
 



 









Warmteterugwi nu n it 

Zehnder ComfoAir Q 

Condensafvoer 

Tijdens de warmteoverdracht kan 

er in de warmtewisselaar 

condenswater ontstaan. Deze dient 

te worden afgevoerd. Hiervoor is 

de ComfoAir Q unit aan de 

onderzijde voorzien van twee 

condensafvoer openingen. Indien 

we bijvoorbeeld een linker unit 

toepassen zal de rechter 

condensafvoer moeten worden 

aangesloten op de rioolafvoer met 

behulp van een droog sifon. 

Voorbeeld droog sifon: 

De rechter andere opening dient bij 

deze situatie te worden afgedopt. 

Hiervoor zijn speciale afdichtdopjes 

aanwezig. 

Modulerende inline 

bypasskleppen 

De modulerende inline-

bypasskleppen kunnen niet verder 

openen/sluiten dan strikt 

noodzakelijk. Zo stemt de unit de 

temperatuur af op de 

omstandigheden waarin de 

gebruiker zich het prettigst voelt, 

volgens het principe van adaptief 

prettigst voelt, 

Flow control- motoren 

Flow control-motoren voor een 

fluisterstille werking en continue 

balans tussen de luchttoevoer en -

afvoer. De weerstandsverschillen 

door condens in de warmte -

wisselaar en filtervervuiling worden 

opvangen, net als drukverschillen 

op het buitenlucht aanzuigrooster 

op de gevel. 

Filters 

De ComfoAir Q unit is standaard 

uitgevoerd met G4 filters voor het 

filteren van de toe- en afvoerlucht. 

Deze filters zijn eenvoudig zonder 

gereedschap uit de unit te 

verwijderen. 

De unit beschikt over een variabele 

filtermelding. De filtermelding vindt 

plaats op basis van tijd of op basis 

van luchtvolumestroom. Afhankelijk 

van wat het eerst bereikt is zal een 

filtersignalering op de unit en 

bedieningschakelaar zichtbaar zijn. 

Warmtewisselaar 

De speciaal ontwikkelde 'diamant'

warmtewisselaar heeft een grotere 

oppervlakte. Hierdoor kan de 

warmteoverdracht ook bij hoge 

luchthoeveelheden goed 

plaatsvinden. Ook zorgt dit voor 

een lagere interne weerstand 

waardoor er minder energie nodig 

is om de lucht door de 

warmtewisselaar te verplaatsen. 

Dat betekent lagere 

motortoerentallen bij hoge 

luchthoeveelheden en 

opvoerhoogten. Hierdoor is de 

energieopname en 

geluidsproductie verlaagd. 

Vorstvrij voorziening 

De modulerende voorverwarmer zal 

niet meer warmte toevoegen dan 

nodig is. Het maakt de 

warmtewisselaar de temperatuur 

van O graden bereikt zal de 

voorverwarmer een minimale 

hoeveelheid energie afgeven die 

afhankelijk is van de op dat 

moment heersende 

buitentemperatuur. 

Display 

De display op de unit geeft alle 

informatie om de prestatie van de 

unit op elk gewenst moment uit te 

lezen. Door middel van de 

ingebruikname assistent wordt u 

geholpen de installatie op de juiste 

zeh� 

wijze in te regelen. Daarnaast 

maakt de display het mogelijk de 

unit op 

specifieke comfortwensen in te 

stellen. 

Regeling 

De Q unit heeft diverse 

mogelijkheden om verschillende 

ventilatiestanden te kiezen. 

Hiervoor zijn speciaal twee 

bedieningsschakelaars ontwikkeld 

die middels een vieraardige kabel 

kan worden aangesloten. De 

schakelaars zijn speciaal 

ontwikkeld voor de Zehnder 

ComfoNet-aansluiting . 

De ComfoSwitch C is een 

driestanden regeling bedienbaar 

via druktoetsen. Door middel van 

led lampjes wordt de 

ventilatiestand van de unit 

aangeven. Ook is op deze wijze 

een storingsmelding of filtermelding 

zichtbaar. 

De ComfoSense C is enerzijds 

geschikt voor handmatige 

bediening van het toerental van de 

unit en anderzijds met behulp van 

een automatisch weekprogramma. 

De ComfoSense C heeft een 

display waarop dezelfde 

uitleesmogelijkheden aanwezig zijn 

als op de display van de unit. 

Let op: de ComfoSence C en 

ComfoSwitch C zijn alleen 

toepasbaar in combinatie met 

Zehnder ComfoAir Q 

warmteterugwinunits/ 

accessoires. Deze zijn voorzien 

van een ComfoNet-aansluiting 

Elektrische aansluiting 

De Q unit is standaard voorzien van 

een randaarden stekker voor 

aansluiting op één fase, 230 V, 50 

Hz. 



  



  



  



  



  




