Entalpia hőcserélős szellőztetőgép beépített fagyvédő fűtővel, max. 180 m3/h
(170 Pa) légszállítássa.

1

861.000

2

Comfosense 67 kezelő-kijelző

1

65.372

65.372

861.000

Légcsatorna rendszerek
Csövek a gép és a kültér között
3

ComfoPipe Plus csatlakozó elem, vízszintes
90°-os könyökidom

1

15.678

15.678

4

ComfoPipe Plus átmeneti idom NA 125

1

17.728

17.728

5

Comfopipe Compact 125 egyenes elem, L=1000mm

2

10.526

6

Kombi acél külső fali rács

1

38.226

15.678

Levegő elosztás és hangcsillapítás

21,052
Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

38.226

6

ComfoPipe Plus csatlakozó elem, vízszintes
90°-os könyökidom

1

7

Csatlakozócsonk NA125

2

2.105

4.210

8

Aluminium flexibilis légcsatorna 10m

1

23.130

23.130

9

15.678

CW-P220/NA125 csőcsatlakozó elem

2

10.637

21.274

10

CW-S220 hangcsillapító L=500mm

2

37.672

75.344

11

CW-M 220 osztótető (4-es osztó) 4x90

2

15.928

31.855

Elosztó légcsatornák
12

Comfotube 90 HDPE cső 50 méteres tekercsben

1

80.607

13

O-gyűrűk (10db/csomag)

2

6.537

14

Comfoset 90 szabályozóelem

2

3.546

Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

80.607
12.474
7.091

Rácsok és szelepek
15

Renoventil légelvezető rács, szögletes

4

7.950

16

Renoventil nagy vetőtávolságú befuvóelem, kerek

4

4.183

17

TVA-P 90 levegőnyílás ház

4

12.604

18

STC 100/125 kivezetett levegő tányérszelep

4

3.241

19

Formatervezett takarórácsok be- es elvezetett levegőhöz, Venezia

4

10.443

31.800
Érdeklődjön
az akcióban
résztvevő
Forgalmazó
partnereknél!

16.732
50.416
12.964
41.772

Kiegészítő szolgáltatások
Kiviteli terv készítése

Választható

Házhozszállítás

Választható

Beszerelés munkadíja

Választható

Beüzemelés, az ágankénti levegő mennyiségek pontos beszabályozása, jegyzőkönyvezés (KÖTELEZŐ!) ****

Kötelező

Kiterjesztett garanciaidő

Választható

Normál vagy entalpia hőcserélő kölcsönzés három hónapra

Választható

Fentiek összesen
ÁFA
Összesen, ÁfÁ-val együtt

1.444.353
389.975
1.833.831

Fontos megjegyzések:
* A feltüntetett árak Forintban értendők, a kiadvány szerkesztésének a napján érvényes HUF/EUR árfolyammal
		 kalkuláltak. A gyári árak 2019 április 1-től változnak.
** Időszakonként egyes termékek akciós áron vásárolhatók meg a Forgalmazó partnerektől (pl. 2019-es tavaszi akció).
		 Az akciós kedvezményekről a forgalmazóktól, vagy a Zehnder hírleveléből tájékozódhat.
*** A 0 db mennyiségű tételek opcióként értendők. Ezek a lakó kényelmét szolgálják. Ne habozzon érdeklődni a részletekről
		 a Zehnder képviseletnél vagy a Forgalmazó partnereknél.
**** Minden Zehnder központi szellőztetőgép elindítását üzembe helyezési jegyzőkönyvvel kötelező dokumentálni.
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ÉRTÉKESÍTÉSI TÁMOGATÁS

Tervezőknek
Műszaki anyagok,
CAD és BIM fájlok

Tervezési segédlet

Rendszeresen szervezzük oktatási napjainkat gyakorló épületgépészek és kivitelezők számára Magyarországon és külföldön is. Ezeken az eseményeken
megismerkedhet a Comfosystems rendszer tervezési, kivitelezési kérdéseivel, bemutatjuk termékeinket, megoldásainkat. Szakmai cikkeket talál honlapunkon (www.comfosystems.hu), amely az oktatási
anyagot követi le, néha bővített, máskor rövidebb
formában.

Online tervezési segédletet biztosítunk, amely 15-20
perces oktatás után azonnal használható, bárhonnan elérhető. A program neve Comfoplan-3. Re
gisztráljon a honlapon, és mi felvesszük Önnel a
kapcsolatot!
További információ:
http://comfosystems.hu/szellozteto-szakmai/
tervezesi-segedlet

A honlapról letölthetők a termékek CAD rajzai. 2019
második felétől BIM fájlokat is tudunk biztosítani.
A konkrét termékről szóló honlapon a termék műszaki adatai (pl.adatlap) tölthetők le.
Igen hasznos a tervezési során a katalógus-árlista
használata is, az ebben található összefoglaló táblázatok miatt. Ez szintén letölthető a honlapról.

Konzultáció, tervek jóváhagyása
Terveit a Zehnder magyarországi képviselet elérhetőségeire küldve tudja előzetesen véleményeztetni.
Örömmel konzultálunk a kollegákkal akár személyesen, akár más formában! Keressen minket!

Lakásszellőzés Szakmai Napok
Minden évben megrendezzük szakmai napunkat, amely a lakásszellőzés kérdéseit részletezi. A rendezvényen a kapcsolódó szakterületek szakértői adnak naprakész információkat a lakásszellőzéshez szorosan vagy lazábban kapcsolódó témákról, úgymint:
■■ S
 zmog helyzet, szálló por részecskék hatása az emberi
szervezetre, szűrési lehetőségek
■ ■ P ollenek, penészgombák, atkák és egyéb beltéri levegő
szennyezők
■ ■ L égtömörség kérdései, szélzárás, párazárás kérdéseinek
építészeti vetülete
■ ■ K omfortelméleti kérdések: VOC és CO2 a lakótérben,
irodákban
■ ■ H ővisszanyerés és épületenergetika a szigorodó
épületenergetikai előírások tükrében
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SPECIÁLIS TERMÉKEK

Néhány speciális termék, megoldás
Kínálatunkban nagy számban találhatók légtechnika elemek, speciális megoldások.
Ezekből válogattunk az alábbiakban. A teljes katalógus-árlista elérhető a honlapunkon:
http://comfosystems.hu/arlista/gyartoi-listaarak

Keresztidom
Keresztidomunk alkalmas a Comfotube légcsatornák magasságváltozás nélküli keresztezésére, akár födémbe építve is.
Rendelhető a laposított (Comfotube Flat51) és a kör keresztmetszetű légcsatornákhoz is.

Levegő átvezető elem
Alapesetben a levegő az ajtó alatt tud mozogni. Egyes esetekben a megrendelő ragaszkodik a tökéletesen záródó ajtóhoz
(pl. szülői háló). Ilyenkor a hangcsillapító Comfoduct levegő
átvezető elem beépíthető az ajtó fölé, és a levegő ezen keresztül képes kiáramolni, a zaj és a fény viszont nem lesz zavaró.
A Comfoduct elem a fal vastagságához állítható, két oldalon
design rács takarja.

Comfotube Flat 51 rendszer
Hajlékony, 51mm magas, laposított kialakítású légcsatorna
rendszerünk alkalmas 45 m3/h levegő szállítására, kiváló alternatívája a Comfotube90 légcsatornának, amennyiben az építési magasság ezt megköveteli. A légcsatornán felül más rendszerelemek is lapos kialakításúak (pl. osztók).

Egy rács, nagy levegő mennyiség
Esetenként igény nagyobb levegő mennyiség bejuttatása vagy
elszívása egyetlen rácson keresztül. A CLD rácsfogadó típusai
alkalmasak erre a feladatra, szélesebb rács alkalmazásával,
Comfotube 75 (3x) vagy Comfotube 90 (2x) használatával.

Tetőátvezető
Új fejlesztésű tetőátvezetőnk alkalmas a levegő tetősík feletti
kivezetésére illetve bevezetésére.
Homlokzati Comfovent rozsdamentes acél csőrendszerünk alkalmas a talajszint alatti levegő kivezetésére, bevezetésére.
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Decentralizált (nem központi)
hővisszanyerő szellőzési megoldások
A decentralizált hővisszanyerő
gépeket elsősorban felújítások
esetén ajánljuk, amikor a lég
csatornák szerelése komoly nehézségekbe ütközne. A decentralizált gépek minden esetben
oldalfalba kerülnek elhelyezésre, és egy vagy két helyiség
szellőzését biztosítják. A Zehnder kínálatában ellenáramú entalpia hőcserélővel ellátott gépek szerepelnek csak, minden
esetben két darab radiál ventilátorral ellátva. Ezzel a megoldással nem kell duplán szerelni,
mint a piacon kapható legtöbb
versenytárs kerámia hőcserélős,
egy ventilátoros gépei esetén.
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Comfospot 50
Egy helyiség szellőztetésére két ventilátorral,
ellenáramú lemezes hőcserélővel. Műanyag vagy
rozsdamentes acél külső ráccsal rendelhető.

ComfoAir 70
Egy vagy két helyiség szellőztetésére két ventilátorral,
ellenáramú lemezes hőcserélővel. Műanyag, aluminium vagy rozsdamentes acél külső ráccsal rendelhető.

Tartozékok
■ ■ A készülékek elláthatók CO2, VOC
páratartalom, vagy kombinált érzékelőkkel.
■ ■ A készülékekbe akár pollenszűrő is
helyezhető.

Beépítés
A beépítés védőcsőbe történik, a későbbi karbantart
hatóság érdekében. Rendelhető EPP anyagú védőcső
új építések esetén (befalazható), illetve műanyag
védőcső ha a falat fúrják (felújítások esetén).

Elektromos vagy melegvizes radiátorok
fürdőszobába, szobába
A Zehnder 1930 óta foglalkozik radiátorok gyártásával. Kínálatunkban formatervezett
szobai és fürdőszobi radiátorok találhatók meg, továbbá padlókonvektorok is.

Zehnder Charleston
Hagyományos, oszlopos megjelenésű szobai radiátor.
Színes változatokban, egyedi méretekben gyártjuk, néhány méret elektromos változatban is rendelhető. Felülete tisztán tartható, így porra allergiásoknak különösen
ajánlott. Megoldható íves, szögben forduló modellek
gyártása is.

Zehnder Kazeane
Exkluzív megjelenésű termék, Red Dot Design díjjal
kitüntetve. Elektromos és melegvizes változatban is
rendelhető. Az összes Kazeane típus most akciós áron
kapható!

Terraline padlókonvektor rendszer
Padlókonvektor gyártmánycsalád ventilátoros rásegítéssel vagy anélkül, egyedi méretre gyártva, automatika
elemekkel együtt. Megoldható a Comfosystems szellőztető rendszerrel történő kombináció, ilyenkor a friss
levegő a padlókonvektor rácsain keresztül jut a szobába. A légcsatorna a padlóban vezetve (pl. Comfotube
Flat51 típus) a padlókonvektor házába oldalról csatlakozik. A Terraline konvektorok többféle ráccsal, többféle
opcióval rendelhetők.
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Az Ön forgalmazó partnere

Zehnder Group Deutschland GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselet
Szellőztető rendszerek: www.comfosystems.hu
Fűtés megoldások: www.zehnder.hu
T: 30-574-8485 és 30-268-7010
A kiadványt a legnagyobb gondossággal szerkesztettük, ennek ellenére előfordulhatnak benne hibák,
amikért nem vállaljuk a felelősséget. Tájékozódjon honlapunkon, forgalmazóinknál vagy keressen minket
elérhetőségeinken!
Minden jog fenntartva. A dokumentum egyetlen része sem nyomtatott (nyomtatott, másolás, fénymásolás) vagy
más módon nem lehet reprodukálni, tárolni és közzétenni a Zehnder írásos engedélye nélkül.

