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Lokalna prezračevalna naprava

Ogrevanje

Hlajenje

Svež zrak

Čist zrak

Svežina.
24 ur na dan.
Idealna rešitev za sobe in manjše
bivalne prostore, primerna tako za
prenove kot za novogradnje:
Lokalna prezračevalna naprava
Zehnder ComfoSpot 50 navdušuje s
svojo kompaktnostjo in zmogljivostjo.
Naprava Zehnder ComfoSpot 50 je
enostavna za namestitev, potreben je
minimalni poseg v bivalnem prostoru.
Enostavno in intuitivno upravljanje je
nameščeno neposredno na enoti.
Glavna prednost vgrajenega
edinstvenega entalpijskega toplotnega
izmenjevalca je poleg vračanja toplote
tudi vračanje vlage v prostor. Na ta
način se ne ustvarja kondenz, dodaten
odvod ni potreben in zunanja fasada
ostane suha in čista.

Edinstven entalpijski izmenjevalec
■■ Energijska učinkovitost: Velike
dimenzije entalpijskega izmenjevalca
zagotavljajo optimalno izrabo odpadne
toplote in vračanje vlage.
■■ Čista in suha zunanja fasada: Odvod
kondenza na fasadi ni potreben.
■ Higienično: Membrane preprečujejo
nastanek plesni in razvoj bakterij ter so
enostavne za čiščenje.

Preprosta, elegantna oblika
■ Kompaktno: majhne dimenzije in
zelo ploska izvedba.
■■ Harmonično: Notranji in zunanji stenski
pokrov lahko prebarvamo, da se ujema z
barvo stene.
■ Diskretno: Popolnoma se prilega v vsakem
okolju; stenski pokrov je edini vidni del
naprave, vsa ostala tehnologija je skrita v
steni.

Enostavno upravljanje
■■ Prilagodljivo : Krmilnik je vgrajen
direktno na enoti in se lahko po potrebi
namesti zgoraj ali spodaj .
■ Intuitivno: Štiri nastavljive stopnje hitrosti
ventilatorja in funkcija za izklop za
zagotovitev idealnih zračnih tokov.
■ Udobno: Krmilnik vas samodejno opomni,
ko je čas za menjavo filtrov.

Hitra namestitev
■■ Enostavno: Potreben samo en zidni
preboj in klasična električna povezava.
■■Prednosti:

Delovanje brez ustvarjanja
kondenza in ujemajoči se sestavni deli.
■■ Prihranki: Minimalen poseg v bivalne
prostore, brez dodatnih preurejanj.

Visoka zmogljivost.
Enostavna namestitev.

Naprava Zehnder ComfoSpot 50
omogoča prezračevanje s pretokom
zraka do 55 m³/h, zahvaljujoč ohišju
iz izolacijskega EPP materiala
(ekspandirani polipropilen) pa hkrati
deluje izjemno tiho.
Edinstven pralni entalpijski toplotni
izmenjevalec omogoča do 82%
rekuperacijo toplote in 78% vračanje
vlage. Zehnder ComfoSpot 50 svojo
100% zmogljivost zagotavlja do -5°C
zunanje temperature.

Zajem svežega
zunanjega zraka

Pri zunanji temperaturi med -5°C in
- 15°C se vklopi protizamrzovalna
zaščita, ki preprečuje zamrznitev
naprave. Zehnder ComfoSpot 50 je
mogoče namestiti z minimalnim
posegom v bivalne prostore.
Potrebno je le izvrtati luknjo velikosti
pribl. 340 mm in standardna
električna povezava. Zunanji in
notranji stenski pokrov sta izdelana
iz odporne plastike in se jih po želji
lahko prebarva,

da se ujemata z barvo stene oz. zunanje
fasade. Zahvaljujoč integriranemu
entalpijskemu izmenjevalcu, se v napravi
ne ustvarja kondenz, ki bi ga drugače
morali odvesti po zunanji fasadi.Tako se
naprava lahko namesti navzven brez
naklona, kar omogoča veliko lažjo
namestitev, saj fasada ostane suha in
čista.

Ventilatorja
z učinkovitima
ES motorjema
Zračni filtri
se enostavno zamenjajo
kar iz prostora

Zunanja fasadni pokrov

Krmilnik
se lahko po potrebi
namesti na spodnji ali
na zgornji strani

Odprtina odvodnega zraka
lahko se ročno zapre

Izpust odpadnega
zraka
Izolacijsko ohišje
narejeno iz materiala EPP (ekspandiranega
polipropilena), ki zagotavlja optimalno
toplotno in zvočno izolacijo.

Entalpijski toplotni
izmenjevalec
odstranljiv za lažje
čiščenje z vodo

Notranji stenski pokrov
z izredno gladko, elegantno
obliko

Odprtina dovodnega zraka
lahko se ročno zapre

Tehnični podatki Zehnder ComfoSpot 50
Zehnder ComfoSpot 50
Ele ktrična povezava

230 VAC /50 – 60H z

Razred zaščite

S E LV razred I I

Stopnja zaščite

IP 20

Ohišje

Enota: Plastika, brez toplotnih mostov
Notranjost enote: pena iz Polipropilena (EPP)

Krmilnik

4 hitrosti prezračevanja, izklop naprave, delovanje dovoda / odvoda
Stanje delovanja, menjava filtra in prikaz napak
Opomnik za menjavo filtra in ročno ponastavitvijo časa
Zaščita proti zmrzovanju

Montaža

Zunanja stena

Filter

G3 za dovodni in odvodni zrak, opcijsko F7 za dovodni zrak

Ventilatorji

DC radial ni ventilator

Toplotni izmenjevalec

Protitočni entalpijski izmenjevalec z vračanjem vlage

Lopute

Ročne lopute za dovodni in odvodni zrak

Moč priključka

0.75 A

Območje delovanja

-20°C do + 40°C , zaščita proti zmrzovanju samodejno izklopi napravo

Protizmrzovalna zaščita

Zaščita od temp. -5°C do -15 °C, potem se naprava samodejno ugasne

Pretok zraka

15 - 25 - 40 - 55 m ³ / h

Energetska učinkovitost

Do 82% vračanje toplote, do 7 8% vračanje vlage

Glasnost naprave

Približno 25 dB (A) pri pretoku zraka 30 m3/h

Dimenzije in teža
Notranja in zunanja zidna rešetka

Š 380 x V 376 x G 50 mm

Debelina zunanjega zidu

Min. 350 maks. 600 mm

Dovodna/odvodna cev

315 mm premer, 600 mm dolžine (možnost skrajšanja)

Vrtanje luknje

Približno 320 mm premer

Teža

Približno 5kg

* Izmerjene vrednosti na razdalji 3 m.
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