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Specifikationer

Enestående fordele - hvorfor vælge
ComfoAir 160?
 Konstant volumenstrøm tilpasses
automatisk ved filtertilsmudsning
 Kan monteres både på væg og loft
 100 % variabel indstilling af
luftstrømningen
 Højre og venstre tilsluttes

ComfoAir 160 er af Passivhaus
Institute certificeret som en
komponent til passivhuse
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Ventilationsanlægget Zehnder ComfoAir
160 med varmegenvinding er designet
til at fjerne fugtig og forurenet luft fra
boligen døgnet rundt. Enheden genvinder
varme der ellers ville være gået tabt under
normal udluftning, og overfører den til
den filtrerede friske luft, som blæses
ind udefra. Dette gøres ved hjælp af
effektiv modstrømsvarmeveksler, der kan
genvinde op til 95 % af den varme,
der ellers ville være blevet udledt til
atmosfæren.
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Vægt: 28 kg
Rørføring:
Udvendig Ø - 125 mm
Indvendig Ø - 100 mm
Tilslutning til kondensafløb:
32 mm
Materialer:
Indvendigt kabinet
- EPP-Enhedens hus Overfladebehandlet stål
Ventilatorer: EC
Filtre:
Standard - G4
Tilvalg - F7
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luftmængde ved 40 % ventilatorhastighed
luftmængde ved 60 % ventilatorhastighed
luftmængde ved 80 % ventilatorhastighed
luftmængde ved 100 % ventilatorhastighed
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Tænk system. Tænk enhed. Tænk rørføring.
Varmegenvinding er et system – enhed og rør
– og det er kombinationen af disse to elementer,
der sørger for ventilation i hjemmet.
Rørene er lige så vigtige som selve enheden
på grund af deres indvirkning på:
 Sikring af god indendørs luftkvalitet over
længere tid
 Effektivitet og luftcirkulation
 Hurtig og nem installation
 Støjoverførsel i hjemmet
 Optimal komfort og velvære

De vigtigste funktioner

 Designet specielt til
lejligheder og mindre
boliger på op til 100 m2
(bygningsreglementet 2015)

ComfoTube og ComfoTube Flat 51 – vores
højtydende, formstabile luftfordelingssystemer –
tilbyder med sine innovative funktioner en verden af
fordele for bygherrer, installatører og boligejere, bl.a.:
 Radiale design med individuel forsyning af
hvert rum
 Fleksibelt design gør brugen af kurvede
tilslutningskomponenter overflødig
 Nem rengøring og vedligeholdelse
 Fleksibel letvægtsstruktur i robust design –
enhederne kan modstå vægten fra en person
uden at miste deres form, og de kan også
nedstøbes i cement
 Intet behov for lim eller fugemasser

Installation
Ledningsføring:
Sikring:
Strømforsyning:
Strømforbrug:
Placering:

Skal overholde lavspændingsdirektivet
3A
230 V ~ 50 Hz klasse II
Minimum - 10 W
Maksimum - 67 W
Væg- eller loftmontering

 Luftmængde op til 160 m3/h
ved 100 Pa

 Varmegenvindingsgrad på
op til 95 %

 Lavt energiforbrug takket
være EC-motorer

 Automatisk bypass

ComfoAir 160 varekoder
ComfoD 160 (projektmodel)

CAD160

ComfoAir 160 Luxe

CA160LUXE

ComfoAir 160 Luxe PH

CA160LUXEPH

Med forvarmeflade - certificeret komponent til passivhuse

Styringer og tilbehør
ComfoSense CS67styreenhed med
monteringskabinet [1]
Trådløs
betjeningsenhed

3-trinsstyring med
fejlindikator

3-trinsstyring

CCS

Filtersæt
- G4

400 100 023

CCRFZ

Filtersæt
- G4/F7

400 100 024

Entalpivarmeveksler [1]

400 400 037

CCBL

CCB

ComfoPipe 125 [1]

Diverse

0-10 V
fugtighedssensor

659 000 330

ComfoTube Flat 51 [1]

Diverse

0-10 V CO2-sensor

659 000 340

ComfoTube [1]

Diverse

[1] - Detaljeret dokumentation med tekniske data fås på efterspørgsel
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Zehnder Comfosystems
Ventilation med varmegenvinding fra eksperterne
inden for løsninger til et energieffektivt, sundt og
behageligt indeklima.
Med det stadigt stigende fokus på byggeri
af velisolerede boliger er ventilationsanlæg
med varmegenvinding den optimale løsning til
tilvejebringelse af et godt indeklima året rundt.
Zehnder har mere end 40 års erfaring med udvikling
og produktion af ventilationsanlæg, og denne erfaring
danner grundlag for gennemtænkte produkter og
systemer, der har adskillige fordele: energieffektivitet,
komfort, sundhed, brugervenlighed og integration.

Hvorfor vælge Zehnder Comfosystems?
Zehnder forstår de krav, der stilles til højtydende bygninger, og tilbyder et komplet udvalg af løsninger, som sikrer et perfekt indeklima.
Nogle af de vigtigste fordele ved at vælge Zehnder som din partner er:

 Produkter, der er testet uafhængigt
og godkendt
 Et produktsortiment, der er tilpasset
alle boligstørrelser, lige fra små
bylejligheder til store, luksuriøse huse

Zehnder Group UK Ltd
Greenwood House
Brookside Avenue • Rustington
West Sussex • BN16 3LF
T +44 1903 777333
F +44 1903 782398
comfosystems@zehnder.co.uk
www.zehnder.co.uk

 ComfoAir MVHR-enheder, der
opfylder de strenge krav i passivhusstandarderne
 Komfort året rundt med effektivt
sommerbypass som standardudstyr
 SFP-værdier og virkningsgrad på
varmevekslerne er i overensstemmelse
med Ecodesign-direktivet

 Et enestående sortiment af højtydende
rør fuldender systemløsningen
 Et enestående teknisk team, som
kan hjælpe med alle aspekter i
dit projekt, og som er eksperter i
alle lovgivningsbestemmelser og
standarder.

Forhandles i Danmark af:

MCS504

 Et komplet udvalg af ventilationsanlæg
med varmegenvinding til hele boligen

