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koos Zehnderi terviksüsteemiga mugavaks ruumi õhuvahetuseks
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Zehnderil on olemas 
kõik, mida läheb vaja 
ruumi optimaalseks 
õhuvahetuseks.  
Iga projekti jaoks.
Zehnderi mugav ruumi õhuvahetus annab 
kindlustunde, kuna pakume oma klientidele 
modulaarset süsteemi, mida saab kiiresti ja 
lihtsalt kohandada kõigi ehituslike tingimustega. 
Kõik tooted on üksteisega optimaalselt 
kohandatud ning vastavad alati energiatõhususe 
ja innovatsiooni uusimatele nõuetele. Lisaks 
sellele toetame teid oma praktiliste teadmistega 
alates planeerimisest kuni hoolduseni, et teha 
teist tõeline ekspert selles valdkonnas.

VENTILATSIOONISEADMED 
iga projekti jaoks

LK 12–19

Zehnder pakub teile 
selliseid EELISEID

LK 4–5

Zehnderi 
TERVIKSÜSTEEMI puhul 
sobib kõik kokku

LK 8–9

ÕHUJAOTUSSÜSTEEM, millega 
saate jagu igast olukorrast

LK 20–23
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ZEHNDERI EELISED

Zehnder – kaubamärk, mis tagab mugava 
ruumi õhuvahetuse juures pideva kindlustunde

Kas tunnete neid olukordi?

Nii lõikate Te kasu 
suure kaubamärgi 
aastakümnetepikkusest 
kogemusest ...

Tänu lihtsale ja kiirele 
paigaldamisele võite alati 
olla muretu ...

Tänu uuenduslikele 
lahendustele ja 
koolitustele saate jagu 
kõigist väljakutsetest ...

Ventilatsioonisüsteemid on raskesti 
mõistetavad

Õigete komponentide pakkumine alati toimivale 

ventilatsioonisüsteemile nõuab palju kogemust.

Aeganõudev paigaldus

Keerukad seadmed või lisaseadmed, mis omavahel 

kokku ei sobi, võivad tekitada ehitusplatsil suurt stressi 

ja ohustada tähtaegadest kinnipidamist. 

Pidevalt suurenevad väljakutsed

Järjest arvukamad eeskirjad, normid ning suurenevad 

võimsuse ja energiasäästmise nõuded teevad sobilike 

lahenduste leidmise või eristamise keeruliseks.

4



ZEHNDERI EELISED

Nii pakub Zehnder teile usaldusväärseid lahendusi:

... ja naudite alati muretust

 ■ Zehnderil on ulatuslik kogemus ventilatsiooniseadmete arendamises, 

tootmises ja turustamises ning ta kuulub turu pioneeride hulka

 ■ Lisaks pakume parimaid teenuseid, millega abistame teid alati enne ja 

pärast projekti ning projekti jooksul

... ja töötada tõhusalt

 ■ Zehnder pakub perfektselt kohandatud komponentidega terviksüsteemi, 

mida saab lihtsalt ja kiiresti paigaldada

 ■ Meie üksikasjalikud teenused pakuvad teile alati tuge 

... ja teil on selged konkurentsieelised

 ■ Zehnder pakub lahendusi igale veel suuremale väljakutsele. Väga 

uuenduslike toodetega, mis on tehniliselt juhtivad ja ületavad kaugelt 

uusimad energiastandardid.

 ■ Zehnderi üksikasjalik koolituspakkumine võimaldab teil saada 

ruumiõhutuse eksperdiks
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VÄRSKE ÕHU JAOTUSE VIISID

6

Akna kaudu õhutamine
 Õhukoguse juurdevool määratlemata (sõltub tuulest/

välistemperatuurist)

Värske õhu jaotus kas liiga suur või liiga väike

Vajalik manuaalne käsitsemine

Sissemurdmisoht, müra, allergiaprobleemid

 Suur energiakulu talvel; küttesoojus pääseb välja lahtise akna 

kaudu

Ainult sissepuhkeõhu süsteem
Niiskuskontroll puudub

Värske õhu ühtlane jaotamine puudub

 Puudub praktiline kogemus elamutes, kogemus ainult 

suurprojektides

Loomulik 
väljatõmbeõhkAkna kaudu 

õhutamine

Akna kaudu 
õhutamine

Loomulik 
väljatõmbeõhk

Mehaaniline sissepuhkeõhk

Värske õhu jaotuse viise on palju, kuid 
milline neist on parim?

Lihtsast aknaavamisest kuni mehaanilise sissepuhke- ja väljatõmbeõhuni – leidub 
palju viise, kuidas siseruumidesse värsket õhku saada. Anname Teile siin kiire 
ülevaate vastavatest eelistest ja puudustest.

A B C D

Mugavus

Energiatõhusus

Tervislikkus

Muretus



VÄRSKE ÕHU JAOTUSE VIISID
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Ainult väljatõmbeõhu süsteem

Piisav värske õhu jaotus infiltratsiooni kaudu

Niiskust ei teki

Liiga suur ventilatsioonisoojuse kadu

 Liiga suur küttevõimsus välisõhu läbilaskeavade läheduses 

(liiga suur energiakulu)

Filtreerimata värske õhu jaotus

Sissepuhke- ja väljatõmbeõhusüsteem soojustagastusega

Suur mugavus tänu eelsoojendatud õhule

Tuuletõmmet ei esine

Väiksem energiakulu tänu soojustagastusele

Alati puhta värske õhu jaotus tänu filtreeritud sissepuhkeõhule

Õhuvooluhulkade kontroll kõigis ruumides

Õhujaotussüsteem vajalik

Loomulik 
sissepuhkeõhk

Loomulik 
sissepuhkeõhk

Mehaaniline väljatõmbeõhk Mehaaniline väljatõmbeõhkMehaaniline sissepuhkeõhk

A B C D

Mugavus

Energiatõhusus

Tervislikkus

Muretus

Sissepuhke- ja väljatõmbesüsteem soojustagastusega, lokaalne Suur mugavus tänu eelsoojendatud õhule

Väike energiakulu tänu soojustagastusele

 Alati puhta värske õhu jaotus tänu filtreeritud 

sissepuhkeõhule

Kontroll õhuvooluhulga üle

Õhujaotustorustik puudub

Ainult üksiku ruumi õhuvahetus

E

Mugavus

Energiatõhusus

Tervislikkus

Muretus



ZEHNDERI TERVIKSÜSTEEM

Ühilduv ja lihtne paigaldada: ideaalselt  
kohandatud terviksüsteemid

VENTILATSIOONISEADMED

Ventilatsiooniseadmed kuni 95%-lise 
soojustagastusega

Zehnderi modernsed ventilatsiooniseadmed – tsentraalsed, 

lokaalsed või suurprojektide jaoks – täidavad energiatõhususe 

kõrgeimad nõuded.

Maasoojusvaheti ja jahutusseade õhu 
eelsoojendamiseks, jahutamiseks ja niiskuse 
eemaldamiseks

Maasoojusvaheti Zehnder ComfoFond-L Q soojendab ja jahutab õhku vastavalt 

talvel ja suvel – panus veelgi suuremasse energiatõhususse. Jahutusüksus Zehnder 

ComfoCool Q jahutab ja eemaldab sissepuhkeõhust niiskust soojadel päevadel.

SÜSTEEMI LAIENDUSED

LK 12–19

LK 12–19

LOKAALSED VENTILATSIOONISEADMED

Lokaalsed ventilatsiooniseadmed 
alternatiivse lahendusena

Üksikute ruumide ja väikeste elamuosade jaoks võimaldavad mugava 

õhuvahetuse lihtsat varianti lokaalsed ventilatsiooniseadmed, mida 

on kiire ja mugav paigaldada.

LK 13
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ZEHNDERI TERVIKSÜSTEEM

Mugav kõigile osapooltele: Zehnderi terviksüsteem pakub kompleksselt kõiki komponente. 
Ulatusliku tootevalikuga on võimalik toime tulla kõigi projektidega kõigis kasutusvaldkondades. 
Perfektselt kohandatud komponente on lihtne planeerida ja paigaldada, hooldada ja puhastada. 
Kasutajasõbralik käsitsemine tagab igapäevasel kasutamisel parima mugavuse.

JUHTIMISSÜSTEEMID

ÕHUJAOTUS

ÕHU VÄLJALASKEAVAD

Väga mugavad 
juhtimisvõimalused

Juhtimislahenduste ulatuslik valik 

pakub igale vajadusele vastava 

kontseptsiooni – alates äpist ja KNX 

liidesest kuni juhtpuldini. Anduriga 

juhitud ja klassikalised juhtseadmed 

täiendavad teineteist.

Täielikud õhujuhtimise 
lahendused iga 
ehitusliku olukorra jaoks

Zehnderi ventilatsioonitorudest, 

mürasummutitest, õhujaotajatest ning 

sissepuhke- ja väljatõmbesüsteemist 

koosneva terviklahendusega võib 

iseseisvalt lahendada iga ehitusliku 

olukorra. 

Disainvõred perfektseks 
lõppviimistluseks

Meie auhinnatud disainvõred on ilusa 

kujundusega ning funktsionaalsed. 

Samaaegselt tagavad nad optimaalse 

sissepuhke- ja väljatõmbe õhujaotuse.

LK 12 LK 23

LK 20–23
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KASUTUSVALDKONNAD

Tsentraalne

Mugava ruumi õhuvahetuse 
talitluspõhimõte ühepereelamu näitel

Värske õhk siseneb välisseina 

rajatud õhuvõtu kaudu süsteemi. 

Soovi korral läbib see maasoojusvaheti 

Zehnder ComfoFond-L Q, mis kasutab 

maasoojust välisõhu eelsoojendamiseks 

või -jahutamiseks.

Ventilatsiooniseade Zehnder 

ComfoAir Q tagastab kuni 95% 

energiat väljatõmbeõhust ja edastab selle 

sissepuhkeõhule. Valikuliste lisadega saab 

niisutada ja kuivatada, soojendada ja 

jahutada.

Õhujaotussüsteem Zehnder 

ComfoFresh juhib optimaalselt 

jahutatud värske õhu vajaduse kohaselt 

üksikutesse ruumidesse. Väljatõmbeõhk 

juhitakse välja. Õhukogust saab iga ruumi 

jaoks eraldi reguleerida.

Iga ehitusliku olukorra mugav lahendus
Alates passiivmaja-uusehitusest kuni renoveerimiseni, ühetoalisest korterist kuni suure objektini 
– Zehnderi ulatuslik tootevalik ruumi mugavaks õhuvahetuseks lahendab lihtsalt iga ehitusliku 
olukorra. Koos teiega paneme kokku täpselt sobiva süsteemi – alates ventilatsiooniseadme õige 
võimsuse planeerimisesest kuni ideaalse õhujaotuseni.

  ZEHNDER     

 ■ Suurim energiasäästupotentsiaal: Zehnderi mugavad 

ventilatsioonisüsteemid vastavad juba praegu tuleviku 

energiastandarditele 

 ■ Mugav paigaldus tänu kergesti arusaadavatele 

komponentidele 

 ■ Vaikne: üks vaiksemaid mugavus-ventilatsiooniseadmeid 

turul tänu üksteisega kohandatud süsteemikomponentidele

 ■ Ülim ruumide mugavus: Veelgi parem sisekliima tänu 

andurite juhitud lahendustele

 ■ Tervislik ja puhas värske õhu jaotus tänu efektiivsele filtrile
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KASUTUSVALDKONNAD

Büroohoone näide
Zehnderiga saab ka suurte projektide puhul mugavat 

ruumi õhuvahetust üsna lihtsalt tagada. 

Just siin on sageli tegemist kõrgete õhutiheduse, 

heliisolatsiooni ja õhuvahetuse alaste nõuetega 

madalenergiamajadega. Kui hoones on lisaks sellele 

pidevalt suur hulk inimesi, on õhukvaliteedi halvenemine 

tihtipeale paratamatu. 

Selliste raskete tingimuste korral hoolitsevad Zehnderi 

suure võimsuse ja samaaegselt kõrge energiatõhususega 

ventilatsiooniseadmed maksimaalse mugavuse eest: 

 ■ Ruumi mugav õhuvahetus koos soojustagastusega – 

Zehnderi suurseadmetega teostatav ka suurprojektide 

korral

 ■ Alati värske õhk vaatamata ehitusfüüsikaliselt tihedale 

hoonele

 ■ Kasutatud õhk juhitakse õue

 ■ Müra piirtasemest kinnipidamine

 ■ Keldriruumid on kaitstud suvise niiskuse vastu

Suurprojekt, tsentraalne

Renoveerimise näide
Siin tagatakse õhuvahetus üksikule ruumile, ilma et 

kasutataks keskset õhujaotussüsteemi. Ka siin nauditakse 

kompaktsete ventilatsiooniseadmetega Zehnder 

ComfoSpot 50 või ComfoAir 70 kõiki mugava ruumi õhuvahetuse 

eeliseid (soojustagastus, niiskustagastus, optimaalne õhuvahetus) 

ning maksimaalset energiatõhusust.

Lihtne paigaldus
Mõlemal seadmel on pestav entalpia soojustagasti ning neid saab 

lihtsalt ja kiiresti monteerida. Sekkumine eluruumi on minimaalne – 

kompaktsete mõõtudega sobituvad nad ideaalselt ümbrusesse. 

Kvaliteetsed ventilaatorid ja hea isolatsioon teevad nad töötades 

väga vaikseks.

Lokaalne
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VENTILATSIOONISEADMED

Uuenduslikud seadmed, mis vastavad kõrgeimatele 
energiatõhususe nõuetele

Zehnderi ventilatsiooniseadmed varustavad ruume pidevalt värske ja tervisliku õhuga. Nad on 
töötades vaiksed ning tänu soojustagastusele nii energiatõhusad, et nad vastavad juba täna 
tuleviku standarditele. Mitmekesiste juhtimisvõimalustega teevad nad lihtsalt kasutajate elu 
mugavamaks. 

Zehnderi mugavus-ventilatsiooniseadmete 

parim energiatõhususklass A+ (sõltub valitud 

juhtsüsteemist/anduritest)

Maasoojusvaheti

Zehnder ComfoFond-L Q

Süsteemi laiendus (võimalus)

Maasoojusvaheti

Zehnder ComfoFond-L Q

 ■ Kasutab maapinna konstantset temperatuuri välisõhu eelsoojendamiseks talvel ja 

jahutamiseks suvel

 ■ Maasoojuse püsiv kasutamine, mille kaudu säästetakse talvel eelsoojendit ja suvel 

tarnitakse jahedat sissepuhkeõhku 

 ■ Toimib ilma lisaenergiata

 ■ Ruumisäästlik ja kiire paigaldus otse ventilatsiooniseadme kõrvale

 ■ Integreeritud ringluspump energiatõhususklassist A

 ■ Tagab projektijärgse õhuvahetuse vaatamata madalatele välistemperatuuridele

KNX liides Zehnderi äppComfoSense C ComfoSwitch C

Erinevad juhtimisvõimalused ventilatsiooniseadme Zehnder ComfoAir Q jaoks

Tsentraalne

Rohkem teavet ComfoAir Q tööpõhimõtte kohta leiate veebisaidilt https://zehnder.ee/toode/zehnder-comfoair-q-350/
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VENTILATSIOONISEADMED

Jahutusmoodul

Zehnder ComfoCool Q

Süsteemi laiendus (võimalus)

Ventilatsiooniseade

Zehnder ComfoAir Q

 ■ Tõhus: kõrge kasuteguriga teemantikujuline soojustagasti

 ■ Vaikne: ventilaatoritehnoloogia kuni 8 dB(A) vaiksemaks 

töötamiseks ja kuni 10% väiksemaks energiatarbeks 

võrreldes eelmise generatsiooniga

 ■ Maksimaalne soojustagastus tänu õhuvooluhulga 

seadistusfunktsioonile Flow Control

 ■ Ruumide mugavus: moduleeriv möödaviik optimaalseteks 

sissepuhkeõhu temperatuurideks

 ■ Tellimuspõhine juhtimiskontseptsioon: lülitist äpini

 ■ Planeerimise ja paigalduse turvalisus: parempoolse ja 

vasakpoolse käelisusega mudel ühes seadmes

Jahutusmoodul

Zehnder ComfoCool Q

 ■ Välisõhu aktiivseks jahutuseks ja niiskuse eemaldamiseks

 ■ Kombinatsioonis ComfoAir Q 600 ST-ga

 ■ Täiendavat ava läbi välisseinte pole vaja

 ■ Ainult üks seade kogu korteri kohta

 ■ Värske õhk ja õige temperatuur igal aastaajal

 ■ Meeldiv õhu jahutamine kuumadel päevadel

  ZEHNDER     

 ■ Lihtne paigaldamine ja kasutuselevõtt tänu paindlikele ühendustele, turvalisele 

isehäälestumisele ning seadistusjuhendile

 ■ Suur kasutusmismugavus tänu arusaadavale ekraanile, äpp-funktsioonile ja 

kaugjuhtimise võimalusele 

 ■ Lihtne hooldus: kõik komponendid on kergesti ligipääsetavad

 ■ Värske ja puhas õhk tänu ventilatsiooniseadme ja õhufiltristandardile 

ISO 16890 vastavate Zehnderi originaalfiltrite optimaalsele kohandatusele

 ■ Säästev, hügieeniline, energiatõhus

Ventilatsiooniseade

Zehnder ComfoAir Q

Kõik Zehnderi ventilatsiooniseadmed ülevaatlikult lehekülgedel 32–35 ja veebisaidil https://zehnder.ee/tooted/ventilatsiooniseadmed/
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VENTILATSIOONISEADMED

Kõik Zehnderi ventilatsiooniseadmed ülevaatlikult lehekülgedel 32–35 ja veebisaidil https://zehnder.ee/tooted/ventilatsiooniseadmed/

Tsentraalne

Ventilatsiooniseade

Zehnder ComfoAir 180

 ■ Minimaalsete mõõtmetega ja maksimaalse võimsusega 

terviksüsteem, optimaalne köögikappi või seinanišši 

paigaldamiseks

 ■ Kompaktne, kõrge jõudlusega ja paindlikult paigaldatav

 ■ Diskreetne välimus: eluruumi nähtamatult integreeritav

 ■ Tõhus: 180 m³/h õhuvooluhulk 150 Pa juures, soojustagastus 

kuni 95%, korteritesse kuni 120 m²

 ■ Mugav paigaldamine tänu optimeeritud õhujaotussüsteemile 

ja rohketele ühendustele

 ■ Hämmastavalt vaikne tänu üksteisega parimal viisil 

kohandatud komponentidele, mis tagab peaaegu müravaba 

töötamise

Ventilatsiooniseadmed Paulilt

Novus 300/450, Focus 200, Climos 200

 ■ Kompaktsed tippklassi soojustagastusega seadmed

 ■ Maksimaalne energiatõhusus tänu patenteeritud 

soojustagastile

 ■ Saadaval erinevatele õhuvooluhulkadele vahemikus 45 m3/h 

kuni 450 m3/h

 ■ Ulatuslik tootesortiment passiivmaja-valdkonnas

Novus 300/450 Focus 200 Climos 200
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Ventilatsiooniseade

Zehnder ComfoAir 70

 ■ Lokaalne ventilatsiooniseade soojus- ja niiskustagastusega 

üksikute ruumide õhuvahetuseks, valikul võimalik kahe 
ruumi ühendamine

 ■ Õhuvooluhulk kuni 60 m³/h

 ■ Võimalik valikuna vajaduspõhine vastav niiskuse-, CO2 ja 

VOC-andurjuhtimine

 ■ Arusaadav juhtimine kõikehõlmava integreeritud juhtpuldiga 

või välise kontrolleriga ComfoLED

 ■ Pestav entalpia soojustagasti eriti heaks sisekliimaks, 

suureks energiatõhususeks ja maksimaalseks hügieeniks

 ■ Puudub kondensaadi äravoolu vajadus majafassaadi või 

kondensaadimahuti kaudu

 ■ Töötades vaikne tänu kvaliteetsetele ventilaatoritele ja heale 

isolatsioonile

 ■ Samaaegne sissepuhke- ja väljatõmbeõhukäitus pidevaks 

soojus- ja niiskustagastuseks

VENTILATSIOONISEADMED

Kõik Zehnderi ventilatsiooniseadmed ülevaatlikult lehekülgedel 32–35 ja veebisaidil https://zehnder.ee/tooted/ventilatsiooniseadmed/

Lokaalne

Ventilatsiooniseade

Zehnder ComfoSpot 50

 ■ Lokaalne mugavus-ventilatsiooniseade koos soojus- 

ja niiskustagastusega üksikute ruumide õhuvahetuse 

tagamiseks

 ■ Ideaalne renoveerimiseks või uusehituseks

 ■ Õhuvooluhulk kuni 50 m³/h

 ■ Võimalik valikuna vajaduspõhine vastav niiskuse-, CO2 ja 

VOC-andurjuhtimine

 ■ Lihtne ja kiire paigaldus, minimaalne sekkumine eluruumi

 ■ Entalpia soojustagasti eriti hea sisekliima ja kõrge 

energiatõhususe jaoks

 ■ Hügieeniliselt laitmatu tänu pestavale entalpia soojustagastile

 ■ Töötades eriti vaikne tänu kvaliteetsetele ventilaatoritele ja 

heale isolatsioonile

 ■ Samaaegne sissepuhke- ja väljatõmbeõhukäitus pidevaks 

soojus- ja niiskustagastuseks

 ■ Kondensaadivaba ja puhas fassaad tänu entalpia 

soojustagastile

Tutvuge lihtsa paigaldusviisi ja tööpõhimõttega veebisaidil: 

https://zehnder.ee/toode/comfospot-50/
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VENTILATSIOONISEADMED

Kõik Zehnderi ventilatsiooniseadmed ülevaatlikult lehekülgedel 32–35 ja veebisaidil https://zehnder.ee/tooted/ventilatsiooniseadmed/

Suurprojektid, tsentraalsed

Zehnder ComfoAir XL (paigaldamine sisetingimustesse)

Zehnder ComfoAir XL (paigaldamine välitingimustesse)
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VENTILATSIOONISEADMED

Ventilatsiooniseade

Zehnder ComfoAir XL

 ■ Soojustagastusega ventilatsiooniseade kuni 90% 

soojustagastusega

 ■ Palju seadistamisvõimalusi maksimaalse mugavuse jaoks

 ■ 6 erineva võimsusega seadet 800 kuni 6000 m3/h-ni 

õhuvooluhulkadega

 ■ 2 seadme varianti paigaldamiseks sise- või välitingimustesse 

 ■ Ainulaadne, õhutihe korpus

 ■ Hõlpsalt ligipääsetav juhtplaat

 ■ Seade on lihtsasti seadistatav ka raskesti ligipääsetavates 

kohtades

 ■ Võimalik 100%-line möödaviik

 ■ Kasutamiseks büroohoonetes ja mitmepereelamutes

Kõik Zehnderi ventilatsiooniseadmed ülevaatlikult lehekülgedel 32–35 ja veebisaidil https://zehnder.ee/tooted/ventilatsiooniseadmed/
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VENTILATSIOONISEADMED

Uuenduslik tehnika, suurendab kindlustunnet

Zehnderi mugavus-ventilatsioonisüsteemidel on uuenduslik tehnika soojus- ja niiskustagastuseks 
ning nad on varustatud automaatse suvise möödaviiguga. Kindlustunnet suurendavad 
funktsioonid, mida on lihtne seadistada ja mis töötavad väga tõhusalt. Lisaks võib 
süsteemilaiendusi valikuliselt täiendada jahutamiseks ja niiskuse eemaldamiseks.

Kõigile Zehnder ComfoAir 

ventilatsiooniseadmetele on paigaldatud 

soojustagastuseks ettenähtud 

soojustagasti ning suvine möödaviik, mis 

hoiab õhutemperatuuri ideaalsena ka 

kuumal aastaajal.
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Möödaviik avatud

VENTILATSIOONISEADMED

Soojustagastus

Kuni 50% energiasäästu tänu kuni 95%-lisele 
soojustagastusele: Zehnderi ventilatsiooniseadmetes 

asuvad patenteeritud ristvastuvoolu soojusvahetid kannavad 

kasutatud väljatõmbeõhu soojusenergia üle värskele 

sissepuhkeõhule.

VÄRSKE VÄLISÕHK

HEITÕHK

VÄLJATÕMBEÕHK

VÄRSKE, SOE 
SISSEPUHKEÕHK

Niiskustagastus

Niiskus ja soojus värske sissepuhkeõhu jaoks: Tänu 

entalpia soojustagastile regenereeritakse kuni 65% 

väljatõmbeõhus sisalduvast niiskusest. Veeaur läbib uudse 

membraani struktuuri. Niiskus ja soojus antakse ära värskele 

sissepuhkeõhule – ideaalne madala niiskussisaldusega 

välisõhu korral talvel.

Möödaviik rakendatud

HEITÕHK

VÄLJATÕMBEÕHK

VÄRSKE, SOE 
SISSEPUHKEÕHK

VÄRSKE VÄLISÕHK

Suvine möödaviik

Takistab soojustagastust suvel: Zehnderi 

ventilatsiooniseadmed on varustatud moduleeriva 

suvise möödaviiguga. Selle tulemusena suletakse pool 

soojustagastit, et ei toimuks soojusülekannet külma välisõhu 

ja sooja väljatõmbeõhu vahel. Ühendatud maasoojusvaheti 

(valikul) puhul takistatakse maasoojusvaheti poolt eeljahutatud 

välisõhu soojendamist suvise möödaviigu abil.

Jahutamine, niiskuse eemaldamine

Mugavus lämbetel suvepäevadel: Õhu meeldivaks 

jahutamiseks pakub Zehnder kahte alternatiivi: 

maasoojusvahetit Zehnder ComfoFond-L Q, mis kasutab 

maaenergiat (talvel eelsoojendatakse välisõhku) ning 

jahutusüksust Zehnder ComfoCool Q, milles soojuspumba abil 

õhku aktiivselt jahutatakse ja niiskus eemaldatakse.
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ÕHUJAOTUSSÜSTEEM

Õhujaotussüsteem, mille puhul on kõigele 
mõeldud

Ventilatsiooniseadmete perfektne täiendus: Kohandatud süsteem toob värske õhu 
kõigisse ruumidesse ja juhib kasutatud, niiske ja saasteainetega koormatud õhu ning 
lõhnad välja. Paigaldamine on lihtne ja paindlik, käitus vaikne ja häireteta. 

ÕHUVÕTU/HEITÕHU ÜHENDUSED

RÕHUALANDUSKAST

JAOTUSKAST

MÜRASUMMUTI

Õhuvõtu/heitõhu ühendused
Zehnder ComfoPipe Compact/ 
ComfoPipe Plus
Eelisoleeritud õhuvõtu ja heitõhu juhtimine.

Rõhualanduskast
Zehnder CLF/CLRF

Paigaldamiseks seina, põrandasse (CLF) või lakke.

Jaotuskast
Zehnder flat 51*

Sissepuhke- või väljatõmbeõhusüsteemi jaoks. 

Mürasummuti
Zehnder ComfoWell

Modulaarne süsteem vabalt kombineeritavatest mürasummutitest, 

filtritest ja jaoturitest, saadaval vastavalt kolmes koostelaiuses. 

Ainus mürasummuti turul, mida saab puhastada.

* Pole maja joonisel kujutatud.

VENTILATSIOONITORUD JA MUUD TARVIKUD

Ventilatsioonitorud ja tarvikud õhujaotuseks
Zehnder ComfoTube

Zehnder ComfoTube saadaval lameda ja ümara toruna.
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Veenduge ise meie 
õhujaotussüsteemis, mille puhul on 
kõigele mõeldud. 

Paigaldusvideod leiate veebisaidilt: 
https://zehnder.ee/tooted/zehnder-
comfosystems/

 ■ Alati sobiv lahendus: Komponendid kõigiks ehituslikeks 

olukordadeks olemas

 ■ Lihtne ja kiire paigaldus tänu hästisobituvatele 

õhujaotuskomponentidele

 ■ Paindlik töö: õhujaotus võimalik lakke, seina ja 

põrandasse, ümartoruga, lameovaaltoruga või 

kombineeritult

 ■ Töökindlus tänu pika tööeaga toodetele

  ZEHNDER     
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ÕHUJAOTUS ZEHNDER COMFOTUBE ÜMARTORUGA ÕHUJAOTUS ZEHNDER COMFOTUBE FLAT 51 LAMEOVAALTORUGA

ORIGINAAL

Alati lihtsasti paigaldatav: õhujaotuse variandid

Õhujaotuseks on saadaval ümarate või lameovaalsete torudega variandid. Nii saate paindlikult jagu 
igast ehituslikust olukorrast. Mõlemaid saab ehitisele lihtsasti integreerida ja kiiresti paigaldada. 
Valige lihtsalt Teie jaoks nutikaim variant – või kombineerige mõlemaid seal, kus see on kasulik.

Põrandakate Põrandakate

Tasanduskiht Tasanduskiht

Sammumüra isolatsioon Sammumüra isolatsioon

Soojusisolatsiooni tasand Soojusisolatsiooni tasand

Betoonitasand

Betoonitasand
Ümartoru Zehnder ComfoTube

Lameovaaltoru Zehnder 
ComfoTube flat 51

Puhas õhk tänu Clinside’ile 

SKZ-i kontrollitud tootekvaliteet 

õhujaotustorude sileda sisepinna puhul, 

millele ei hakka tolm kergesti külge. 

Hügieen on sertifitseeritud Ruhri piirkonna 

tunnustatud hügieeniinstituudi poolt. Mitmekülgne paindlikuks paigalduseks: 
ümaralt-lamedale-üleminek Praktilise 

üleminekuga olete torude paigaldamisel 

absoluutselt paindlik ja võite – olenevalt 

ehitussituatsioonist – lihtsasti ümartorult 

lameovaaltorule üle minna.

ÕHUJAOTUSSÜSTEEM
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Ruumisäästlik, vaikne ja kiiresti 
paigaldatud: Zehnder ComfoWell

Modulaarne süsteem Zehnder ComfoWell koosneb vabalt 

kombineeritavatest mürasummutitest, filtritest ja jaoturitest, 

vastavalt viies koostelaiuses. Ka väga kitsastes oludes – 

mürasummuti ja jaotuskasti kombinatsioon vajab väikseimas 

teostuses ruumi vaid 55 cm.

  ZEHNDER     

 ■ Lihtne hooldus tänu turul ainsale puhastatavale 

mürasummutile

 ■ Saadaval kõik funktsioonid õhu töötlemiseks: 
mürasummuti, peenfilter, aktiivsöefilter, jaotuskarp

 ■ Lihtne paigaldus tänu komponentide ühendusele 

lükandprofiilidega

 ■ Ventilatsioonitorude lihtne ühendamine tänu nelja kuni  

12 ühendusega jaotusplaatidele

 ■ Müra maksimaalne summutamine kasutades kahte 

mürasummutit jadamisi

Disain kohtub funktsionaalsusega

Meie õhujaotus kontseptsiooni nähtav külg pole ainult 

funktsionaalne, vaid ka visuaalselt nauditav. 

  ZEHNDER     

 ■ Suur valik õhujaotajaid ja disainvõresid

 ■ Optimaalne värske õhu jaotus tuuletõmbuseta

 ■ Seinad ja laed ei määrdu tänu Zehnderi arendatud 

spetsiaalsele õhujoa kujule

 ■ Torusüsteem ei määrdu tänu väljatõmbeplafoonides 

kasutatavatele filtritele – seda pakub ainult Zehnder

ÕHUJAOTUSSÜSTEEM

Värske õhk – täiesti vaikne õhujaotus:
Zehnder ComfoValve Luna
Tänu optimeeritud õhujoale, mis ei tekita tuuletõmmet, ja väga 

väiksele müratasemele täidab sissepuhkeplafoon Zehnder 

ComfoValve Luna kõige rangemaid nõudeid pidades silmas 

mugavust ja müra.
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KÕIK EELISED ÜLEVAATLIKULT

      EELISED PAIGALDAJATELE  

Ventilatsioonisüsteem, mis toob eeliseid igaühele
Zehnderi mugav ruumi õhuvahetus on kohandatud paigaldajate, planeerijate ja arhitektide 
vajadustega ning kasutajatele optimeeritud. Siin näete ülevaatlikult, millist kasu see just teile toob.

Tuntud kaubamärgi tugi
 ■ Aastakümnetepikkuse kogemusega 

ventilatsiooniseadmete, õhujaotuse ja 

süsteemikomponentide arendamises, tootmises ja 

turustamises kuulub Zehnder turu pioneeride hulka

 ■ Ulatuslik oskusteave kõigis ettevõtte valdkondades 

võimaldab Zehnderil oma klientidele tarnida 

garanteeritult kõrget, sertifitseeritud kvaliteeti

 ■ Parimad teenused, mis aitavad teid enne ja pärast 

ehitamist ning ehituse jooksul

Konkurentsieelised uuenduslike lahenduste ja 
koolituste kaudu

 ■ Zehnder arendab väga uuenduslikke tooteid, mis 

on tehniliselt juhtivad ja ületavad kaugelt uusimad 

energiastandardid

 ■ Zehnderil on lahendusi igale individuaalsele 

vajadusele

 ■ Zehnder pakub üksikasjalikku koolitust – alates 

kujundusest ja planeerimisest, paigaldamisest ja 

kasutuselevõtust kuni hoolduseni

Igapidi muretu pakett
 ■ Zehnder põhineb terviksüsteemil, mis koosneb 

perfektselt üksteisega sobituvatest komponentidest

 ■ Lihtne ja kiire paigaldamine

 ■ Zehnder pakub üksikasjalikku tuge enne ja pärast 

Zehnderi ventilatsioonisüsteemi paigaldamist 

ning paigaldamise ajal, sealhulgas kasutuselevõtu 

teenust ja klienditeeninduse pakkumisi 
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KÕIK EELISED ÜLEVAATLIKULT

Zehnderiga teete alati õige valiku parima sisekliima 

saavutamiseks. Zehnderi mugavad ruumi õhuvahetuse 

süsteemid pakuvad maksimaalset elamismugavust.  

Veenduge selles ise. Veebisaidil www.zehnder.ee leiate 

täiendavat olulist informatsiooni järgmiste teemade kohta:

Mugavam ja tervislikum

Tõhusam energiakasutus

Aitab kinnisvara väärtust säilitada

Turvalisem

Sobiv lahendus iga eelarve jaoks

Sobib iga sisekujundusstiiliga

Lihtne ja vähenõudlik

Muretus
 ■ Zehnder pakub kindlust planeerimisel: energiatõhusad 

terviklahendused, sertifitseeritud ja garanteeritud

 ■ Vähem planeerimiskulusid tänu kompetentsele 

nõustamisele ja toele kujundamisel ning võimsuse 

arvutamistel

Vastab praegu kehtivatele standarditele
 ■ Zehnderiga olete keskkonnasertifitseerimiste ja intelligentse 

juhtimistehnika osas alati uusimal tasemel

 ■ Vastab alati kõigile normidele tänu kontrollitud kvaliteediga 

süsteemidele

 ■ Parim kliendinõuete täitmine tänu uuenduslikele 

ventilatsiooniseadmetele, uusimatele tehnoloogiatele 

ja paljudele võimalustele nagu jahutamise/

eelsoojendusvõimalused

      EELISED KASUTAJALE  

  +  EELISED PLANEERIJATELE JA 
  ARHITEKTIDELE  

-50%
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TEENINDUS

Pingevabalt igapäevasesse tööpäeva –  
tänu tugevale partnerile

ROHKEM  
TUGE

PIDEV TUGI ENNE JA PÄRAST EHITAMIST NING EHITUSE JOOKSUL

Nõustamine

Toetame paigaldajaid isiklikult 

ventilatsioonisüsteemide planeerimisel – isegi 

vähem kui viie päeva jooksul:

 ■ Õhuvooluhulkade määramine

 ■ Sobivate seadmete valik

 ■ Määrustest ja eeskirjadest kinnipidamine

 ■ Pakkumise väljastamine

 ■ Isiklik kontaktisik

 ■ Tugi ehitusplatsil kogu ehituse jooksul

Veebipõhise planeerimistööriistaga Comfoplan 2.0, 

mille võite leida veebisaidilt si.comfosuite.com/#, 

sisestage lihtsalt objekti andmed ja saate kiiresti 

täieliku planeeringu:

 ■ Õhuvooluhulkade arvutus

 ■ Nõutavate tegevuste loend

 ■ Täielik materjaliloend

Koolitus

Zehnder ACADEMY raames koolitame 

ja edendame teid ning teeme teist 

ventilatsioonialase spetsialisti: 

 ■ Regulaarsed seminarid Zehnderi kontoris 

 ■ Koolitatud õpetajad

 ■ Täielikult varustatud koolituskeskused

Oma huvist andke märku emaili teel:

info.baltics@zehndergroup.com

ROHKEM  
TUGE
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Müügitugi

Toetame teid atraktiivsete ja informatiivsete 

meetmetega, et tagada teie edu:

 ■ Suur hulk dokumente, millega saame aidata teie 

professionaalse kuvandi loomist

 ■ Olete alati teadlik aktuaalsetest teemadest nagu 

uued tooted ja lahendused

Zehnder pakub väärtuslikku tuge ka veebipõhiselt:

 ■ Zehnder esitleb oma selgitavate videotega 

lihtsalt ja kiiresti mugava ruumi õhuvahetuse 

eeliseid

 ■ Kasutage värskeid videosid lihtsate 

paigaldusselgituste jaoks või 

nõustamisvahendina

Teenindus

Ka teenindust puudutaval teemal pakume 

kõike heaks partnerluseks:

 ■ Tuge kasutuselevõtul, hooldusel ja üldiste 

teenindust puudutavate küsimuste korral

 ■  Klienditeeninduse abitelefon 

otseühenduseks meie kvalifitseeritud 

teenindustöötajatega
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VIITED

Väljakutse
Vana kortermaja renoveerimine, kus puudus 

toimiv ventilatsioonilahendus. Hävinud 

ventilatsioonišahtid piirasid lahenduse 

elluviimist veelgi.

Lahendus
Uus ventilatsioonisüsteem rajati Zehnderi 

Comfosystems toodetega. Fassaadile soojustuse 

alla paigaldati ComfoTube Flat 51 torud, millega 

lahendati iga korteri sissepuhked ja väljatõmbed. 

Fassaadidelt läksid edasi torud katuse soojustuse 

alla, kus mindi üle ComfoTube 90 torudele. 

Need koguti kokku ComfoWell jaotuskastidesse, 

mis omakorda ühendati magistraaltorustikuga. 

Õhuvahetust tagab Zehnder ComfoAir XL 6000 

ventilatsiooniseade, mis paikneb maja katusel.

Kasutatud tooted
 ■ Zehnder CLRF

 ■ Zehnder ComfoTube Flat 51

 ■ Zehnder ComfoTube 90

 ■ Zehnder ComfoWell mürasummuti/ 

jaotuskast

 ■ Zehnder ComfoAir XL 6000

Rohkem viiteid leiate järgmiselt veebisaidilt:

www.zehnder.ee/referentsid/

01 PALJUDE RUUMIDE LIHTNE ÕHUVAHETUS

KOHT

PROJEKTI TÜÜP

Tallinn, Eesti

Korterelamu ventilatsioonisüsteemi renoveerimine

Kolm maja, kolm väljakutset, kolm 
mugavat ruumi õhuvahetuse lahendust

Zehnderi ruumi õhuvahetuse lahendustega saab pingevabalt ületada 
kõiki ehituslikke väljakutseid. Suurprojektist väikeste üksusteni – korterist 
kaubanduslikult kasutatatavate hooneteni. 
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Väljakutse
Passiivmaja-uusehituses (165 m2) 

õhuvahetuse ja samaaegselt mugavuse 

tagamine elanikele.

Lahendus
Selles projektis kasutati ventilatsiooniseadmena 

Zehnder ComfoAir 350 koos 

maasoojusvahetiga Zehnder ComfoFond-L. 

See suurepärane kooslus tagab mugava ruumi 

õhuvahetuse kõiki eeliseid. Samaaegselt 

võimaldatakse sissepuhkeõhu meeldivat 

eeljahutamist suvel ja eelsoojendamist talvel.

Kasutatud tooted
 ■ Mugavus-ventilatsiooniseade Zehnder 

ComfoAir 350

 ■ Maasoojusvaheti Zehnder ComfoFond-L

Väljakutse
Büroohoone renoveerimine paljude 

erinevate ruumi suuruste ja korrustega, mille 

õhuvahetus tuleb tagada lokaalselt.

Lahendus
Väljaehituse käigus teostati õhuvahetus 

Zehnder ComfoAir 180-ga. Ventilatsiooniseade 

on paigutatud seinanišši, EPP topeltkanal lae 

talastiku sees. Õhujaotustorustik veeti ripplae 

konstruktsioonide vahelt.

Kasutatud tooted
 ■ Zehnder ComfoAir 180

 ■ Zehnder ComfoTube

 ■ Zehnderi õhuläbilasked

Rohkem viiteid leiate järgmiselt veebisaidilt:

www.zehnder.ee/referentsid/

Rohkem viiteid leiate järgmiselt veebisaidilt:

www.zehnder.ee/referentsid/

02 KAITSKE PASSIIVMAJA NIISKUSE EEST

03 VÄIKESTE RUUMIDE KIIRE ÜHENDAMINE KESKSÜSTEEMIGA

KOHT

PROJEKTI TÜÜP

KOHT

PROJEKTI TÜÜP

Prantsusmaa

Passiivmaja-uusehitus, ühepereelamu

Neuried, Saksamaa

büroohoone ja elamu

VIITED
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KÜSIMUSED

Mugavaks ruumi õhuvahetuseks Zehnderiga

KKKKKK
Kuidas ma saaksin tutvuda seadme 
funktsioonidega jne?

Kas nii uuenduslikke tooteid pole 
keeruline paigaldada?

Mida ma peaksin planeerimisel ja 
tellimisel silmas pidama?

Zehnder pakub oma koolituskeskustes 

mitmekülgset koolitusprogrammi 

arvukatel teemadel: alates 

ventilatsiooniseadmest ja seadme 

juhtsüsteemist kuni planeerimise ja 

kujundamiseni.

Lihtne paigaldamine, lihtne 

kasutuselevõtt, lihtne käsitsemine, 

lihtne hooldus: Zehnder arendab 

oma tooteid nii, et nii paigaldajad 

kui ka lõppkliendid saavad nautida 

maksimaalset mugavust.

Meie ventilatsiooniseadmed, tarvikud 

ja õhujaotussüsteemid on täielikult 

üksteisele kohandatud. Kõik on ühilduv 

– suur pluss, mis kergendab kogu teie 

tööprotsessi.

Saate igal ajal tuge meie 

teenindusosakonnalt, müüginõustajatelt 

ja planeerimisosakonnalt.
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Su
ur

ep
är

an
e energiatõhusus

Kui energiatõhusad on Zehnderi 
ventilatsiooniseadmed?

Kui head on Zehnderi lahendused heli 
ja hügieeni osas?

Kas Zehnderi ventilatsioonisüsteemid 
vastavad seadusega ettenähtud 
eeskirjadele?

Zehnderi mugavus-

ventilatsiooniseadmed nagu nt 

Zehnder ComfoAir Q ei vasta oma 

omaduste poolest kolmes valdkonnas, 

nagu võimsustarve, kasutegur ja 

juhtsüsteem, mitte ainult tänastele 

Euroopa energiastandarditele – nad 

ületavad isegi 2020. aasta nõuded. 

Kõik see aitab Teil tulevikukindlalt 

planeerida kõige mugavamaid ja 

energiatõhusamaid hooneid.

Kõik Zehnderi ruumi õhuvahetuse 

lahendused on väga vaiksed ja neil 

on madalad müranäitajad. Ning 

hügieeni puhul on Zehnder võitmatu: 

puhastatava mürasummutiga Zehnder 

ComfoWell ja täielikult suletult tarnitud 

toodetega hoolitseme me puhta 

paigaldise eest – õhujaotajate taga 

olevad filtrikübarad takistavad tolmu 

levimist.

Ruhri piirkonna kuulus hügieeniinstituut 

tõendas meie siledate sisepindadega 

ventilatsioonitorude eriti head 

tolmueemaldust – sama ütleb 

plastmassikeskus SKZ. 

Mitte kõik tootjad ei saa oma toodetele 

nii palju sertifikaate ja disaini auhindu 

nagu Zehnder. Nii saate nautida 

kindlust, olla alati uusimal tehnika 

tasemel ja täita kõiki seadusega 

ettenähtud eeskirju.
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TOOTE ÜLEVAADE

Mugavus-ventilatsiooniseadme ülevaade

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

Mõõtmed/kaal

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

Olenevalt
seadme variandist

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

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

Kaal alates (kg) 8 24 30 22 30 50 50 50

Paigaldusviis

Sein ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lagi ■ ■

Põrand (maapinnal)

Sokliga põrand ■ ■ ■

Põrand ■

Energiatõhususklass:

Vajaduspõhise juhtsüsteemi puhul
(sõltub valitud anduritest)

– – A+ – A+ A+ A+ A+ –

Aja järgi juhtimine
(sõltub valitud juhtsüsteemist)

– – A A A A A A –

Manuaalne juhtimine B ** B ** – – – A A A –

Õhuvooluhulk

Maksimaalne õhuvooluhulga  
vahemik (m3/h)

15 – 50 15 – 60 32 – 160 30 – 180 50 – 200 40 – 350 50 – 450 60 – 600 800 – 6000

Soovituslik õhuvooluhulga  
vahemik (m3/h)*

– – 32 – 110 30 – 120 50 – 135 40 – 245 50 – 300 60 – 420 Olenevalt seadme variandist

Energiatõhusus

Soojustagastus (PHI järgi) – 85% (PHI) 89% (PHI) 82% (PHI) 92% (PHI) 90% (PHI) 88% (PHI) 87% (PHI) Olenevalt seadme variandist

Ventilaatorite elektriline erivõimsustarve 
[W h/m3] (PHI järgi)

– 0,24 0,36 0,27 0,42 Olenevalt seadme variandist

Entalpia soojustagasti 
niiskustagastuseks

Integreeritud Integreeritud Integreeritud Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline Olenevalt seadme variandist

Suvine möödaviik – – Jah Jah Jah Jah (moduleerivalt) Jah

 * Nominaalõhuvahetuseks DIN 1946-6 järgi.

** Juhtsüsteem on seadmesse integreeritud.
  

Üksikasjalikud tehnilised andmed leiate meie tehnilistest spetsifikatsioonidest ja veebisaidilt www.zehnder.ee.
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TOOTE ÜLEVAADE

Mugavus-ventilatsiooniseadme ülevaade

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

Mõõtmed/kaal

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

Olenevalt
seadme variandist

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

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

Kaal alates (kg) 8 24 30 22 30 50 50 50

Paigaldusviis

Sein ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lagi ■ ■

Põrand (maapinnal)

Sokliga põrand ■ ■ ■

Põrand ■

Energiatõhususklass:

Vajaduspõhise juhtsüsteemi puhul
(sõltub valitud anduritest)

– – A+ – A+ A+ A+ A+ –

Aja järgi juhtimine
(sõltub valitud juhtsüsteemist)

– – A A A A A A –

Manuaalne juhtimine B ** B ** – – – A A A –

Õhuvooluhulk

Maksimaalne õhuvooluhulga  
vahemik (m3/h)

15 – 50 15 – 60 32 – 160 30 – 180 50 – 200 40 – 350 50 – 450 60 – 600 800 – 6000

Soovituslik õhuvooluhulga  
vahemik (m3/h)*

– – 32 – 110 30 – 120 50 – 135 40 – 245 50 – 300 60 – 420 Olenevalt seadme variandist

Energiatõhusus

Soojustagastus (PHI järgi) – 85% (PHI) 89% (PHI) 82% (PHI) 92% (PHI) 90% (PHI) 88% (PHI) 87% (PHI) Olenevalt seadme variandist

Ventilaatorite elektriline erivõimsustarve 
[W h/m3] (PHI järgi)

– 0,24 0,36 0,27 0,42 Olenevalt seadme variandist

Entalpia soojustagasti 
niiskustagastuseks

Integreeritud Integreeritud Integreeritud Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline Olenevalt seadme variandist

Suvine möödaviik – – Jah Jah Jah Jah (moduleerivalt) Jah

 * Nominaalõhuvahetuseks DIN 1946-6 järgi.

** Juhtsüsteem on seadmesse integreeritud.
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Mugavus-ventilatsiooniseadme ülevaade

Climos 200 Focus 200 Novus 300 Novus 450

Mõõtmed/kaal

Pikkus (mm) 594 651 792 792

Kõrgus (mm) 1019 565 952 952

Sügavus (mm) 250 355 591 591

Kaal alates (kg) 25 25 50 50

Paigaldusviis

Sein ■ ■ ■ ■

Lagi ■

Põrand (maapinnal) ■

Sokliga põrand ■ ■ ■

Põrand

Energiatõhususklass:

Vajaduspõhise juhtsüsteemi puhul
(sõltub valitud sensoorikast)

A A+ A+ A+

Aja järgi juhtimine
(sõltub valitud juhtsüsteemist)

B A A A

Manuaalne juhtimine B A A A

Õhuvooluhulk

Maksimaalne õhuvooluhulga  
vahemik (m3/h)

50 – 200 45 – 200 45 – 300 50 – 450

Soovituslik õhuvooluhulga  
vahemik (m3/h)*

50 – 135 45 – 135 45 – 200 50 – 300

Energiatõhusus

Soojustagastus (PHI järgi) 84% (PHI) 91% (PHI) 93% (PHI) 89% (PHI)

Ventilaatorite elektriline erivõimsustarve 
[W h/m3] (PHI järgi)

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

Entalpia soojustagasti 
niiskustagastuseks

Integreeritud Valikuline Valikuline Valikuline

Suvine möödaviik Jah Jah Jah (valikuline) Jah

  

TOOTE ÜLEVAADE

Üksikasjalikud tehnilised andmed leiate meie tehnilistest spetsifikatsioonidest ja veebisaidilt www.zehnder.ee.
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ZEHNDER GROUPI KOHTA

Disainradiaatorid 
Meie individuaalsed 
disainradiaatorid vannitoale 
ja eluruumile teevad kodu 
mitte ainult soojemaks, vaid 
ka ilusamaks. Kujundatud 
tuntud disainerite poolt ja 
veenvad suurepärase 
funktsionaalsuse poolest.

Clean air solutions 
Zehnderi õhupuhastussüsteemid 
vähendavad õhu tolmusisaldust, 
hoolitsevad tervislikuma töökliima 
eest ja vähendavad 
puhastamiskulusid.

Zehnder Groupi lai ja selgelt struktureeritud sortiment jaguneb neljaks tootesarjaks. Nii võime pakkuda oma klientidele õige 
toote, perfektse süsteemi ja sobiva teenuse igat liiki projektide jaoks – uusehitusest renoveerimiseni, ühe- või mitmepereelamust 
kaubanduslike objektideni. Sellise mitmekesisusega kasvab meie kogemuste pagas pidevalt – see on lisaväärtus, mida meie 
kliendid igapäevaselt kogevad.

Lagikütte ja -jahutuse 
süsteemid 
Zehnderi lagikütte ja -jahutuse 
süsteemid kütavad 
ja jahutavad mugavalt ja 
energiatõhusalt. Nad on 
vastavale ruumilisele olukorrale 
optimaalselt kohandatud.

Mugav ruumi õhuvahetus 
Meie mugav ruumi õhuvahetus 
hoolitseb energiatõhusalt 
tervisliku sisekliima eest. 
See edendab elanike 
heaolutunnet ja tõstab 
kinnisvara väärtust.

OLEME TERVISLIKU, MUGAVA JA ENERGIATÕHUSA SISEKLIIMA SPETSIALISTID 

MEIE KAUBAMÄRGID TÄHISTAVAD INNOVATSIOONI, KVALITEETI JA DISAINI

Zehnderi kaubamärk pakub silmapaistvaid
sisekliima lahendusi oma tootesarjadega
disainradiaatorid, mugav ruumi õhuvahetus,
lagikütte ja -jahutuse süsteemid ja
Clean air solutions.

Kaubamärk Runtal arendab ja toodab 
eksklusiivseid küttekehi, mille puhul 
ühinevad uuenduslikud tehnoloogiad 
ainulaadse disainiga. 

ALATI PARIM KLIIMA

„Püüdleme elukvaliteedi 
parendamise poole 
suurepäraste sisekliima 
lahendustega.“

Suurepärased lahendused, 
tooted ja teenused 
Suurepärased tooted ja 
ainulaadne teenindus 
energiatõhusa, tervisliku ja 
mugava sisekliima osas.

Klientide esimene valik 
Alati lähedal oma klientide 
vajadustele, et kasvada 
koos teiega ja saada ühiselt 
hakkama kõigi väljakutsetega.

Suurepärane meeskond 
Ühendame iga päev kire, 
erialased teadmised ja 
töökuse, et saavutada 
teie jaoks parim teenus.
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