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 Priekšvārds

 Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo dokumentu. 

Rīkojoties saskaņā ar šo dokumentu, varat drošā un 
optimālā veidā instalēt ComfoAir Q. Šajā dokumentā 
ComfoAir Q tiks saukts par "ierīci". Ierīce tiks 
pastāvīgai attīstīta un uzlabota. Tādējādi ierīce var 
nedaudz atšķirties no sniegtajiem aprakstiem.

Zehnder dokumentos tiek izmantotas šādas 
piktogrammas:

Simbols Skaidrojums

Būtisks aspekts.

Ventilācijas sistēmas darbības traucējumu vai tās 
bojājuma risks.

Miesas bojājumu risks.

Rokasgrāmatā pieejamā informācija

Vispārīga informācija par ventilācijas sistēmu

Garantijas un atbildības nosacījumi

EEK Atbilstības deklarācija

Kā ierīcē nomainīt filtrus

Kā ventilācijas sistēmā iztīrīt ventiļus un/vai restes

Kā lietot ierīces displeju

Servisa rokasgrāmatā pieejamā informācija

Nodošana ekspluatācijā

Apkopes procedūras

Procedūras ierīces darbības traucējumu gadījumā

Pieejamās rezerves daļas

Iespējamās kombinācijas RF vadībai

Tehnisko datu paplašināts izklāsts

CHANGED

SAME

 Jautājumi
Ja jums rodas jautājumi vai vēlaties pasūtīt jaunu dokumentu vai jaunus filtrus, sazinieties ar piegādātāju. Galvenā 
piegādātāja kontaktinformācija:

Zehnder Group Deutschland GmbH
Sales International
Almweg 34 · 77933, Lāra (Lahr) · Vācija
Tālr.: +49 78 21 586 392 · Fakss: +49 78 21 586 406
sales.international@zehndergroup.com · www.international.zehnder-systems.com

Visas tiesības aizsargātas.
Šī dokumentācija ir sagatavota ar vislielāko rūpību. Izdevēju nevar saukt pie atbildības ne par kādiem zaudējumiem, 
kas ir radušies informācijas neesamības vai nepareizas informācijas dēļ šajā dokumentā. Strīdu gadījumā saistoša 
ir instrukciju versija angļu valodā.
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1 Drošības instrukcija
■ Vienmēr ievērojiet šajā dokumentā 

sniegtos drošības noteikumus, 
brīdinājumus, komentārus un 
norādījumus. Ja neievērosiet šajā 
dokumentā sniegtos drošības 
noteikumus, brīdinājumus, komentārus 
un norādījumus, varat gūt miesas 
bojājumus vai sabojāt ierīci.

■ Vienmēr ievērojiet vietējās pašvaldības, 
energoapgādes un ūdensapgādes 
atbildīgo dienestu vai citu iestāžu 
vispārēji un vietēji piemērojamās 
ierīkošanas, drošības un uzstādīšanas 
instrukcijas.

■ Vienmēr pievienojiet ierīcei vismaz 
900 mm garus gaisa vadus, pirms 
pievienojat ierīcei strāvas padevi. Tas 
nepieļaus saskaršanos ar ieslēgtas 
ierīces motoru.

■ Neieslēdziet ierīces strāvas padevi, pirms 
nav pabeigta visu ierīces mehānisko 
daļu uzstādīšana. Pēc uzstādīšanas 
visas ierīces daļas, kas var izraisīt 
miesas bojājumus, jānosedz ar drošības 
apvalku. Drošības apvalku atvēršanai ir 
nepieciešami attiecīgi darbarīki.

■ Ja vien instrukcijā nav norādīts citādi, 
instalācija, nodošana ekspluatācijā un 
apkope ir jāveic sertificētam inženierim. 
Nesertificēts inženieris var izraisīt 
miesas bojājumus vai sabojāt ventilācijas 
sistēmas darbību.

Nepārveidojiet ierīci vai šajā dokumentā 
norādītās specifikācijas. Ierīces 
pārveidošana var izraisīt miesas 
bojājumus vai sabojāt ventilācijas 
sistēmas darbību.

	 ■ Vienmēr atvienojiet visus ierīces 
un pēc izvēles pievienotā ComfoSplitter 
strāvas piegādes polus pirms ventilācijas 
sistēmas apkopes darbu sākšanas. 
Ja iedarbināta ierīce nav nosegta ar 
drošības apvalku, tā var izraisīt miesas 
bojājumus. Pārliecinieties, ka ierīce nevar 
nejauši atkal ieslēgties.

	 ■ Darbojoties ar elektroiekārtām, 
vienmēr izmantojiet aizsarglīdzekļus pret 
elektrostatisko izlādi, piemēram, valkājiet 
antistatisko aproci. Statiskās uzlādes var 
sabojāt elektroiekārtas.

CHANGED

SAME

ESD

CHANGED

SAME

ESD

CHANGED

SAME

ESD
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2 Uzstādīšanas nosacījumi
■ Uzstādiet ierīci ar galveno pieslēgumu 

230 V~50 Hz. Jebkurš cits strāvas pieslēgums var 
sabojāt ierīci.

■ Ierīce ir paredzēta izmantošanai dzīvojamās 
telpās. Ierīce nav paredzēta industriālai 
izmantošanai, piemēram, peldbaseinu vai saunu 
apkalpošanai. Uzstādīšana industriālā vidē var 
sabojāt ierīci.

■ Pārbaudiet, vai uzstādīšanas vidē temperatūra 
saglabāsies pieļaujamajā diapazonā visu gadu.

 Pieļaujamās temperatūras diapazons ir norādīts 
nodaļā "Tehniskā specifikācija".

■	 Nav ieteicams uzstādīt ierīci vietās ar 
paaugstinātu gaisa mitrumu (vannasistabās vai 
tualetēs). Tādējādi netiks pieļauta kondensāta 
veidošanās uz ierīces ārpuses.

■	 Pārbaudiet, vai pārvietojamā gaisa temperatūra 
saglabāsies pieļaujamajā diapazonā visu gadu. 
Pārvietojamā gaisa pieļaujamās temperatūras 
diapazons ir norādīts nodaļā "Tehniskā 
specifikācija".

■	 Pārbaudiet, vai elektroinstalācija ir piemērota 
ierīces darbam ar maksimālo jaudu. Maksimālās 
jaudas vērtības ir norādītas nodaļā "Tehniskā 
specifikācija".

■	 Pārbaudiet, vai elektroinstalācija ir piemērota 
vēlamo palīgiekārtu darbam ar maksimālo jaudu. 
Izvēles palīgiekārtu tehniskās specifikācijas ir 
sniegtas tām pievienotajās rokasgrāmatās.

■	 Pārbaudiet, vai ierīces uzstādīšanai paredzētajā 
vietā ir pietiekami daudz telpas šādiem faktoriem:

 -  ierīcei (nav nepieciešamības pēc papildu telpas 
sānos);

 -  telpai ierīces priekšā (vismaz 1 m) tehniskās 
apkopes darbu veikšanai;

 - kondensāta drenāžai zem ierīces (pēc izvēles);
 -  gaisa vadu sistēmai, tostarp trokšņu slāpētājiem;
 -  vadu tīklam, kas savieno ar ierīci ārēju, ar vadiem 

pievienojamu vadības iekārtu (pēc izvēles);
 -  vēlamajām izvēles palīgiekārtām un, ja 

nepieciešams, viegli pieejamiem elektroenerģijas 
padeves savienojumiem;

 -  viegli pieejamam ierīces elektroenerģijas 
padeves savienojumam. Barošanas kabeļa 
garums ir norādīts nodaļā "Tehniskā 
specifikācija".

1m

3 Transportēšana un izsaiņošana
Pieļaujamā transportēšanas un 
uzglabāšanas temperatūra ir norādīta 
nodaļā "Tehniskā specifikācija".
Transportējiet un izsaiņojiet ierīci 

uzmanīgi. Likvidējiet iepakojumu videi draudzīgā 
veidā.

Piegādātās preces pārbaude 
Nekavējoties ziņojiet savam piegādātājam, ja prece 
ir piegādāta bojāta vai nepilnīgā komplektācijā. 
Piegādātajai precei noteikti ir jāsatur: 

Izskata paraugs Nosaukums

Ierīce 
Pārbaudiet identifikācijas plāksnīti, lai 
pārliecinātos, ka tas ir pareizais tips.

Montāžas stiprinājums

Kondensāta drenāžas komplekts

Ierīce ar standarta siltummaini:
■  kondensāta drenāžas adaptera 

32 mm caurule;
■  kondensāta drenāžas adaptera 1¼" 

vītņu caurule;
■  kondensāta drenāžas blīvēšanas 

vāciņš.

Ierīce ar entalpijas siltummaini:
■  divi (2) kondensāta drenāžas 

blīvēšanas vāciņi.

Strāvas padeves vads

Dokumentācija

Putekļsargs

 Noņemiet putekļsargu 
īsu brīdi pirms gaisa vadu 
uzstādīšanas.

Uz identifikācijas plāksnītes pieejamā informācija

Apzīmējums Skaidrojums

ComfoAir Produkta saimes nosaukums

Q Produkta tipa nosaukums

350 Maksimālais gaisa tilpums līdz 350 m3/h

450 Maksimālais gaisa tilpums līdz 450 m3/h

600 Maksimālais gaisa tilpums līdz 600 m3/h

SI Ierīces (ražotāja) valsts kods

R Gaisa piegāde un izvade kā noklusējums ir ierīkota 
ierīces labajā pusē.

ST15 Ierīcei ir četri fiksētie gaisa savienojumi.

TR16 Ierīcei ir četri pagriežami gaisa savienojumi.

ERV Ierīcei kā noklusējums ir uzstādīts entalpijas 
siltummainis.

15 Nav pieejams modeļiem ComfoAir Q 350 un 450.
16 Nav pieejams modelim ComfoAir Q 600.
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4 Tehniskā specifikācija

Q 350 Q 450 Q 600

Ekspluatācijas īpašības

Minimālā gaisa plūsma, ja uzsildītājs ir 
izslēgts

75 m3/h 75 m3/h 75 m3/h

Minimālā gaisa plūsma, ja uzsildītājs ir 
ieslēgts

100m 3/h 100m 3/h 100m 3/h

Maksimālā gaisa plūsma 350 m3/h 450 3/h 600 m3/h

Termiskais lietderības koeficients  

(saskaņā ar EN 13141-7:2010)
92% 90% 89%

Elektriskie dati

Maksimālā jauda (iekļaujot uzsildītāju) 
(At – 15°C un maks. gaisa plūsma)

1850 W 10,00 A 2240 W 10,80 A 2620 W 12,70 A

Maksimālā jauda (neiekļaujot uzsildītāju) 180 W 1,42 A 250 W 1,98 A 350 W 2,77 A

Strāvas piegādes/strāvas padeves vads 230 V ± 10%, vienfāzes, 50 Hz, 2,5 m

Cos φ 0,36–0,54 0,32–0,57 0,4–0,62

Iekšējais kūstošais drošinātājs F5010
(10 A)

F5015
(15 A)

F5015
(15 A)

Pieslēguma dati

Gaisa pieslēguma izmērs (Ø) Iekšpusē: 160 mm 
Ārpusē: 190 mm

Iekšpusē: 160 mm 
Ārpusē: 190 mm

Iekšpusē: 180 mm
Ārpusē: 200 mm

Kondensāta drenāžas (pieslēguma) izmērs 
(Ø)

Caurules versijai: 32 mm 
Vītnes versijai: 1¼"

ComfoNet dati

Maksimālā jauda 400 mA pie 12 V

Maksimālais iekārtu skaits bez savas 
strāvas piegādes

4

Kabeļa tips 2x neekranēts vītais pāris, 
stīvie (cietie) vadi, 0,6 mm2 (maks. 50 m)

Krāsu kods 12 V: sarkana 
GND: melna
CAN_H: dzeltena
CAN_L: balta

Materiālu specifikācija

Korpuss Pārklāta tērauda loksne 

Iekšpusē EPP un ABS

Siltummainis Polistirols

Entalpijas siltummainis Polietilēna poliētera kopolimērs

Vispārīgi

IP klasifikācija IP40

ISO klasifikācija B

Temperatūras diapazons transportēšanas 
un uzglabāšanas laikā

-40 līdz +60°C

Pārvietojamā gaisa temperatūras diapazons -20 līdz +60°C

Uzstādīšanas vietas temperatūras 
diapazons 

0 līdz +45°C

Relatīvais gaisa mitrums uzstādīšanas vietā < 90%; nenotiek kondensācija

Svars 50 kg

Filtra klase: Āra gaisam: F7
Izvadāmais gaiss: G4
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4.1. Ierīces konfigurācija

N

I

A

H

M

D

E

L

F G

J

C

B

Novietojums Detaļa

A Daļēji caurspīdīgs aizsargs displeja pieejai un filtra vāciņiem.

B Gaisa vadu savienojuma shēma ir iegravēta uz kabeļu teknes vāka.

C Divi (2) l īmeņa regulētāji.

D Kabeļu teknes vāks savienoto kabeļu pārklāšanai un aizsardzībai.

E Pieslēgums elektrotīklam un identifikācijas plāksnīte ar sīku informāciju uz ierīces (nav redzama).

F Divi (2) ComfoNet spraudsavienojumi.

G ComfoNet RJ45 savienojums.

H Gaisa necaurlaidīgās blīves priekšējais vāks.

I Aiz displeja vāka novietots displejs ierīces darbināšanai.

J Aiz displeja vāka novietota mātesplate.

L Uzsildītājs aizsardzībai pret sasalšanu.

M Divas (2) kondensāta drenāžas siltā izvadāmā gaisa kondensāta aizvadīšanai.

N Četri (4) savienojumi gaisa vadiem.
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4.2. Skice

ComfoAir Q 350/ComfoAir Q 450
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ComfoAir Q 600
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4.3. Mātesplates vadu tīklojuma shēma
Apzīmējums:

Skaidrojums

Kods Skaidrojums Kods Orientācija: labā Orientācija: kreisā

PE zaļa/dzeltena DISPLEJS Displeja ekrāns Displeja ekrāns

N/BU Zila RF Neattiecas Neattiecas

L/BK Brūna vai melna VV Uzsildītājs Uzsildītājs

WH Balta BYP Apiešanas modulējošais 
izpildmehānisms

Apiešanas modulējošais 
izpildmehānisms

RD Sarkana M1 Gaisa izvades motors Gaisa piegādes motors

GN Zaļa M2 Gaisa piegādes motors Gaisa izvades motors

YE Dzeltena S1 Āra gaisa sensors Izvadāmā gaisa sensors

GY Pelēka S2 Izplūdes gaisa spiediena sensors Piegādājamā gaisa spiediena 
sensors

VT Violets S3 Piegādājamā gaisa sensors Izplūdes gaisa sensors 

17/18 ComfoNet spraudnis S11 Izvadāmā gaisa sensors Āra gaisa sensors

19 ComfoNet RJ45 S22 Piegādājamā gaisa spiediena sensors Izplūdes gaisa spiediena sensors

S33 Izplūdes gaisa sensors Piegādājamā gaisa sensors
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5 Uzstādīšanas procedūras

 Neieslēdziet ierīces strāvas padevi, 
pirms nav pabeigta visu ierīces 
mehānisko daļu uzstādīšana. Pēc 
uzstādīšanas visas ierīces daļas, 
kas var izraisīt miesas bojājumus, 
jānosedz ar drošības apvalku. 
Drošības apvalku atvēršanai ir 
nepieciešami attiecīgi darbarīki.

Ņemiet vērā, ka uzstādīšanas laikā var rasties 
elektromagnētiskie traucējumi (EMS).
■ Pārliecinieties, ka starp barošanas kabeļiem 

(piem., 230 V) un kabeļiem, kas ir jutīgi pret 
traucējumiem (piem., vadības, zemsprieguma, 
saskarnes, LAN, digitālā vai analogā signāla 
kabeļi), ir barjera (piem., tie ir katrs savā ejā vai 
nodalījumā) vai vismaz 150 mm attālums.

■ Ja ir jākrustojas barošanas kabeļiem un pret 
traucējumiem jutīgiem kabeļiem, kuri var traucēt 
viens otru, pārliecinieties, ka tie krustojas 
perpendikulāri.

Tas, cik vien iespējams, mazinās EMS traucējumus 
un nodrošinās vislabāko komunikāciju.
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5.1. Ierīces uzsildītāja pārregulēšana 
Ierīce ir aprīkota ar piegādājamā un 
izvadāmā gaisa (ieejām) ierīces 
labajā pusē. Nododot ierīci 
ekspluatācijā, tā tiek saukta par 
ierīces LABO orientāciju.

Ja ir nepieciešams, lai piegādājamā 
un izvadāmā gaisa (ieejas) būtu 
(ierīces) kreisajā pusē, veiciet šādas 
darbības: Nododot ierīci 
ekspluatācijā, tā tiek saukta par 

ierīces KREISO orientāciju.

1 2 3

Atveriet puscaurspīdīgo aizsargstiklu. Atskrūvējiet priekšējā vāka trīs (3) 
skrūves. 
Noņemiet priekšējo vāku.

Pabīdiet kabeļu teknes vāku uz 
priekšu.

4 5 6

Izvelciet filtrus. Samainiet filtrus vietām.
Pārliecinieties, ka bultiņa uz filtriem ir 
vērsta uz augšu.

Ievietojiet filtrus atpakaļ ierīcē. 
■  = kreisā puse
■  = labā puse

7 8 9

Atskrūvējiet displeja vāka divas (2) 
skrūves.
Atveriet displeja vāku.

Izvelciet uzsildītāja komunikācijas un 
barošanas kabeļus no vadības PCB.

Izvelciet uzsildītāju, tostarp tā kabeļus 
un kabeļu nodalījumu, no ierīces 
kreisās puses.

10

180°

11 12

Pagrieziet uzsildītāju par 180°. Iebīdiet uzsildītāju, tostarp tā kabeļus 
un kabeļu nodalījumu, atpakaļ ierīces 
labajā pusē.

Apgrieztā secībā ievietojiet atpakaļ 
visas izņemtās daļas.

 Uzstādīšanas laikā:
 ■		pievelciet visas skrūves ar 

roku (maks. 1,5 Nm);
 ■		ievietojiet visus kabeļus to 

vadības kanālos;
 ■		novietojiet priekšējā vāka 

apakšējo malu aiz apakšējās 
plāksnes augšējās malas. 

 Tas nodrošinās gaisa 
necaurlaidīgu blīvējumu pēc 
skrūvju pievilkšanas.
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5.2. Uzstādīšana pie sienas

≥250mm

≥1050mm

640mm

≥1050mm

640mm
1 2

1 2

 Uzstādot ierīci, stipriniet to 
pie sienas, kuras minimālā 
masa ir 200 kg/m2.

Norādītais augstums ir aptuvens. 
Precīzais augstums ir jānosaka 
atkarībā no izvēlētā kondensāta 
drenāžas veida.

Piestipriniet montāžas stiprinājumu 
pie sienas.
■  Pārliecinieties, ka stiprinājuma 

atveres ir augšpusē. 
■  Pārliecinieties, ka stiprinājums ir 

nolīmeņots.

Pakariniet ierīci uz montāžas 
stiprinājuma, kas ir piestiprināts pie 
sienas.
■  Zehnder ComfoPipe Plus gaisa 

vadiem izmantojiet atveri 1.
■  Visiem citiem gaisa vadiem 

izmantojiet atveri 2.

3 4 5

Nolīmeņojiet ierīci ar līmeņa 
regulētājiem.

Atveriet puscaurspīdīgo aizsargstiklu. Pabīdiet kabeļu teknes vāku uz 
priekšu.

6
Palīgiekārtu paraugs

7

Sifona paraugs

8 Gaisa vada 
paraugs

Uzstādiet nepieciešamās 
palīgiekārtas, kā norādīts tām 
pievienotajās rokasgrāmatās.

Uzstādiet sifonu ierīces apakšdaļā, 
kā norādīts nodaļā "Kondensāta 
drenāžas uzstādīšana".

Pievienojiet ierīcei gaisa vadus, 
kā norādīts nodaļā "Gaisa vadu 
uzstādīšana".

 Noņemiet putekļsargu 
īsu brīdi pirms gaisa vadu 
uzstādīšanas.

9 Vārsta paraugs
Restes paraugs

10 11

Uzstādiet vārstus un restes, kā 
norādīts vārstu un restu uzstādīšanas 
sadaļā.

Pievienojiet ierīcei strāvas padevi.
Apgrieztā secībā ievietojiet atpakaļ 
visas izņemtās daļas.

Nododiet ierīci ekspluatācijā, kā 
norādīts servisa inženiera rokasgrāmatā.

 Palaidiet ekspluatācijā 
nodošanas vedņa pirmo daļu 
(pamatkonfigurāciju) tūlīt pēc 
barošanas ieslēgšanas. Šie 
iestatījumi ir nepieciešami, lai 
pasargātu ierīci no sasalšanas un 
ūdens radītajiem bojājumiem.
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5.3. Uzstādīšana uz grīdas

1100
mm

250
mm

1 Instrukcijas paraugs 2

Izmantojiet Zehnder montāžas rāmi uz 
grīdas (pieejams kā papildaprīkojums) 
sienām, kuru masa ir mazāka nekā 
200 kg/m2. Tas, cik vien iespējams, 
mazinās saskares trokšņus. 

Uzstādiet montāžas rāmi, kā norādīts 
tā uzstādīšanas instrukcijā.

Novietojiet ierīci uz montāžas rāmja.
■  Pārliecinieties, ka ierīce ir fiksēta 

savā vietā.

3 Sākot ar 4. darbību, turpiniet uzstādīšana procedūru, kā norādīts uzstādīšanai pie sienas.

5.4. Kondensāta drenāžas uzstādīšana
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Ø 32 mm 
G 1 ¼"

min. 500 Pa
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 LABĀ orientācija: KREISĀ orientācija:

Ierīces radītais kondensāts ir jāaizvada nesasalis, 
slīpumā un ar gaisa blīvējumu. 
Lai aizvadītu kondensātu no ierīces, tās apakšā ir 
ierīkoti divi bajonetsavienojumi. Šie savienojumi nav 
necaurlaidīgi. Tādēļ šie savienojumi ir jānoslēdz ar 
atsevišķi piegādātu(-iem) blīvēšanas vāciņu(-iem) vai 
sausu sifonu. 

 Neuzstādiet ūdens hidraulisko aizvaru (U veida 
izliekums) uz ierīces. Siltā laikā ūdens no sifona 
var iztvaikot.

Entalpijas siltummainis uzstādīts
Ja ierīce ir aprīkota ar entalpijas siltummaini, 
mitrums no izvadāmā gaisa daļēji tiek pārnests uz 
svaigo piegādājamo gaisu. Šajā gadījumā uz ierīces 
neveidojas kondensāts, kas būtu jāaizvada. Tādējādi 
entalpijas siltummaiņa gadījumā sausais sifons nav 
nepieciešams. 
Ja sausais sifons nav uzstādīts, noslēdziet 
abus Zehnder bajonetsavienojumus ar atsevišķi 
piegādātiem kondensāta drenāžas blīvēšanas 
vāciņiem. Ja šie savienojumi ir atvērti, ierīce nav 
gaisa necaurlaidīga.

 Ja rodas nepieciešamība, vienmēr varat 
pievienot sauso sifonu jebkuram Zehnder 
bajonetsavienojumam. 
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1. Uzmauciet piegādāto kondensāta drenāžas 
blīvēšanas vāciņu uz Zehnder bajonetsavienojuma 
ierīces piegādājamā/izvadāmā gaisa (atveres) 
pusē.  
(Kreisā orientācija = kreisā puse; labā orientācija = 
labā puse.) 

2. Uzmontējiet piegādātos kondensāta drenāžas 
adapterus (vai otru kondensāta drenāžas 
blīvēšanas vāciņu) Zehnder bajonetsavienojumam 
ierīces ārpusē/izplūdes gaisa pusē (kreisā 
orientācija = kreisā puse; labā orientācija = labā 
puse).

3. Pievienojiet sauso sifonu kondensāta drenāžas 
adapteram. Lūdzu ņemiet vērā: 

 ■  piegādātie kondensāta drenāžas adapteri ir:
  - viena gluda caurule ar diametru 32 mm; 
  - viena vītņota caurule ar diametru 11/4".
 ■  Zehnder iesaka izmantot blīvējošo uzmavu, lai 

izveidotu hermētisku savienojumu starp (sifonu 
un) kondensāta drenāžas caurules adapteru. 
Kondensāta drenāžas caurules adapters nav 
piemērots līmēšanai.

 ■  Nodrošiniet, lai uzstādītais cauruļvads nekad 
nebūtu augstāks kā ierīces apakšdaļa. 

 ■  Uzstādiet sauso sifonu, kas ir piemērots vismaz 
500 Pa negatīvajam spiedienam. Tas nodrošinās 
hermētisku blīvējumu. Ja kā sausais aizvars 
tiek lietots sifons ar bumbiņu, to var panākt, 
novietojot vismaz 90 mm cauruli vai šļūteni starp 
sauso aizvaru un Zehnder bajonetsavienojumu. 

 ■  Iespējams, ierīces sauso sifonu nevar tieši 
pievienot sadzīves notekūdeņu sistēmai. 
Ierīces sausajam sifonam ir jābūt brīvai izejai uz 
sadzīves notekūdeņu sistēmas sifonu.

 Pārliecinieties, ka sadzīves notekūdeņu sistēmas 
hidrauliskais aizvars vienmēr ir piepildīts 
ar ūdeni. Tas nepieļauj nepatīkamu smaku 
ieplūšanu mājoklī.

5.5. Gaisa vadu uzstādīšana
Gaisa vadu sistēmas

Zehnder ComfoPipe (Plus) Zehnder ComfoWell 

Zehnder ComfoFlat Zehnder ComfoTube

Ierīci var uzstādīt kopā ar īpašu Zehnder gaisa vadu 
sistēmu. Vispirms izlasiet gaisa vadu uzstādīšanas 
instrukciju.

Uzstādot gaisa vadus, vienmēr ir jāpatur prātā šādi 
aspekti:

■ ComfoAir Q TR gaisa savienojumus var pagriezt;

 Vienmēr pievienojiet ierīcei vismaz 
900 mm garus gaisa vadus, pirms 
pievienojat ierīcei strāvas padevi. Tas 
nepieļaus saskari ar ieslēgtas ierīces 
motoru.

■ noņemiet putekļsargu īsu brīdi pirms gaisa vadu 
uzstādīšanas;

■ uzstādiet slāpētāju tieši uz piegādes un izvades 
gaisa savienojumiem un pārliecinieties, ka tas ir 
taisns;

■ neuzstādiet lokanu gaisa vadu sistēmu. Tas 
izjauks līdzsvarotās ventilācijas sistēmas darbības 
pamatprincipus. Ja ir nepieciešama puscietā 
gaisa vadu sistēma, izmantojiet vienīgi Zehnder 
apstiprinātu sistēmu. Jebkura cits puscietais gaisa 
vads izjauks līdzsvarotās ventilācijas sistēmas 
darbības pamatprincipus;
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■ attālumam (E) starp āra gaisa vada atveri (A) un 
izplūdes gaisa atveri (B) ir jābūt vismaz 1,5 m;

■ ir ļoti svarīga āra gaisa vada atveres (A) pozīcija 
attiecībā pret iespējamiem sasmakuša gaisa 
avotiem (izplūdes gaisa atveres, iela pret dārzu utt.);

■ izplūdes gaisa vadam (B) uzstādiet pret tvaiku 
noturīgu termoizolāciju (C) no ierīces līdz pat 
gaisa vada galam. Jumta/ sienas ejas izolācija 
piešķirs vadiem noturību pret tvaiku un nepieļaus 
kondensāta veidošanos uz vadu ārpuses;

■ āra gaisa vadam (A) uzstādiet pret tvaika noturīgu 
termoizolāciju no ierīces līdz pat jumtam/sienai. 
Tas nepieļaus kondensāta veidošanos uz vada 
ārpuses;

■ drenējiet izplūdes vadu (D) virzienā uz ierīci;
■ Zehnder iesaka aprīkot piegādes vadu ar tvaika 

noturīgu termoizolāciju no ierīces līdz pat 
padeves vārstiem un vai restēm. Tas nepieļaus 
nevajadzīgus temperatūras zudumus gan vasarā, 
gan ziemā; 

■ pārliecinieties, ka vadu iekšpusē nav nekādu 
aizsprostojumu. Gaisa vadu iekšpusē nedrīkst 
būt asi izliekumi, iespiedumi vai garas skrūves. 
Aizsprostojumi apgrūtinās sistēmas veiktspēju un 
uzturēšanu;

■ uzstādiet gaisa vadu ar iespējami mazāko gaisa 
pretestību un bez gaisa noplūdes;

Izmērs Minimālie iekšējie gaisa vadu ø

350 160 mm nav piemērojams

450 160 mm
(ieteicams 180 mm)

nav piemērojams

600 nav piemērojams 180 mm
(ieteicams 200 mm)

Apzīmējums
Kods Skaidrojums

ODA Āra gaisam

SUP Piegādājamais gaiss

ETA Izvadāmais gaiss

EHA Izplūdes gaiss

R Piegādājamais un izvadāmais gaiss labajā 
pusē

L Piegādājamais un izvadāmais gaiss kreisajā 
pusē

ODA

EHA ETA

SUP

R

ODA

EHAETA

SUP

L
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5.6 Vārstu un/vai restu uzstādīšana

 Vārsta paraugs Restes paraugs

■ uzstādiet padeves un izplūdes vārstus un/vai 
padeves un izplūdes restes (piem., atvērtā ar 
ēdamistabu apvienotā virtuvē) vismaz 750 mm 
attālumā citu no cita. Tas nepieļaus piegādājamā 
gaisa sajaukšanos ar izvadāmo gaisu;

 

T minimal = 750 mm

■ uzstādiet padeves un izplūdes vārstus un/vai 
padeves un izplūdes restes vismaz 350 mm 
attālumā no sienas, griestiem vai grīdas. Ja vārsti 
un/vai restes ir uzstādīti tuvāk blakus sienai, 
griestiem vai grīdai, uzturiet tīru vārstu un/vai 
restu zonu vai izmantojiet gaisa bloķētāju blakus 
esošās sienas, griestu vai grīdas pusē. Tas ļaus 
uzturēt tīru blakus esošo sienu, griestus vai grīdu;

 

T minimal = 350 mm

■ lai nodrošinātu labu gaisa apmaiņu mājoklī, 
iekšdurvju tuvumā jābūt restēm vai spraugai. 
Restēm vai spraugai jānodrošina gaisa caurplūde 
vismaz 12 cm2 uz l/s. Tas ir ekvivalents:

 -  spraugai zem iekšdurvīm ar minimālo laukumu 
7600 mm2 virs grīdas apdares;

 -  vismaz 10 mm spraugai zem iekšdurvīm 
standarta 760 mm platuma durvīm.

 Neaizsedziet šīs atveres, piemēram, ar mēbelēm, 
izolācijas materiālu vai biezu paklāju, tā ka gaisa 
plūsma mājā apstājas. 

Lai nodrošinātu vislielāko komfortu, ir ieteicams 
uzstādīt ventilācijas sistēmu ar Zehnder ražotajiem 
padeves un izplūdes vārstiem.
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6 Pieejamās darbināšanas iekārtas
Izskats
Piemērs

Nosaukums Piezīme

Ierīces displejs Ierīces manuālajai un automātiskajai vadībai. Automātiskā vadība pamatojas uz ierīces 
iestatījumiem un regulējamu plānotāju.

Zehnder ComfoSense C 55 Varat pieslēgt ComfoSence C tieši pie ierīces ar ComfoNet savienojuma starpniecību.

Zehnder ComfoSense C 67 Varat pieslēgt ComfoSence C tieši pie ierīces ar ComfoNet savienojuma starpniecību.

Zehnder ComfoSwitch C 55 Varat pieslēgt ComfoSwitch C tieši pie ierīces ar ComfoNet savienojuma starpniecību.

Zehnder ComfoSwitch C 67 Varat pieslēgt ComfoSwitch C tieši pie ierīces ar ComfoNet savienojuma starpniecību.

Zehnder ComfoControl 
lietojumprogramma

ComfoControl lietojumprogramma ir pieejama Android un IOS ierīcēm.
Lai izmantotu ComfoControl lietojumprogrammu, ir jāuzstāda ComfoConnect LAN C.

Zehnder RFZ Lai izmantotu RFZ, ir jāpievieno ComfoSense C.

Zehnder Timer RF Lai izmantotu Timer RF, ir jāpievieno ComfoSense C.

Zehnder galvenais sensors 
CO2 RF

Lai izmantotu galveno CO2 RF sensoru, ir jāpievieno ComfoSense C.

Zehnder jaunināšanas 
sensors CO2 RF

Jaunināšanas sensoram CO2 RF ir jāpievieno galvenais sensors CO2 RF.

Zehnder Hygro sensors Lai interpretētu higrosensora signālu, ir jāpievieno option box.

Zehnder CO2 sensors Lai interpretētu CO2 sensora signālu, ir jāpievieno option box.
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7 Izvēles palīgiekārtas

Izskats
Piemērs

Nosaukums Piezīme

Zehnder ComfoConnect 
KNX C

Varat pievienot ComfoNet KNX C tieši pie ierīces ar ComfoNet savienojuma starpniecību.

Zehnder ComfoConnect 
LAN C

Varat pievienot ComfoNet LAN C tieši pie ierīces ar ComfoNet savienojuma starpniecību.
Ir pieejama arī Zehnder ComfoConnect LAN C pārnēsājamajā versija, kas ir paredzēta 
servisa inženieriem. Visi nepieciešamie kabeļi ir piegādāti transportēšanas kārbā.

Zehnder ComfoCool Q600 Varat pievienot ComfoCool Q600 tieši pie ierīces ar ComfoNet savienojuma starpniecību.
ComfoCool Q600 ir jānodrošina atsevišķa strāvas piegāde.

Zehnder Option box Varat pieslēgt option box tieši pie ierīces ar ComfoNet savienojuma starpniecību. 
Ja pievienojat pie option box palīgiekārtas, kas saņem savu 230 V piegādi no option box, ir 
jānodrošina atsevišķa strāvas piegāde option box.

Zehnder ComfoFond-L Q Lai vadītu ComfoFond-L Q, ir jāpievieno option box.
Option box ir jānodrošina atsevišķa strāvas piegāde.

Zehnder ComfoAir Q 
uzsildītājs

Uzsildītāju varat uzstādīt ierīces iekšpusē uz vietas.

Zehnder RF Repeater Varat uzstādīt RF Repeater uz vietas ierīces RF diapazonā.
RF Repeater ir jānodrošina atsevišķa strāvas piegāde.



 Īsā uzstādīšanas instrukcija

Apzīmējums:
Kods Skaidrojums

R Piegādājamais un izvadāmais gaiss labajā pusē

L Piegādājamais un izvadāmais gaiss kreisajā 
pusē

ODA Āra gaisam

SUP Piegādājamais gaiss

ETA Izvadāmais gaiss

EHA Izplūdes gaiss
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Kondensāta drenāžas uzstādīšana

Gaisa vadu uzstādīšana Uzglabāšanas telpa

Uzstādīšana pie sienas
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min. 500 Pa
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