
Sazinieties ar mums.
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Izbaudiet augstāko telpu gaisa kvalitāti 
visu gadu. Zehnder komfortablā telpu 
ventilācija ar mitruma atgūšanu.

MAKSIMĀLAI 
LABSAJŪTAI

Vienmēr labākais klimats

90 % savas dzīves mēs 
pavadām iekštelpās.

Dizaina radiatori Komfortabla telpu ventilācija Izstarojošo griestu paneļu apsildes un dzesēšanas sistēmas Clean air solutions
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IZAICINĀJUMI

Kādēļ atteikties no personiskā 
labsajūtas klimata?

Ne visur ir tik labs gaiss, kā pastaigājoties mežā. Slēgtās telpās 
gaisa kvalitāte bieži vien netiek pietiekami kontrolēta. Taču tieši 
iekštelpu klimats ir svarīgākais mūsu labsajūtai un veselībai. 
Tādēļ personīgās labsajūtas nolūkos pievērsiet uzmanību augstai 
iekštelpu gaisa kvalitātei. Piemēram, ar Zehnder telpu ventilācijas 
sistēmu ar mitruma atgūšanu.

Stingrāku būvnormatīvu 
ietekmē tiek būvētas 
hermētiskas ēkas, tādējādi 
ievērojami ietekmējot svaigā 
gaisa padevi un būtiski 
pazeminot telpu gaisa 
kvalitāti.

Mēs 90 % savas dzīves 
pavadām iekštelpās. Sportojot, 
strādājot un dzīvojot.

Klimata izmaiņas rada ekstrēmas 
temperatūras. Tam nav jāietekmē 
Jūsu telpu gaisa kvalitāte.

Enerģijas izmaksas turpina 
augt. Taču mums ir risinājumi, 
kā Jūs gudri varat ietaupīt....
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DARBĪBAS PRINCIPS

Komfortablas telpu ventilācijas sistēmas ar 
Zehnder entalpijas siltummaini atgūst līdz 80 % 
siltuma un papildus līdz pat 70 % mitruma. 
Pateicoties tam ziemā siltums un mitrums paliek 
telpā, kamēr tiek pievadīts pareizais apjoms 
svaiga gaisa. Turpretī vasarā siltums un mitrums 
tiek noņemts no siltā, mitrā āra gaisa, pirms 
svaigais gaiss nonāk mājā. Šī energoefektīvā 
metode novērš pārāk sausu telpu gaisu 

Kā darbojas 
mitruma atgūšana?

ziemā un pārāk mitru gaisu vasarā. Zehnder 
patentētā polimēru membrāna šajā gadījumā 
darbojas kā gaisa plūsmu atdalošais slānis. 
Vienlaikus tiek novērsta netīrumu nokļūšana 
no izplūdes gaisa pieplūdes gaisā.

Siltums un mitrums tiek 
atgūts un paliek telpā.

Siltums un mitrums tiek noņemti no āra 
gaisa, pirms svaigais gaiss nonāk mājā.

Pietiek ar pārāk 
sausu gaisu ziemā

Patīkama mitruma samazināšana 
vasarā
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Darbojas kā gaisa plūsmu 
atdalošais slānis un garantē tikai 
ūdens tvaika pārnešanu starp 
abām gaisa plūsmām, kas skar 
membrānu. 

Radiet savu individuālo labsajūtas klimatu  
un izbaudiet plašu priekšrocību klāstu

Optimāls komforts un uzlabota 
telpu gaisa kvalitāte

Mitruma atgūšana samazina pārāk sausu 
telpu gaisu ziemā un pārāk mitru gaisu vasarā. 
Tādējādi Jūs iegūstat labāko telpu gaisu lielākam 
komfortam un labsajūtai.

Unikāla,  
patentēta  
membrāna

Enerģijas izmaksu ietaupījums

Siltuma un papildu mitruma atgūšanai ir augsta 
energoefektivitāte. Ziemā tikai pie zemākām 
temperatūrām nepieciešama priekšsildītāja 
pieslēgšana un vasarā iespējams samazināt 
enerģijas izmaksas objektā uzstādītai gaisa 
kondicionēšanas sistēmai.

Īpaši labi Jūsu veselībai

Pastāvīgi augsta telpu gaisa kvalitāte un relatīvais 
gaisa mitrums komforta robežā pozitīvi ietekmē 
Jūsu veselību.

Droša investīcija Jūsu mājā

Nodrošinot pastāvīgu mitruma līmeni,  
Jūs novērsīsiet arī plaisu veidošanos 
neizturīgākos materiālos, piem., koka grīdas 
segumos, un tādējādi nodrošināsiet garāku  
to kalpošanas mūžu.
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KOMFORTABLA TELPU VENTILĀCIJA AR MITRUMA ATGŪŠANU

Labsajūta visos 
gadalaikos

Optimāls komforts 
visos gadalaikos

Ideāls telpas klimats visu gadu — 
izmantojot telpu ventilāciju ar mitruma 
atgūšanu

Dabiska gaisa apmaiņa  
ar viedu automātiku

Ventilācija  

Mitruma atgūšana 

Labsajūtas klimats

Jo īpaši aukstās ziemas dienās iekštelpu gaiss 
bieži vien ir pārāk sauss. Tas var radīt nepatīkamus 
kairinājuma simptomus un pat veselības problēmas. 
Vasarā relatīvi mitro gaisu mēs izjūtam vēl siltāku, 
nekā tas patiesībā ir. 

Šajā gadījumā mitruma atgūšana ir ideālais 
risinājums: Zehnder komfortablās telpu ventilācijas 
sistēmas ar izvēles kārtā integrētu entalpijas 
siltummaini nodrošina ideālu iekštelpu klimatu, 
pateicoties siltuma un papildu mitruma atgūšanai. 
Izbaudiet optimālu iekštelpu gaisu vēl lielākai 
labsajūtai kā vasarā, tā arī ziemā. Un vienlaikus 
ietaupiet vēl enerģiju.

Moderna, hermētiska ēka samazina enerģijas 
patēriņu, taču novērš arī dabisko gaisa apmaiņu. 
Komfortabla telpu ventilācija ir mūsdienīga 
un ilgtspējīga atbilde: tā nodrošina veselīgu, 
komfortablu un energoefektīvu alternatīvu 
vēdināšanai, atverot logus, un apgādā Jūs 
pastāvīgi ar svaigu un tīru gaisu.
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+371 29 433 447

rudolfs.birnbaums@zehndergroup.com

Sazinieties ar mums.

Ar Zehnder Jūs vienmēr izdarīsiet perfektu izvēli, nodrošinot vislabāko klima-
tu telpā. Zehnder komfortablas telpu ventilācijas sistēmas sniedz augstāko 
komfortu, nodrošina lielāku labsajūtu, uzturot pastāvīgu telpu gaisa kvalitāti, 
un vienlaikus ietaupa ievērojamas enerģijas izmaksas. 

Pārliecinieties pats. Tīmekļa vietnē www.zehnder.lv Jūs atradīsit svarīgu 
papildu informāciju par mūsu telpu klimata kontroles risinājumiem.

Vai Jums jau ir komfortabla telpu ventilācijas sis-
tēma no Zehnder un Jūs to vēlaties papildināt 
ar papildu mitruma atgūšanas sistēmu? Papildu 
mitruma atgūšanai Jūs jebkurā laikā varat 
papildināt savu Zehnder ventilācijas sistēmu ar 
Zehnder entalpijas siltummaini.

Vienīgais tirdzniecībā pieejamais mazgājamais 
entalpijas siltummainis. Tas ir robusts, ilgmūžīgs 
un viegli apkopjams.

Jebkurā laikā ērti 
veicami uzlabojumi

Tas nav  
no cukura

Zehnder Baltics OÜ · Rannamõisa tee 38d · 13516 Tallinn · Estonia
+371 2943 3447 · info.baltics@zehndergroup.com · www.zehnder.lv
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