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Zehnder ir viss, kas 
nepieciešams optimālai 
telpu ventilācijai. 
Ikvienam projektam.

Zehnder komfortablā telpu ventilācija rada 
drošības sajūtu. Tādēļ, ka mēs saviem 
klientiem piedāvājam moduļu sistēmu, kas ātri 
un vienkārši izmantojama visās būvniecības 
situācijās. Visi izstrādājumi ir optimāli saskaņoti 
savā starpā un vienmēr atbilst jaunākajām 
energoefektivitātes un inovāciju prasībām. 
Turklāt mēs nodrošinām jums atbalstu, sākot 
ar plānošanu līdz pat tehniskajai apkopei un 
praktiskām zināšanām, lai padarītu jūs par īstu 
ekspertu šajā jomā.

VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS 
ikvienam 
projektam

LPP. 12 – 19

PRIEKŠROCĪBAS, ko 
piedāvā jums Zehnder

LPP. 4 – 5

Zehnder PILNAJĀ SISTĒMĀ 
viss savā starpā ir saderīgs

LPP. 8 – 9

GAISA SADALES SISTĒMA, 
jebkurai situācijai

LPP. 20 – 23
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SATURA RĀDĪTĀJS

LPP. 4 – 5  ZEHNDER NODROŠINĀTĀS 
PRIEKŠROCĪBAS

LPP. 6 – 7 SVAIGA GAISA PIEVADES VEIDI
LPP. 8 – 9 ZEHNDER PILNĀ SISTĒMA
LPP. 10 – 11 IZMANTOŠANAS JOMAS
LPP. 12 – 19 VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS
LPP. 20 – 23 GAISA SADALES SISTĒMA
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SERVISS, kas ļauj jūsu 
darba dienu baudīt 
nepiespiestāk

LPP. 26 – 27

ATSAUKSMES, kas atspoguļo 
mūsu daudzpusīgumu

LPP. 28 – 29
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ZEHNDER NODROŠINĀTĀS PRIEKŠROCĪBAS

Zehnder - tā ir ražotāja marka, kas rada 
drošības sajūtu komfortablas telpu 
ventilācijas jautājumos

Vai pazīstat šo situāciju?

Jūsu ieguvums ir vadoša 
ražotāja markas ilggadējā 
pieredze...

Vienkāršā un ātrā montāža 
ļauj izbaudīt procesu...

Ar inovatīviem 
risinājumiem un 
apmācībām esam gatavi 
jebkuram izaicinājumam...

Ventilācijas sistēmas ir kompleksas

Lai piedāvātu vienmēr funkcionējošas ventilācijas 
sistēmas sastāvdaļas, ir nepieciešama liela pieredze.

Laiku patērējošā montāža

Sarežģītas iekārtas un piederumi, kas nesader savā 
starpā, var būvniecības objektā radīt daudz stresa un 
apdraudēt termiņu ievērošanu. 

Arvien lielāki izaicinājumi

Arvien vairāk noteikumu, normu un pieaugošas 
siltumatdeves un energotaupības prasības apgrūtina 
piemērotu risinājumu atrašanu vai diferencēšanos.
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ZEHNDER NODROŠINĀTĀS PRIEKŠROCĪBAS

Šādā veidā Zehnder nodrošina jums uzticamus risinājumus:

... Lai jūs baudītu drošību

 ■ Uzņēmumam Zehnder ir plaša pieredze ventilācijas sistēmu izstrādē, 
ražošanā un tirdzniecībā, jo tas pieder pie tirgus pionieriem

 ■ Papildus mēs piedāvājam vislabākos servisa pakalpojumus, atbalstot jūs 
gan pirms, gan pēc projekta, gan arī tā norises laikā

... Efektīvi strādājot nosprauastajos termiņos

 ■ Uzņēmums Zehnder piedāvā nokomplektētu sistēmu ar nevainojami 
saskaņotiem komponentiem, kas ir vienkārši un ātri uzstādāmi

 ■ Mūsu detalizētie servisa pakalpojumi ir rokas stiepiena attālumā 

... Ar skaidrām konkurences priekšrocībām

 ■ Zehnder piedāvā risinājumu, atbildot uz jebkura mēroga izaicinājumu. Ar 
inovatīviem, tehniski progresīviem produktiem, kas ievērojami pārsniedz 
jaunākos energoefektivitātes standartus.

 ■ Zehnder plašais apmācību piedāvājums sniedz jums iespēju kļūt par telpu 
ventilācijas ekspertu
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SVAIGA GAISA PIEVADES VEIDI
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Ventilācija, atverot logus
 Nekontrolējama gaisa daudzuma pievade (atkarībā no vēja/āra 
temperatūras)
Svaigais gaiss tiek pievadīts vai nu par daudz vai par maz
Nepieciešama manuāla apkalpošana
Ielaušanās risks, nepatīkams troksnis, alerģijas problēmas
 Augsts enerģijas zudums ziemā, apkures siltums pazūd pa logu

Tikai gaisa pievades iekārta
Nav mitruma kontroles
Nav vienmērīgas svaiga gaisa sadales
 Nav pieredzes vienģimeņu māju būvniecībā, tikai lielajos 
projektos

Dabisks 
izplūdes gaiss

Vēdināšana, 
atverot logus

Vēdināšana, 
atverot logus Dabisks 

izplūdes gaiss

Mehānisks pieplūdes gaiss

Pastāv daudzi svaiga gaisa pievades veidi, 
bet kurš ir labākais?

Pastāv daudzi veidi, kā telpā ielaist svaigu gaisu, sākot no vienkāršas loga 
atvēršanas līdz mehāniskai gaisa pievadei un izvadīšanai. Šeit mēs sniedzam īsu 
pārskatu par attiecīgajām priekšrocībām un trūkumiem.

A B C D

Komforts

Energoefektivitāte

Veselība

Drošība



SVAIGA GAISA PIEVADES VEIDI
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Tikai gaisa izvadīšanas iekārta

 Pietiekama svaiga gaisa pievade pa ārējā gaisa caurplūdes 
elementiem
Neveidojas mitrums
Pārāk liels ventilācijas siltuma zudums
 Pārāk liela sildīšanas jauda ārējā gaisa caurplūdes elementu 
tuvumā (pārāk liels enerģijas patēriņš)
Nefiltrēta svaigā gaisa pievade

Gaisa pievades un izvadīšanas iekārta ar siltuma atgūšanu

Augsts komforts, ko nodrošina iepriekš uzsildīts gaiss
Nav caurvēja sajūtas
Mazāks enerģijas patēriņš, ko nodrošina siltuma atgūšana
 Vienmēr tīrs svaigais gaiss, ko nodrošina svaigā gaisa pievades 
filtrs.
Gaisa daudzuma kontrole visās telpās
Nepieciešama gaisa sadales sistēma

Dabisks 
pieplūdes 
gaiss

Dabisks 
pieplūdes 
gaiss

Mehānisks pieplūdes gaiss Mehānisks pieplūdes gaissMehānisks pieplūdes gaiss

A B C D

Komforts

Energoefektivitāte

Veselība

Drošība

Gaisa pievades un izvadīšanas iekārta ar siltuma atgūšanu, decentralizēti Augsts komforts, ko nodrošina iepriekš uzsildīts gaiss
Zems enerģijas patēriņš, ko nodrošina siltuma atgūšana
 Vienmēr tīrs svaigais gaiss, ko nodrošina svaigā gaisa 
pievades filtrs.
Kontrolēts gaisa daudzums
Nav gaisa sadales
Tikai atsevišķu telpu ventilācija

E

Komforts

Energoefektivitāte

Veselība

Drošība



ZEHNDER GAISA SADALES SISTĒMA

Saderīgas un viegli uzstādāmas: ideāli saskaņotas 
pilnas sistēmas

VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Ventilācijas iekārtas ar augstu siltuma 
atgūšanu līdz pat 95 %

Modernas ventilācijas iekārtas no Zehnder - centralizētas, 
decentralizētas vai paredzētas lielprojektiem - visas atbilst 
augstākajām energoefektivitātes prasībām.

Ģeotermālais siltummainis un dzesēšanas iekārta, kas 
paredzēta svaigā gaisa piesildīšanai/piedzesēšanai un 
mitruma atdalīšanai

Geotermālais siltummainis Zehnder ComfoFond-L Q atbilstoši iepriekš regulē gaisa 
temperatūru ziemā un vasarā, nodrošinot vēl labāku energoefektivitāti. Dzesēšanas 
iekārta Zehnder ComfoCool Q atdzesē un atdala mitrumu no pievadītā gaisa siltās dienās.

SISTĒMAS PAPILDINĀJUMI

LPP. 12 – 19

LPP. 12 – 19

DECENTRALIZĒTAS VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Vienkārša montāža pilnvērtīgam 
komfortam

Atsevišķām telpām vai maziem dzīvokļiem decentralizētas ventilācijas 
iekārtas nodrošina vienkāršu, ātri un ērti uzstādāmu komfortablas 
telpu ventilācijas variantu.

LPP. 13
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ZEHNDER GAISA SADALES SISTĒMA

Ērti visiem iesaistītajiem: Zehnder pilnā sistēma piedāvā visas nepieciešamās komponentes. 
Izmantojot plašo izstrādājumu klāstu, ir izpildāms ikviens projekts visās pielietojuma jomās. Perfekti 
saskaņotie komponenti ir viegli plānojami un uzstādāmi, apkopjami un tīrāmi. Lietotājam draudzīgā 
izmantošana nodrošina ērtu vadību ikdienā.

VADĪBA

GAISA SADALE

GAISA DIFUZORI

Plašas vadības opcijas

Apjomīgā vadības risinājumu 
programma nodrošina atbilstošu 
koncepciju jebkurai vajadzībai - no 
mobīlās aplikācijas un KNX sistēmas 
pieslēguma, līdz vadības portālam. 
Portfolio papildina klasiskās vadības 
ierīces, ar vai bez sensoriem.

Pilnas ventilācijas 
risinājumi jebkurai būves 
situācijai

Izmantojot gaisa sadales sistēmu 
no Zehnder ventilācijas caurulēm, 
klusinātājiem, sadalītājiem kā arī gaisa 
pievades un izvadīšanas sistēmām 
var efektīvi atrisināt ikvienu situāciju 
būvobjektā. 

Dizaina restes perfektam 
izskatam

Mūsu Dizaina balvu godalgotās dizaina 
restes ir elegantas un funkcionālas. Tās 
vienlaikus nodrošina optimālu gaisa 
pievadi un izvadīšanu.

LPP. 12 LPP. 23

LPP. 20 – 23
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PIELIETOJUMA JOMAS

Centralizēti

Komfortablas telpu ventilācijas 
darbības princips, kā piemēru minot 
vienģimenes ēku

Svaigs gaiss iekļūst sistēmā caur 
difuzoru ārējā sienā. Pēc izvēles tas 

plūst caur ģeotermālo siltummaini Zehnder 
ComfoFond-L Q, kas izmanto zemes 
siltumu, lai priekšsildītu vai priekšdzesētu 
svaigo gaisu.

Ventilācijas iekārta Zehnder 
ComfoAir Q atgūst līdz pat 95 % 

enerģijas no izplūdes gaisa un novada to 
svaigajam gaisam. Izmantojot papildus 
aprīkojumu, gaisu var mitrināt un sausināt, 
sildīt un dzesēt.

Gaisa sadales sistēma Zehnder 
ComfoFresh pievada optimālas 

temperatūras svaigo gaisu atbilstoši 
vajadzībai katrā telpā. Izplūdes gaiss tiek 
izvadīts ārpusē. Gaisa apjoms katrai telpai 
ir iestatāms individuāli.

Ērti risināma ikviena būvniecības situācija
No pasīvās ēkas jaunbūves līdz renovācijai, no vienistabas dzīvokļa līdz lielam objektam - 
izmantojot plašo Zehnder izstrādājumu klāstu komfortablai telpu ventilācijai, ērti iespējams risināt 
ikvienu situāciju būvobjektā. Sadarbībā ar jums mēs precīzi izplānosim vispiemērotāko sistēmu, 
sākot no pareizās jaudas ventilācijas iekārtas aprēķināšanas līdz pat pārdomātai gaisa sadalei.

  ZEHNDER     

 ■ Augstākais enerģijas taupības potenciāls: Zehnder 
komforta ventilācijas sistēmas jau šodien droši izpilda 
nākotnes enerģijas taupības standartus. 

 ■ Vienkārša uzstādīšana, ko nodrošina vienkārši saprotami 
komponenti 

 ■ Klusa: Viena no klusākajām komforta ventilācijas sistēmām 
tirgū, ko nodrošina savstarpēji saskaņoti sistēmas 
komponenti

 ■ Augsts dzīvošanas komforts: Vēl labāks klimats telpās, ko 
nodrošina sensoru vadības risinājumi

 ■ Veselīga un tīra svaiga gaisa pievade, ko no drošina 
efektīvi filtri
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PIELIETOJUMA JOMAS

Piemērs: biroju ēka
Izmantojot Zehnder izstrādājumus, var viegli realizēt arī 
lielus projektus ar komfortablu telpu ventilāciju. 

Regulāri šādos gadījumos runa ir par zema enerģijas 
patēriņa ēkām ar augstu gaisa izolācijas blīvumu, 
prettrokšna aizsardzības nosacījumiem, kā arī augstiem 
ventilācijas standartiem. Ja turklāt ēkā vienlaicīgi uzturas 
daudz cilvēku, “slikts gaiss” parasti ir iepriekš paredzams. 

Šādos sarežģītos apstākļos Zehnder ventilācijas iekārtas 
ar lielu jaudu un augstu energoefektivitāti nodrošina 
maksimālu komfortu. 

 ■ Komfortabla telpu ventilācija ar siltuma atgūšanas 
funkciju - ar Zehnder lieljaudas iekārtām ir realizējama 
arī lielajos projektos

 ■ Vienmēr svaigs gaiss, neskatoties uz blīvu ēkas izolāciju
 ■ Izmantotais gaiss tiek aizvadīts
 ■ Pieļaujamā trokšņa līmeņa ievērošana
 ■ Pagraba telpas ir pasargātas pret mitrumu vasarā

Lielais projekts, centralizēti

Piemērs: remonts
Šajā gadījumā tiek vēdināta viena telpa, neizmantojot centralizētu 
gaisa sadales sistēmu. Arī šajā gadījumā, izmantojot kompaktas 
ventilācijas iekārtas Zehnder ComfoSpot 50 vai ComfoAir 70, 
iespējams nodrošināt visas komfortablas telpu ventilācijas 
priekšrocības (siltuma atgūšanu, mitruma atgūšanu, optimālu 
ventilāciju) un maksimālu energoefektivitāti.

Vienkārša uzstādīšana
Abas ierīces ir aprīkotas ar mazgājamu entalpijas siltummaini, un 
tās ir vienkārši un ātri uzstādāmas. Veiktās izmaiņas dzīvojamajā 
telpā ir minimālas - pateicoties kompaktajiem izmēriem tās ideāli 
iekļaujas interjerā. Augstvērtīgie ventilatori un labā izolācija 
nodrošina ļoti klusu darbību.

Decentralizēti
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ic

am

a energoefektivitāte

VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Inovatīvas iekārtas, kas atbilst augstākajiem 
energotaupības standartiem

Zehnder ventilācijas iekārtas pastāvīgi apgādā telpas ar svaigu un veselīgu gaisu. Tās darbojas 
klusi un, pateicoties siltuma atgūšanai, ir tik energoefektīvas, ka jau šodien atbilst nākotnes 
standartiem. Ar daudzajām vadības opcijām lietotāja dzīve kļūst vēl ērtāka. 

Zehnder komforta ventilācijas iekārtām ir vislabākā 
energoefektivitātes klase A+ (atkarībā no izvēlētās 
vadības ierīces/sensoru tehnoloģijas)

Ģeotermālais siltummainis
Zehnder ComfoFond-L Q

Sistēmas papildinājums (izvēles 
aprīkojums)

Ģeotermālais siltummainis
Zehnder ComfoFond-L Q

 ■ Izmanto konstanto augsnes temperatūru āra gaisa iepriekšējai uzsildīšanai ziemā un 
iepriekšējai atdzesēšanai vasarā

 ■ Zemes siltuma ilgstoša izmantošana, kas novērš iepriekšēja sildītāja nepieciešamību 
ziemā un piegādā atdzesētu gaisu vasarā 

 ■ Darbojas bez papildu enerģijas
 ■ Kompakta un ātra montāža tieši līdzās ventilācijas iekārtai
 ■ Sāls šķīduma sūknis ar energoefektivitātes klasi A
 ■ Gaisa apmaiņa par spīti zemai āra temperatūrai

KNX sistēma Mobīlā aplikācijaComfoSense C ComfoSwitch C

Dažādas Zehnder ComfoAir Q iekārtas iekārtas vadības iespējas

Centralizēti

Uzziniet vairāk par ComfoAir Q darbības veidu, apmeklējot tīmekļa vietni www.comfoairq.com
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VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Dzesēšanas iekārta
Zehnder ComfoCool Q

Sistēmas papildinājums 
(izvēles aprīkojums)

Ventilācijas iekārta
Zehnder ComfoAir Q

 ■ Efektīva: Augstas veiktspējas dimanta formas siltummainis
 ■ Klusa: Ventilatoru tehnoloģija, kas nodrošina līdz 8 dB(A) 
klusāku darbību un 10 % mazāk enerģijas patēriņa nekā 
iepriekšējās paaudzes iekārtām

 ■ Maksimāla siltuma atgūšana ar precīzu gaisa apjoma 
balansēšanu

 ■ Dzīvošanas komforts: Moduļveida apvedkanāls optimālai 
pievadītā gaisa temperatūrai

 ■ Vadības koncepcija atbilstoši vajadzībai: no slēdža līdz 
mobīlai aplikācijai

 ■ Drošība plānošanas un montāžas laikā: Labās un kreisās 
puses modelis vienā iekārtā

Dzesēšanas iekārta
Zehnder ComfoCool Q

 ■ Aktīvai āra gaisa temperatūras regulēšanai un mitruma 
atdalīšanai

 ■ Apvienojumā ar ComfoAir Q 600 ST
 ■ Nav nepieciešama papildu atvere sienā
 ■ Tikai viena iekārta visam dzīvoklim
 ■ Svaigs gaiss un pareizā temperatūra ikvienā gadalaikā
 ■ Patīkama gaisa temperatūras regulēšana karstās dienās

  ZEHNDER     

 ■ Vienkārša uzstādīšana un ekspluatācijas uzsākšana, ko nodrošina lokani gaisa 
vadi un piemēroti pieslēgumi, droša montāža pēc principa “Plug-and-Play”, kā 
arī ekspluatācijas uzsākšanas asistents.

 ■ Augsts vadības komforts, ko nodrošina intuitīvs displejs, lietotnes funkcija un 
attālās uzraudzības iespēja. 

 ■ Vienkārša tehniskā apkope: Visiem komponentiem ir viegli piekļūt
 ■ Svaigs un tīrs gaiss, ko nodrošina optimāla ventilācijas sistēmas un Zehnder 
oriģinālā filtra saderība atbilstoši ventilācijas filtru standartam ISO 16890

 ■ Ilgtspējīgs, higiēnisks, energoefektīvs

Ventilācijas iekārta
Zehnder ComfoAir Q

Visu Zehnder ventilācijas iekārtu pārskats 32. - 35. lappusē un tīmekļa vietnē www.zehnder-systems.com
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VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Visu Zehnder ventilācijas iekārtu pārskats 32. - 35. lappusē un tīmekļa vietnē www.zehnder-systems.com

Centralizēti

Ventilācijas iekārta
Zehnder ComfoAir 180

 ■ Gaisa sadales sistēma ar minimālu izmēru un maksimālu 
jaudu, optimāli piemērota virtuves skapim vai siena nišai

 ■ Kompakta, jaudīga un vienkārši uzstādāma
 ■ Neuzkrītoša: neredzami integrējama dzīvojamajā telpā
 ■ Efektīva: Ventilācijas jauda 180 m³/h pie 150 Pa, siltuma 
atgūšana līdz pat 95 %, dzīvokļa platībai līdz 120 m²

 ■ Komfortabla uzstādīšana, ko nodrošina optimizētas 
montāžas gaisa sadales sistēma un maināmi pieslēgumi

 ■ Ārkārtīgi klusa darbība ar optimāli savstarpēji saskaņotiem 
komponentiem, kas nodrošina darbību gandrīz pilnīgi bez 
trokšņa

Paul ventilācijas iekārtas
Novus 300/450, Focus 200, Climos 200

 ■ Augstākās kvalitātes kompaktas siltuma atgūšanas iekārtas
 ■ Augsta energoefektivitāte, ko nodrošina patentēts 
siltummainis

 ■ Pieejami varianti ar caurplūdes apjoma diapazonu no 45 m3 
līdz 450 m3

 ■ Plašs izstrādājumu sortiments pasīvo ēku jomā

Novus 300/450 Focus 200 Climos 200
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Ventilācijas iekārta
Zehnder ComfoAir 70

 ■ Decentralizēta ventilācijas iekārta ar siltuma un mitruma 
atgūšanu atsevišķu telpu ventilācijai, otras telpas 
pieslēgums pēc izvēles

 ■ Ventilācijas jauda līdz 70 m³/h
 ■ Papildaprīkojumā pieejama atbilstoša mitruma, CO2 un VOC 
sensoru vadība

 ■ Intuitīva vadība ar kapacitatīviem taustiņiem vai ārēju vadības 
ierīci ComfoLED

 ■ Mazgājams entalpijas siltummainis īpaši labam klimatam 
telpā, nodrošinot augstu energoefektivitāti un maksimālu 
higiēnu

 ■ Nav nepieciešama kondensāta novade caur mājas fasādi vai 
kondensāta tvertne

 ■ Klusa darbība, ko nodrošina augstvērtīgs ventilators un laba 
izolācija

 ■ Sinhronizēta gaisa pievades un izvadīšanas darbība, kas 
nodrošina pastāvīgu siltuma un mitruma atgūšanu

VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Visu Zehnder ventilācijas iekārtu pārskats 32. - 35. lappusē un tīmekļa vietnē www.zehnder-systems.com

Decentralizēti

Ventilācijas iekārta
Zehnder ComfoSpot 50

 ■ Decentralizēta komforta ventilācijas iekārta ar siltuma un mitruma 
atgūšanu gaisa pievadei un izvadīsānai atsevišķās telpās

 ■ Ideāli piemērota remontam vai jaunbūvei
 ■ Ventilācijas jauda līdz 55 m³/h
 ■ Papildaprīkojumā pieejama atbilstoša mitruma, CO2 un VOC 
sensoru vadība

 ■ Vienkārša un ātra uzstādīšana, minimālas izmaiņas 
dzīvojamajā telpā

 ■ Entalpijas siltummainis īpaši labam klimatam telpā un augstai 
energoefektivitātei

 ■ Higiēniski nevainojama, ko nodrošina mazgājams entalpijas 
siltummainis

 ■ Sevišķi klusa darbība, ko nodrošina augstvērtīgs ventilators 
un laba izolācija

 ■ Sinhronizēta gaisa pievades un izvadīšanas darbība, kas 
nodrošina pastāvīgu siltuma un mitruma atgūšanu

 ■ Bez kondensāta, pateicoties entalpijas siltummainim, 
nodrošinot tīru fasādi

Atklājiet vienkāršo montāžu un darbības veidu, apmeklējot 
tīmekļa vietni:  
www.zehnder-systems.com/zehnder-comfospot-50
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VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Visu Zehnder ventilācijas iekārtu pārskats 32. - 35. lappusē un tīmekļa vietnē www.zehnder-systems.com

Lielie projekti, centralizēti

Zehnder ComfoAir XL (uzstādīšanai telpās)

Zehnder ComfoAir XL (uzstādīšanai ārā)
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VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Ventilācijas iekārta
Zehnder ComfoAir XL

 ■ Siltuma atgūšanas iekārtas ar siltuma atgūšanas rezultātu līdz pat 90 %
 ■ Daudzas regulēšanas opcijas, kas nodrošina augstu komforta līmeni
 ■ 6 dažādas caurplūdes apjoma kapacitātes no 800 līdz 6000 m3/h
 ■ 2 iekārtas modeļi uzstādīšanai iekštelpās un ārā 
 ■ Īpašs, gaisa necaurlaidīgs korpuss
 ■ Viegli pieejams vadības panelis
 ■ Iekārta ir vienkārši konfigurējama noteiktā darba punktā
 ■ Iespējams 100 % apvedkanāls
 ■ Izmantošanai biroju ēkās un daudzdzīvokļu mājās

Visu Zehnder ventilācijas iekārtu pārskats 32. - 35. lappusē un tīmekļa vietnē www.zehnder-systems.com
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VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Inovatīva tehnoloģija, kas pārliecina

Zehnder komforta ventilācijas sistēmas ir aprīkotas ar inovatīvu siltuma un mitruma atgūšanas 
tehnoloģiju kā arī ar automātisku vasaras apvedkanālu. Pārliecinošas funkcijas, kas ir viegli 
regulējamas un darbojas ļoti efektīvi. Pēc izvēles sistēmu var aprīkot ar sistēmas papildinājumiem 
temperatūras regulēšanai un mitruma atdalīšanai.

Visas Zehnder ComfoAir ventilācijas 
iekārtas sērijveidā ir aprīkotas ar siltuma 
atgūšanu, kā āri vasaras apvedkanālu, kas 
nodrošina ideālu temperatūras regulēšanu 
arī karstajā gadalaikā.
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Apvedkanāls atvērts

VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS

Siltuma atgūšana

Līdz pat 50 % enerģijas ietaupījuma, ko nodrošina siltuma 
atgūšanas pakāpe līdz pat 95 %. Patentēts krustojošas 
pretplūsmas siltummainis Zehnder ventilācijas iekārtās pārnes 
siltuma enerģiju no izmantotā izplūdes gaisa uz svaigo gaisu.

SVAIGS ĀRA GAISS

SMAKAS, GĀZES, 
PIESĀRŅOJUMS

IZPLŪDES GAISS NO 
VANNAS ISTABAS UN 
VIRTUVES

PIEVADĪTAIS GAISS 
DZĪVOKLĪ

Mitruma atgūšana

Mitrums un siltums svaigajam gaisam: Entalpijas 
siltummainis nodrošina līdz pat 65 % izplūdes gaisā esošā 
mitruma atgūšanu. Ūdens tvaiks difundē caur atvērto 
membrānu. Mitrums un siltums tiek nodots svaigajam gaisam 
- ideāli sausa gaisa apstākļos ziemā.

Apvedkanāls aizvērts

IZVADES GAISS

IZPLŪDES GAISS NO 
TELPAS

PIEVADĪTAIS GAISS 
DZĪVOKLĪ

ĀRA GAISS

Vasaras apvedkanāls

Novērš iepriekšēju uzsilšanu vasarā: Zehnder ventilācijas 
iekārtas ir aprīkotas ar automātisku 100 % vasaras 
apvedkanālu. Šeit siltais izplūdes gaiss tiek vadīts garām 
siltummainim, lai vēsākais āra gaiss nesasiltu. Ja ir pievienots 
ģeotermālais siltummainis (izvēles aprīkojums), vasaras 
apvedkanāls novērš zemes siltummaiņa iepriekš atdzesētā āra 
gaisa sasilšanu.

Temperatūras regulēšana, mitruma 
atdalīšana

Komforts tveicīgās vasaras dienās: Lai kau iepriekš 
noregulētu patīkamu gaisa temperatūru, Zehnder piedāvā 
divas alternatīvas: sāls šķīduma ģeotermālo siltummaini 
Zehnder ComfoFond Q, kas izmanto zemes temperatūru 
(ziemā āra gaiss tiek iepriekš uzsildīts) un dzesēšanas iekārtu 
Zehnder ComfoCool Q, kurā gaisa temperatūra tiek aktīvi 
regulēta. un gaiss tiek žāvēts ar siltumsūkņa palīdzību.
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GAISA SADALES SISTĒMA

Gaisa sadales sistēma, kurā par visu ir 
padomāts

Perfekts papildinājums ventilācijas iekārtām: Iekšēji saskaņota sistēma piegādā svaigu 
gaisu visām telpām un izvada izlietoto, mitro un ar kaitīgām vielām piesārņoto gaisu un 
nepatīkamos aromātus. Uzstādīšana ir vienkārša un pielāgojama, darbība - klusa un bez 
traucējumiem. 

ĀRA / IZPLŪDES GAISA PIESLĒGUMI

GAISA DIFUZORI

SADALĪTĀJS

KLUSINĀTĀJS

Āra / izplūdes gaisa pieslēgumi
Zehnder ComfoPipe Compact/ 
ComfoPipe Plus
Optimāli izlolēta āra un izplūdes gaisa caurule.

Gaisa difuzora korpuss
Zehnder CLF/CLRF

Montāžai sienā, grīdā (CLF) vai griestos.

Sadalītājs
Zehnder flat 51*

Gaisa pievades vai izvadīšanas sistēma. 

Klusinātājs
Zehnder ComfoWell

Modulāra sistēma, ko veido brīvi kombinējami trīs dažādu platumu 
klusinātāji, filtri un sadalītāji. Vienīgais klusinātājs tirgū, ko var tīrīt.

* Nav redzams mājas attēlā.

VENTILĀCIJAS CAURULES UN VEIDDETAĻAS

Ventilācijas caurules un veiddetaļas gaisa 
sadalei
Zehnder ComfoTube

Zehnder ComfoTube pieejams plakanas un apaļas caurules veidā
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Pārliecinieties paši par mūsu gaisa 
sadales sistēmu, kurā par visu ir 
padomāts. 

Atbilstošos videoklipus par 
uzstādīšanu skatiet  
www.zehnder-systems.com.

 ■ Vienmēr piemērots risinājums: Pieejami komponenti 
visām būvniecības situācijām

 ■ Vienkārša un laiku taupoša uzstādīšana, ko nodrošina 
saprotami gaisa sadales sistēmas komponenti

 ■ Elastīgums: Gaisa sadales sistēmu griestos, sienā vai grīdā 
iespējams aprīkot ar apaļu cauruli vai ovālu cauruli, vai 
abām

 ■ Drošība, ko nodrošina ilgmūžīgi izstrādājumi

  ZEHNDER     
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GAISA SADALE AR APAĻU CAURULI ZEHNDER COMFOTUBE GAISA SADALE AR OVĀLO CAURULI ZEHNDER COMFOTUBE FLAT 51

ORIĢINĀLS

Vienmēr vienkārša uzstādīšana: gaisa sadales 
sistēmas varianti

Pilnīga sistēma ir aprīkojama ar apaļām vai ovālām caurulēm. Šādā veidā jūs viegli tiksit galā ar 
ikvienu būvobjekta situāciju. Abas ir vienkārši integrējamas būvē un ātri uzstādāmas. Izvēlieties 
praktiskāko variantu - vai apvienojiet abus, kur tas ir izdevīgāk.

Grīdas segums Grīdas segums

Klons Klons

Skaņas izolācija no soļu trokšņa Skaņas izolācija no soļu trokšņa

Izolācijas slānis Izolācijas slānis

Betona slānis

Betona slānis
Zehnder ComfoTube apaļā 
caurule

Zehnder ComfoTube flat 51 
ovālā caurule

Tīrs gaiss, pateicoties Clinside 
SKZ pārbaudīta izstrādājuma kvalitāte, 
kas nodrošina gludu cauruļu iekšējo 
pārklājumu, kas neļauj ieķerties putekļiem. 
Higiēnas sertifikātu izsniedzis atzīts 
Higiēnas institūts Rūras apgabalā. Daudzpusīga pielāgojamai ieklāšanai: 

adapteris no apaļās uz plakano Izmantojot 
praktisko adapteri, cauruļu ieklāšana ir pilnīgi 
pielāgojama, kā arī, atkarībā no situācijas 
būvobjektā, var vienkārši izveidot pāreju no 
apaļām uz ovālām caurulēm.

GAISA SADALES SISTĒMA
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Kompakta, klusa un ātri uzstādāma: 
Zehnder ComfoWell

Modulāra sistēma Zehnder ComfoWell, ko veido brīvi kombinējami 
piecu dažādu platumu klusinātāji, filtri un sadalītāji. Arī tad, ja 
vietas ir pavisam maz - mazākajam klusinātāja un sadalītāja 
kombinācijas modelim nepieciešama tikai 55 cm platība.

  ZEHNDER     

 ■ Vienkārša tehniskā apkope, ko nodrošina vienīgais tirgū 
tīrāmais klusinātājs

 ■ Pieejamas visas gaisa apstrādes funkcijas: Klusinātājs, 
smalko daļiņu filtrs, aktīvās ogles filtrs, sadales kārba

 ■ Vienkārša uzstādīšana, ko nodrošina komponentu 
savienošana ar bīdāmajiem profiliem

 ■ Viegla ventilācijas cauruļu pieslēgšana, ko nodrošina 
montāžas plāksnes no četriem līdz 12 pieslēgumiem

 ■ Maksimāls trokšņa samazinājums, ko nodrošina iespēja 
savienot divus klusinātājus vienā rindā – klusai darbībai

Dizains apvienojumā ar funkcionalitāti

Redzamā mūsu telpu ventilācijas koncepcijas daļa ir ne tikai 
funkcionāla, bet arī vizuāli pārliecinoša. 

  ZEHNDER     

 ■ Liela izvēle attiecībā uz gaisa difuzoriem un dizaina restēm
 ■ Optimāla svaiga gaisa pievade bez caurvēja
 ■ Uz sienām un griestiem nenonāk netīrumi vai nosēdumi, 
ko nodrošina Zehnder īpaši izstrādāts gaisa plūsmas 
izplatīšanas veids

 ■ Nav cauruļu sistēmas piesārņojuma, ko nodrošina 
izplūdes gaisa atveru filtrs– šādu risinājumu piedāvā tikai 
Zehnder

GAISA SADALES SISTĒMA

Kluss svaigais gaiss:
Zehnder ComfoValve Luna
Pateicoties optimizētam izplūdes procesam bez caurvēja kā 
arī ļoti zemam trokšņa līmenim, pievadītā gaisa vārsts Zehnder 
ComfoValve Luna atbilst augstākajām prasībām attiecībā uz 
komfortu un troksni.
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VISU PRIEKŠROCĪBU APKOPOJUMS

      PRIEKŠROCĪBAS KVALIFICĒTIEM MONTĀŽNIEKIEM  

Ventilācijas sistēma, kas nodrošina priekšrocības ikvienam
Komfortabla telpu ventilācija ar Zehnder ir pielāgota kvalificētu amatnieku, plānotāju un arhitektu 
vajadzībām, kā arī optimizēta lietotājam. Tālāk apkopoti īpaši jums veltītie ieguvumi.

Plaši pazīstamas ražotāja markas atbalsts
 ■ Plaša pieredze ventilācijas sistēmu, pilnīgu sistēmu 
un sistēmu komponentu izstrādē, ražošanā un 
tirdzniecībā, jo uzņēmums Zehnder pieder pie tirgus 
pionieriem

 ■ Zehnder apjomīgās praktiskās zināšanas visās 
saistītajās jomās nodrošina iespēju jums garantēt 
saviem klientiem augstu, sertificētu kvalitāti

 ■ Vislabākie servisa pakalpojumi, nodrošinot jums 
palīdzību pirms un pēc projekta, kā arī tā realizācijas 
laikā

Priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem, ko 
nodrošina inovatīvi risinājumi un apmācības

 ■ Zehnder izstrādā sevišķi inovatīvus, tehniski 
progresīvus produktus, kas ievērojami pārsniedz 
jaunākos energoefektivitātes standartus

 ■ Zehnder piedāvā risinājumu jebkurām individuālām 
prasībām

 ■ Zehnder piedāvājumā ir detalizētas apmācības - 
sākot no parametru aprēķināšanas un plānošanas 
līdz uzstādīšanai, ekspluatācijas uzsākšanai un 
tehniskajai apkopei

Pilna pakete bez raizēm
 ■ Zehnder balstās uz nokomplektētu sistēmu, kas 
veidota no perfekti sakaņotām komponentēm

 ■ Vienkārša un ātra uzstādīšana
 ■ Zehnder piedāvā apjomīgu atbalstu pirms un pēc 
Zehnder ventilācijas sistēmas uzstādīšanas kā arī 
montāžas laikā, tostarp ekspluatācijas uzsākšanas 
servisu un klientu apkalpošanas piedāvājumus 
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VISU PRIEKŠROCĪBU APKOPOJUMS

Ar Zehnder jūs vienmēr izdarīsiet perfektu izvēli, nodrošinot 
vislabāko klimatu telpā. Komfortablas telpu ventilācijas 
sistēmas no Zehnder nodrošina augstu dzīvošanas komfortu. 
Pārliecinieties pats. Tīmekļa vietnē www.zehnder-systems.com 
un gala klientu brošūrā jūs atradīsit svarīgu papildu informāciju 
par šādām tēmām:

Veselības un komforta uzlabošana

Efektīvāka enerģijas izmantošana

Nekustamā īpašuma vērtības saglabāšana

Drošības palielināšana

Atbilstošs risinājums visām budžeta iespējām

Atbilstoši jebkuram interjera stilam

Viegli un vienkārši

Drošība
 ■ Zehnder piedāvā plānošanas drošību: energoefektīvu 
kopējo risinājumu, ar sertifikātu un garantiju

 ■  Atvieglota plānošana ar kompetentām konsultācijām un 
atbalstu parametru un jaudas aprēķināšanā

Aktuālo standartu izpilde
 ■ Ar Zehnder jūs vienmēr būsiet lietas kursā par jaunumiem 
vides aizsardzības sertifikācijas jomā un viedajām vadības 
tehnoloģijām

 ■ Vienmēr atbilst visiem standartiem, pateicoties augstākajām 
kvalitātes pārbaudes sistēmām

 ■ Augstu klientu prasību izpilde, ko nodrošina inovatīvās 
ventilācijas iekārtas, jaunākās tehnoloģijas un daudzās 
izvēles opcijas, piemēram, temperatūras regulēšanas / 
iepriekšēja uzsildīšanas iespējas

      LIETOTĀJU PRIEKŠROCĪBAS  

  + PRIEKŠROCĪBAS 
PLĀNOTĀJIEM UN ARHITEKTIEM  

-50%
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SERVISS

Mierīgāks darbs ikdienā - pateicoties spēcīgam 
partnerim

LIELĀKS 
ATBALSTS
LIELĀKS 
ATBALSTS

PASTĀVĪGS ATBALSTS PIRMS PROJEKTA UZSĀKŠANAS, TĀ LAIKĀ UN PĒC PROJEKTA NOSLĒGUMA

Konsultācijas

Mēs personīgi atbalstām kvalificētus amatniekus 
ventilācijas sistēmu plānošanā - pat mazāk nekā 
piecu dienu laikā:

 ■ Gaisa daudzuma noteikšana
 ■ Piemērotu iekārtu izvēle
 ■ Noteikumu un priekšrakstu ievērošana
 ■ Piedāvājuma izstrāde
 ■ Sava kontaktpersona
 ■ Pavadība būvobjektā visa projekta laikā

Vienkārši ievadiet objekta datus tiešsaistes 
plānošanas rīkā Comfoplan 2.0, kas atrodams 
comfoplan.comfosystems.de, un ātri saņemiet 
pilnīgi izstrādātu plānu:

 ■ Gaisa daudzuma aprēķins
 ■ Nepieciešamo pasākumu saraksts
 ■ Pilns materiālu saraksts

Apmācības

Zehnder ACADEMY ietvaros mēs nodrošinām 
apmācības, veicinām jūsu veicinām izaugsmi 
un padarām jūs par telpu ventilācijas 
ekspertiem: 

 ■ Regulāri semināri Zehnder uzņēmumā 
 ■ Apmācīti pasniedzēji
 ■ Pilnīgi aprīkotas mācību centrāles
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Pārdošanas atbalsts

Mēs sniedzam jums atbalstu ar atraktīviem un 
informatīviem pasākumiem, kas nodrošina jūsu 
panākumus:

 ■ Plašs dokumentu materiāla piedāvājumus 
profesionālām prezentācijām

 ■ Informētība par aktuālām tēmām, piemēram, 
energoefektivitātes marķējumu

Zehnder nodrošina vērtīgu atbalstu arī tiešsaistē:

 ■ Ātri un vienkārši prezentējiet komfortablas telpu 
ventilācijas priekšrocības, izmantojot Zehnder 
paskaidrojošos videoklipus

 ■ Moderni uzstādīšanas videoklipi, kas sniedz 
vienkāršus paskaidrojumus par montāžu 
un kurus var izmantot arī kā konsultāciju 
instrumentu

Serviss

Arī servisa jomā mēs nodrošinām visu labām 
partnerattiecībām:

 ■ Atbalstu ekspluatācijas uzsākšanā, 
tehniskajā apkopē, kā arī vispārējos 
servisa jautājumos

 ■  Klientu tālruņa līnija tiešai saziņai ar mūsu 
kvalificētajiem servisa darbiniekiem

 ■ Ērta filtru pasūtīšana tiešsaistē
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ATSAUKSMES

Izaicinājums
171 dzīvokļa remonts, kas celti pirms 
apmēram 20 gadiem. Vannasistabas un 
virtuves remonts, dzīvojamās istabas 
ventilatoru nomaiņa ļoti šaurā vietā 
tehniskajās telpās.

Risinājums
Esošā ventilācijas iekārta tika nomainīta 
ar dzīvojamo telpu ventilatoriem Zehnder 
ComfoFan S. Ēkas īpašnieku pārliecināja 
kompaktais korpuss un lielā enerģētiskā 
jauda. Tagad visi iedzīvotāji bauda pastāvīgu 
gaisa apmaiņu un viņiem nav jāraizējas 
par pelējuma sēnītes radītām veselības 
problēmām.

Izmantotie izstrādājumi
 ■ 171 ierīces ComfoFan S

Citas atsauksmes skatiet:
www.zehnder-systems.com

01 NESAREŽĢĪTA DAUDZU TELPU VENTILĀCIJA

VIETA

PROJEKTA VEIDS

Almere, Nīderlande
Dzīvojamā māja, 171 dzīvokļu renovācija

Trīs mājas, trīs izaicinājumi, trīs 
komfortablas telpu ventilācijas risinājumi

Izmantojot Zehnder telpu ventilācijas risinājumus, iespējams pievārēt visus 
būvniecības objektā radušos izaicinājumus. No liela projekta līdz mazām vienībām - 
no dzīvokļa līdz komerciāli izmantojamām ēkām. 
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Izaicinājums
Nodrošināta gaisa apmaiņa pasīvās ēkas 
jaunbūvē (165 m2) un vienlaikus garantēts 
iemītnieku komforts.

Risinājums
Šī projekta ventilācijas sistēma tika 
realizēta, izmantojot komforta ventilācijas 
iekārtu Zehnder ComfoAir 350 un 
papildu ģeotermālo siltummaini Zehnder 
ComfoFond-L. Šis teicamais risinājums 
garantē pastāvīgu gaisa apmaiņu un 
visas komfortablas telpu ventilācijas 
priekšrocības. Vienlaicīgi tiek nodrošināta 
patīkama iepriekšēja temperatūras 
regulēšana pievadītajam gaisam kā ziemā 
tā vasarā.

Izmantotie izstrādājumi
 ■ Komforta ventilācijas iekārta Zehnder 
ComfoAir 350

 ■ Sāls šķīduma ģeotermālais siltummainis 
Zehnder ComfoFond-L

Izaicinājums
Biroja ēkas renovācija, ar daudzām dažāda 
izmēra telpām un vairākiem stāviem, kur 
nepieciešama decentralizēta ventilācija.

Risinājums
Izbūves laikā tika nodrošināta ventilācija, 
izmantojot iekārtu Zehnder ComfoAir 180. 
Ventilācijas iekārta ir novietota sienas nišā 
ar dubulto EPP kanālu uz jumta sijām. Gaisa 
cauruļvadi tika izvietoti Jumta seguma 
latojumā.

Izmantotie izstrādājumi
 ■ Zehnder ComfoAir 180
 ■ Zehnder ComfoTube
 ■ Zehnder gaisa izplūdes atveres

Citas atsauksmes skatiet:
www.zehnder-systems.com

Citas atsauksmes skatiet:
www.zehnder-systems.com

02 PASĪVĀS ĒKAS AIZSARDZĪBA PRET MITRUMU

03 ĀTRA NELIELU TELPU PIEVIENOŠANA CENTRĀLAJAI SISTĒMAI

VIETA

PROJEKTA VEIDS

VIETA

PROJEKTA VEIDS

Francija
Pasīvās ēkas jaunbūve, vienģimenes māja

Neuried, Vācija, biroju un dzīvojamā ēka

ATSAUKSMES
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JAUTĀJUMI

komfortablai telpu ventilācijai ko nodrošina Zehnder

BUJBUJ
Kā es varētu gūt ieskatu iekārtu 
darbībā u.tml.?

Vai tik inovatīvu izstrādājumu 
uzstādīšana nav sarežģīta?

Kas jāņem vērā, veicot plānošanu un 
pasūtīšanu?

Zehnder savās apmācību centrālēs 
piedāvā plašu apmācību programmu 
par daudzām tēmām: no ventilācijas 
iekārtas līdz iekārtu vadībai, 
no plānošanas līdz parametru 
aprēķināšanai.

Vienkārša uzstādīšana, vienkārša 
ekspluatācijas uzsākšana, vienkārša 
vadība, vienkārša tehniskā apkope: 
Zehnder izstrādā tādus produktus, kas 
ļauj baudīt augstu komforta līmeni kā 
kvalificētiem amatniekiem, tā āri gala 
klientiem.

Mūsu ventilācijas iekārtas, piederumi un 
gaisa sadales sistēmas ir pilnīgi saskaņoti 
savā starpā. Viss ir saderīgs - liela 
priekšrocība, kas atvieglo kopējo darba 
procesu.

Mūsu servisa nodaļa, pārdošanas 
konsultanti un plānošanas nodaļa 
sniegs jums atbalstu jebkurā laikā.
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Te
ic

am

a energoefektivitāte

Cik energoefektīvas ir Zehnder 
ventilācijas iekārtas?

Cik efektīvi ir Zehnder risinājumi 
trokšņa un higiēnas jomās?

Vai Zehnder ventilācijas sistēma 
atbilst likumdošanas normām?

Zehnder komfortablās ventilācijas 
iekārtas, piemēram, Zehnder 
ComfoAir Q trīs rakstrurlielumos 
- enerģijas patēriņš, lietderības 
koeficients un vadība - atbilst ne tikai 
mūsdienu Eiropas enerģijas taupības 
standartiem - tie pat pārsniedz prasības 
2018. gadam. Tas viss jums palīdz 
ar skatu nākotnē plānot visērtāko un 
energoefektīvāko ēku.

Visi Zehnder telpu ventilācijas risinājumi 
darbojas ļoti klusu, un tiem ir ļoti 
labas trokšņa līmeņa raksturvērtības. 
Higiēnas jautājumos Zehnder nav 
pārspējams: Mēs gādājam par tīru 
montāžu ar tīrāmajiem klusinātājiem 
Zehnder ComfoWell un pilnīgi noslēgtu 
piegādāto gaisa caurlaides korpusu - 
filtra vāciņi virs gaisa izplūdes atverēm 
aizkavē jebkādu putekļu izplatību.

Mūsu ventilācijas caurules ar gludo 
iekšējo pārklājumu tika sertificētas 
ievērojamajā Higiēnas institūtā Rūras 
apgabalā, kas apliecina sevišķi efektīvu 
putekļu novēršanu, turklāt to pašu 
apliecina arī Sintētisko vielu centrs 
SKZ. 

Nav daudz ražotāju, kas saņemtu 
tikpat daudzus sertifikātus un dizaina 
balvas par saviem izstrādājumiem kā 
Zehnder. Tādēļ baudiet drošības sajūtu 
ko sniedz apziņa, ka vienmēr izmantojat 
visjaunākās tehnoloģijas un ievērojat 
visas likumu normas.
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IZSTRĀDĀJUMU PĀRSKATS

Komforta ventilācijas iekārtu pārskats

ComfoSpot 50 ComfoAir 70 ComfoAir 160 ComfoAir 180 ComfoAir 200 ComfoAir Q 350 TR ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 600 ST
ComfoAir XL 

800 – 6000

Izmēri/svars

Garums (mm) 380 440 670 558 544 725 725 725

Atkarībā no
Ierīces modeļa

Augstums (mm) 376 660 864 680 1200 810 810 810

Dziļums (mm) 50 145 268 299 324 570 570 570

Svars no (kg) 8 24 30 22 30 50 50 50

Montāžas veids

Siena ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Griesti ■ ■

Grīda (guļus)

Uz grīdas ar pamatni ■ ■ ■

Grīda ■

Energoefektivitātes klase ar:

Patēriņa regulēšana
(atkarībā no izvēlētās sensoru tehnoloģijas)

– – A+ – A+ A+ A+ A+ –

Laika regulēšana
(atkarībā no izvēlētās vadības ierīces)

– – A A A A A A –

Rokas vadība B ** B ** – – – A A A –

Gaisa daudzums

Maksimālā gaisa daudzuma diapazons (m3/h) 15 – 50 15 – 60 32 – 160 30 – 180 50 – 200 40 – 350 50 – 450 60 – 600 800 – 6000

Ieteicamais gaisa daudzuma diapazons 
(m3/h)*

– – 32 – 110 30 – 120 50 – 135 40 – 245 50 – 300 60 – 420 Atkarībā no iekārtas modeļa

Energoefektivitāte

Siltuma atgūšana (pēc PHI) – 85 % (PHI) 89 % (PHI) 82 % (PHI) 92 % (PHI) 90 % (PHI) 88 % (PHI) 87 % (PHI) Atkarībā no iekārtas modeļa

Specifiskais elektroenerģijas patēriņš [W h/
m3] (pēc PHI)

– 0,24 0,36 0,27 0,42 Atkarībā no iekārtas modeļa

Entalpijas siltummainis mitruma atgūšanai Integrēts Integrēts Integrēts Papildaprīkojums Papildaprīkojums Papildaprīkojums Papildaprīkojums Papildaprīkojums Atkarībā no iekārtas modeļa

Vasaras apvedkanāls – – Jā Jā Jā Jā (modulējošs) Jā

 * nominālajai ventilācijai saskaņā ar DIN 1946-6.

** Vadība ir integrēta iekārtā.
  

Detalizētus tehniskos datus skatiet mūsu tehniskajās specifikācijās un tīmekļa vietnē www.zehnder-systems.com.
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IZSTRĀDĀJUMU PĀRSKATS

Komforta ventilācijas iekārtu pārskats

ComfoSpot 50 ComfoAir 70 ComfoAir 160 ComfoAir 180 ComfoAir 200 ComfoAir Q 350 TR ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 600 ST
ComfoAir XL 

800 – 6000

Izmēri/svars

Garums (mm) 380 440 670 558 544 725 725 725

Atkarībā no
Ierīces modeļa

Augstums (mm) 376 660 864 680 1200 810 810 810

Dziļums (mm) 50 145 268 299 324 570 570 570

Svars no (kg) 8 24 30 22 30 50 50 50

Montāžas veids

Siena ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Griesti ■ ■

Grīda (guļus)

Uz grīdas ar pamatni ■ ■ ■

Grīda ■

Energoefektivitātes klase ar:

Patēriņa regulēšana
(atkarībā no izvēlētās sensoru tehnoloģijas)

– – A+ – A+ A+ A+ A+ –

Laika regulēšana
(atkarībā no izvēlētās vadības ierīces)

– – A A A A A A –

Rokas vadība B ** B ** – – – A A A –

Gaisa daudzums

Maksimālā gaisa daudzuma diapazons (m3/h) 15 – 50 15 – 60 32 – 160 30 – 180 50 – 200 40 – 350 50 – 450 60 – 600 800 – 6000

Ieteicamais gaisa daudzuma diapazons 
(m3/h)*

– – 32 – 110 30 – 120 50 – 135 40 – 245 50 – 300 60 – 420 Atkarībā no iekārtas modeļa

Energoefektivitāte

Siltuma atgūšana (pēc PHI) – 85 % (PHI) 89 % (PHI) 82 % (PHI) 92 % (PHI) 90 % (PHI) 88 % (PHI) 87 % (PHI) Atkarībā no iekārtas modeļa

Specifiskais elektroenerģijas patēriņš [W h/
m3] (pēc PHI)

– 0,24 0,36 0,27 0,42 Atkarībā no iekārtas modeļa

Entalpijas siltummainis mitruma atgūšanai Integrēts Integrēts Integrēts Papildaprīkojums Papildaprīkojums Papildaprīkojums Papildaprīkojums Papildaprīkojums Atkarībā no iekārtas modeļa

Vasaras apvedkanāls – – Jā Jā Jā Jā (modulējošs) Jā

 * nominālajai ventilācijai saskaņā ar DIN 1946-6.

** Vadība ir integrēta iekārtā.
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Komforta ventilācijas iekārtu pārskats

Climos 200 Focus 200 Novus 300 Novus 450

Izmēri/svars

Garums (mm) 594 651 792 792

Augstums (mm) 1019 565 952 952

Dziļums (mm) 250 355 591 591

Svars no (kg) 25 25 50 50

Montāžas veids

Siena ■ ■ ■ ■

Griesti ■

Grīda (guļus) ■

Uz grīdas ar pamatni ■ ■ ■

Grīda

Energoefektivitātes klase ar:

Patēriņa regulēšana
(atkarībā no izvēlētās sensoru tehnoloģijas)

A A+ A+ A+

Laika regulēšana
(atkarībā no izvēlētās vadības ierīces)

B A A A

Rokas vadība B A A A

Gaisa daudzums

Maksimālā gaisa daudzuma diapazons (m3/h) 50 – 200 45 – 200 45 – 300 50 – 450

Ieteicamais gaisa daudzuma diapazons 
(m3/h)*

50 – 135 45 – 135 45 – 200 50 – 300

Energoefektivitāte

Siltuma atgūšana (pēc PHI) 84 % (PHI) 91 % (PHI) 93 % (PHI) 89 % (PHI)

Specifiskais elektroenerģijas patēriņš  
[W h/m3] (pēc PHI)

0,40 0,31 0,24 0,29

Entalpijas siltummainis mitruma atgūšanai Integrēts Papildaprīkojums Papildaprīkojums Papildaprīkojums

Vasaras apvedkanāls Jā Jā Jā (papildaprīkojums) Jā

  

IZSTRĀDĀJUMU PĀRSKATS

Detalizētus tehniskos datus skatiet mūsu tehniskajās specifikācijās un tīmekļa vietnē www.zehnder-systems.com.
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PAR ZEHNDER GROUP

Dizaina radiatori
Mūsu individuālie dizaina 
radiatori vannas istabai un 
dzīvojamajām telpām padara 
mājokli ne tikai siltāku, bet 
arī skaistāku. Radiatorus 
projektējuši pazīstami dizaineri 
un tie pārliecina ar izcilu 
funkcionalitāti.

Clean air solutions
Zehnder gaisa attīrīšanas 
sistēmas samazina putekļu 
saturu gaisā, rūpējas par 
veselīgāku darba klimatu un 
samazina tīrīšanas izdevumus.

Plašais un skaidri strukturētais Zehnder Group sortiments iedalāms četrās produktu līnijās. Tādā veidā mēs klientiem varam 
piedāvāt pareizo produktu, perfekto sistēmu un piemēroto pakalpojumu visa veida projektiem — sākot no jaunbūves līdz 
remontam, no ģimenes mājas vai daudzdzīvokļu nama līdz komerciālam objektam. Šīs daudzveidības dēļ mūsu uzkrātā 
pieredze nepārtraukti aug — tā ir pievienotā vērtība, ko mūsu klienti izjūt katru dienu.

Izstarojošo griestu paneļu 
apsildes un dzesēšanas 
sistēmas
Zehnder izstarojošo griestu 
paneļu apsildes un dzesēšanas 
sistēmas komfortablā un 
energoefektīvā veidā nodrošina 
apsildi un dzesēšanu. Tās ir 
optimāli saskaņotas ar attiecīgo 
telpas situāciju.

Komfortabla telpu ventilācija
Mūsu komfortablā telpu 
ventilācija energoefektīvā 
veidā rūpējas par veselīgu 
iekštelpu klimatu. Ar to tiek 
veicināta iemītnieku laba 
pašsajūta un celta nekustamā 
īpašuma vērtība.

MĒS ESAM VESELĪGA, KOMFORTABLA UN ENERGOEFEKTĪVA IEKŠTELPU KLIMATA SPECIĀLISTI 

MŪSU ZĪMOLI NOZĪMĒ INOVĀCIJAS, KVALITĀTI UN DIZAINU

Zīmols Zehnder savās dizaina radiatoru, 
komfortablu telpu ventilāciju, izstarojošo 
griestu paneļu apsildes un dzesēšanas 
sistēmu un Clean Air Solutions produktu 
līnijās sniedz izcilus iekštelpu klimata 
risinājumus.

Zīmola Runtal ietvaros izstrādā un izgatavo 
ekskluzīvus radiatorus, kuros apvienotas 
inovatīvas tehnoloģijas un vienreizīgs 
dizains. 

VIENMĒR LABĀKAIS KLIMATS

„Mēs tiecamies 
uzlabot dzīves 
kvalitāti ar izciliem 
iekštelpu klimata 
risinājumiem.”

Lieliski risinājumi, produkti 
un sniegums
Lieliski produkti un vienreizīgi 
pakalpojumi, kas paredzēti 
energoefektīvam, veselīgam 
un komfortablam iekštelpu 
klimatam.

Klientu pirmā izvēle
Vienmēr tuvu mūsu klientu 
vajadzībām, lai augtu ar tiem 
kopā un kopīgi atrisinātu visus 
izaicinājumus.

Izcila komanda
Mēs ik dienu apvienojam 
degsmi, zināšanas un 
ieinteresētību, lai Jūsu labā 
panāktu augstāko sniegumu.

Z-LV-V0718-BMP-SP-lv.indd   1 10.10.2018   10:31:47
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Zehnder Baltics OÜ · Birojs: Rannamõisa tee 38d · 13516 Tallina · Igaunija
T +371 2943 3447 · info.baltics@zehndergroup.com · www.zehnder.lv


