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Системи очистки повітря

Компактні припливно-витяжні вентиляційні  установки Zehnder 

Завжди найкращій клімат 

КОМФОРТ
В СПАЛЬНІ ТА ДИТЯЧІЙ



Zehnder - свіже повітря
 в кожну оселю!

Zehnder - більше ніж
рішення Ваших проблем!

Ваші вікна виходять на проїжджу частину, 
і кожне провітрювання супроводжується 
шумом машин і шаром пилу на підвіконні?

Алергія на порох заважає Вам відкривати 

вікна?

Чи Ви не висипаєтеся ночами через брак  

свіжого повітря?

В оселі пересушене повітря взимку?

Випадає конденсат на підвіконні?

Вентиляційні установки Zehnder, 24 
години на добу будуть дбати про
свіже очищене повітря і видаляти з 
нього відпрацьоване, зберігаючи у
приміщенні тепло і вологу.

Більше не знадобиться відкривати 
вікна для провітрювання, буде 
захищений інтер’єр від пилу і цвілі, 
а вранці Ви відчуватиме себе 
бадьорим, починаючи день в 
гарному настрої.



Компактна припливно-
витяжна вентиляційна

установка Zehnder
ComfoAir 70

з функцією збереження тепла і 
вологості, забезпечує постійну 
механічну подачу в приміщення 
свіжого очищеного повітря і 
видалення використаного.

ComfoAir 70

Свіже повітря 24 години на добу

Компактна вентиляційна установка 
Zehnder ComfoAir 70 створює і підтримує 
комфортний клімат в приміщенні.
Інтелектуальна система одночасно 
забезпечує постійну подачу свіжого 
повітря і видалення відпрацьованого 
витяжного повітря. Вам не потрібно 
відкривати вікно для провітрювання 
приміщення.

Це економить енергію і реальні гроші. 
Сучасний енергоефективний, 
ентальпійний теплообмінник дозволяє 
зберігати тепло і вологість в приміщенні, 
не обмежуючи подачу свіжого повітря. 
Інтегрована система захисту від 
замерзання дозволяє експлуатувати 
установку при мінусових температурах 
взимку.

Ізольований корпус зі 
спіненого полівінілхлориду, 

забезпечує якісну тепло і 
звукоізоляцію

Змінні фільтри, при 
необхідності легко замінити

Високоефективний 
ентальпійний теплообмінник, 
забезпечує збереження 
тепла і вологи

Додатковий вихід для 
підключення каналу 

подачі свіжого повітря в 
сусіднє приміщення

Корпус з алюмінію, 
пофарбований білою 
порошковою емаллю 
шляхом запікання

Вбудована сенсорна панель 
керування з індикацією заміни 
фільтрів. Додатково можливо 
встановити дротову сенсорну 
панель.

Енергозберігаючі, малошумні 
центробіжні ЄС двигуни, окремий 
для припливного та окремий для 
витяжного повітря.

Обсадний кожух з 
пластика високої

міцності, для 
внутрістінного монтажу

Зовнішня панель трьох 
типів, стійка до зовнішніх 
впливів:
- пластикова;
- полірована нержавіюча 
сталь;
- алюміній білого кольору,
додатково може бути 
пофарбований в колір 
фасаду.

Автоматичні зворотні 
клапани. Запобігають 

проникненню зовнішнього 
повітря при вимкненій 

вентиляційній установки

Витяжний
 канал

Припливний
 канал

Дана установка підійде
як для квартири, так і для 

приватного будинку



ПЕРЕВАГИ

Легкість монтажу і експлуатації 
Zehnder ComfoAir 70 легка в монтажу і зручна в експлуатації. Для монтажу 
знадобиться тільки отвір в зовнішній стіні діаметром 270 мм і розетка 220 В.
При бажанні приплив або витяжка повітря може бути організована з суміжного 
приміщення. Для цього передбачені спеціальні канали підключень додаткових 
повітропроводів.

Забезпечує збереження до 89% тепла і до 71% вологи 
Перешкоджає випаданню конденсату на елементах 
установки і фасаді будівлі
Запобігає утворенню цвілі, розмноження бактерій і 
передачі запахів

Для встановлення необхідно просверлити отвір в стіні
та подати на установку живлення  (220 В)
Не потребує додатково об’ємних воздуховодів
Мінімум втручання в існуючий інтер’єр

Інтуітивно зрозумілий сенсорний пульт для керування
установкой
Чотири рівня потужності вентиляторів і режим 
автоматичного вимкнення
Індикація необхідності заміни фильтрів
Додатково комплектується датчиками СО2, вологи, та 
летючими газами

За допомогою пласких повітропроводів Zehnder 
ComfoTube можливо забезпечити подачу або відбір
повітря з суміжного приміщення
Для великих квартир т котеджей можливо задіяти декілька
вентиляційних установок

Високоефективний ентальпійний теплообмінник

Легкий монтаж

Простий в керуванні

Подача повітря в сусіднє приміщення

Зовнішнє повітря

Припливне
повітря

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витяжне повітря

Видаляєме повітря

Подача повітря через відкос віконного пройому

Можливість подачі і відведення повітря через відкос 
віконного пройому за допомогою спеціального модуля 
підключення

Живлення

Клас захисту

Керування

4 режими роботи вентиляторів
Індикатори режиму роботи вентиляції, необхідності 
заміни фільтра і несправностей
Система контролю терміну служби фільтрів з 
ручним обнуленням
Система захисту від замерзання

Місто встановлення Зовнішня стіна будівлі

Фільтри
Припливне повітря:
Витяжне повітря:

G4
G4

(Опціонально комплектується фільтром 
тонкої очистки F7)

Вентилятори Центробіжні ЕС вентилятори постійного току

Теплообмінник Ентальпійний перехресно-протиточний

Заслонки Автоматичні з електроприводом
(Припливне та витяжне повітря)

Максимально споживаний
струм та потужність

0,75 А, 19 Вт

Захист від замерзання

Автоматично активується при температурі 
припливного повітря від - 5°C до -15°C.
При більш низькій температурі установка 
вимикається і переходить в режим очікування

Ступені потужностей 15-25-40-65 м³/ч

Енергоефективність
Коефіцієнт рекуперації тепла до 89%
Коефіцієнт рекуперації вологи до 71%

Габаритні розміри і вага

Вентиляційний блок 660 х 440 х 145 мм

Товщина зовнішньої стіни Мін. 280 мм макс. 600 +300 мм

Труба для монтажу в стіну Диаметр 250 мм, довжина 600 + 300 мм

Диаметр отвору
у зовнішній стіні

мін. 270 мм

Вага 24 кг

SELV клас ІІІ

220 В, 50 Гц

https://youtu.be/CPO3jSer9CQ


Компактна припливно-витяжна
вентиляційна установка Zehnder

ComfoSpot 50
Оптимальне рішення для свіжого 
повітря в окремій кімнаті або квартирі 
невеликої площі. 

ComfoSpot 50

Висока продуктивність і простий монтаж

Максимальна потужність установки - 55 м3/ 
год, що досить для кімнати площею до 30 м2 з 
постійним перебуванням 1-2 чоловік. При 
цьому навіть при максимальному навантаженні 
рівень шуму залишається дуже низьким. Це 
досягається завдяки герметичному корпусу, 
виконаному з спіненого поліпропілену - 
високотехнологічного матеріалу, що володіє 
чудовими тепло-звукоізоляційні характеристики. 
Високоефективний ентальпійний теплообмінник 
дозволяє забирати з витяжного повітря до 
82% тепла і 70% вологи і повертати його в 
приміщення з припливним повітрям.

Установка може експлуатуватися без 
будь-яких обмежень при температурі 
зовнішнього повітря до -5 ° C. Якщо 
температура припливного повітря 
опускається нижче і знаходиться в 
діапазоні від -5 ° C до -15 ° C, відбувається 
автоматична активація режиму захисту 
обладнання від замерзання. Монтаж 
Zehnder Comfo Spot 50 не вимагає 
проведення великих будівельних робіт. 
Для установки устаткування буде потрібно 
лише просвердлити в стіні отвір діаметром 
350 мм і підвести живлення 220 В.

Зовнішня лицьова 
панель з пластику 

або полірованої 
нержавіючої сталі

Корпус 
зовнішньої 

панелі

Підходить для встановлення як в
новобудовах, так і в приміщеннях  

з готовим ремонтом

Два малошумних 
вентилятора в 
припливному і 
витяжному каналі

Фільтри, 
легкодоступні 

зсередини 
приміщення

Панель управління 
з індикацією 
фільтрів і 
можливістю 
установки як 
зверху, так і знизу

Кімнатна 
лицьова 
панель з 
пластику, 

компактний, 
елегантний 

дизайн

Компактний 
ентальпійний, 
теплообмінник. 
Легкодоступний, з’ємний, 
легко чиститься 
(промивається водою)

Вбудовані, декоративні 
вентиляційні решітки на

внутрішнє припливне і 
витяжне повітря. 

(Праворуч / ліворуч)

Вбудовані, 
декоративні 

вентиляційні 
решітки на

зовнішнє
припливне і 

витяжне  повітря. 
(Праворуч / ліворуч)

Внутрістінний кожух зі спіненого 
полівінілхлориду з окремими 
внутрішніми каналами на 
припливне і витяжне повітря.
Шумо і теплоізольований.

Обсадний кожух з 
пластика високої
міцності, для 
внутрістінного монтажу



Компактний розмір і висока потужність

Возвращает в помещение до 82% тепла и до 70% влаги.
Отсутствие конденсата.
Специальная мембрана предотвращает передачу  
неприятных запахов и размножение бактерий. 
Для очистки теплообменник достаточно промыть теплой 
водой.

Невеликі розміри кімнатного блоку дозволяють розмістити 
установку навіть в дуже обмежених умовах.
Основний блок вентиляційної установки, з вентиляторами 
і теплообмінником прихований всередині стіни.
Єдиною видимою частиною є лицьова панель, яка завдяки 
своєму непомітному дизайну добре поєднується з будь-
яким інтер’єром.

Для монтажу установки буде потрібно лише зробити
отвір в стіні і підвести живлення 220 В.
Невелика площа проведення монтажних робіт дозволяє 
уникнути дорогого ремонту всього приміщення.

Високоефективний ентальпійний теплообмінник

Компактний дизайн

Легкий монтаж

Панель управління може бути встановлена в нижній 
або у верхній частині корпусу лицьовій панелі.
Чотири рівня потужності вентиляторів і режим 
автоматичного відключення
LED-індикатор нагадає про необхідність заміни 
фільтра.

Зручне керування

ПЕРЕВАГИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентиляційна установка ComfoSpot 50 - 
ідеальне рішення для організації 
децентралізованої вентиляції окремих 
приміщень і квартир невеликої площі. 
Дана модель підходить для установки 
як в новобудовах, так і в модернізованих 
будівлях. При невеликих розмірах 
ComfoSpot 50 має достатньо велику 
потужність. Простий і легкий монтаж.
В  лицьову  панель  вбудований   блок 
управління,    додатково   можливо 
встановити виносний дротовий

сенсорний пульт.
Наявність ентальпійного теплообмінника,
забезпечує збереження в приміщенні не 
тільки тепла, але і вологи. Продумана,
сучасна  конструкція теплообмінника 
дозволяє уникнути утворення конденсату, 
що, в свою чергу, захистить фасад 
будівлі від підтікань і намерзання і 
продовжить термін служби. 
ComfoSpot 50 при необхідності, можливо 
монтувати черз відкос вікна. 

Живлення

Клас захисту

Ступінь захисту

Клас ІІ

220 В, 50-60Гц

ІР 11

Чотири рівня потужності вентиляторів і режим 
автоматичного вимкнення
Індикація необхідності заміни фильтрів
Система антизаморожування
Додатково комплектується датчиками СО2, вологи, та 
летючими газами

Керування

Місто встановлення Зовнішня стіна будівлі

Припливне повітря:

Витяжне повітря:

G4

G4

(Опціонально комплектується фільтром 
тонкої очистки F7)Фільтри

Вентилятори Радіальні ЕС вентилятори постійного току

Теплообмінник Ентальпійний перехресно-протиточний

Заслонки
Положення заслонок припливного і витяжного повітря 
регулюється в ручному режимі на внутрішній лицьовій панелі

Максимально споживаний
струм та потужність

0,7 А, 15 Вт

Захист від замерзання
Автоматично активується при температурі припливного 
повітря від - 5°C до -15°C.При більш низькій температурі 
установка вимикається і переходить в режим очікування

Ступені потужностей 15-25-40-55 м³/ч

Клас енергоефективності В

Енергоефективність
Коефіцієнт рекуперації тепла до 82%

Коефіцієнт рекуперації вологи до 70%

Рівень шуму 11 - 18 - 24,9 - 30,6 dB(A)(на відстані 3м, відкр.простір)

Габаритні розміри і вага

Внутрішня і 
зовнішня панелі

380 х 376 х 50 мм

Товщина зовнішньої стіни Мін. 335 мм макс. 600 +300 мм

Труба для монтажу в стіну Диаметр 315 мм, довжина 600 + 300 мм

Диаметр отвору
у зовнішній стіні

340 мм

Вага 6 кг



04114, м. Київ, вул. Приорска (Полупанова), 14 
тел: + 380 44 461-88-48
e-mail: office@zehndergroup.com.ua
https://www.international.zehnder-systems.com

Представництво «Цендер ГмбХ» (Німеччина)

Офіційний постачальник:
 
ТОВ “ФАЙНАМАРКА”
Україна,
03061, Київ, Відрадний проспект, 95 Г, оф. 420
Тел.: +38 044 500 28 32 (33)
faynamarka@gmail.com


