
   1 - EN

ComfoAir Standard 300
ComfoAir Standard 375
Návod pre užívateľa

■ Designové radiátory           ■ Komfortní větrání ■ Stropní systémy pro vytápění a chlazení ■ Zařízení pro čištění vzduchu



CZ - II   

Všechna práva vyhrazena.

Tento manuál byl vytvořen s nejvyšší možnou péčí. Vydavatel neponese v žádném případě zodpovědnost za jakoukoliv škodu 

vzniklou v důsledku chybějících nebo nesprávných informací v tomto manuálu. V případě sporů bude závazná holandská 

verze těchto pokynů.
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 Předmluva

Vedle této obecné kapitoly tento manuál obsahuje:

• část pro uživatele;

• část pro instalačního technika;

Před užitím si tento manuál důkladně 

pročtěte.

   - Uživatel  Kapitoly 1 a 2.

   - Instalační technik  Kapitoly 1 a 3.

Tento manuál poskytuje veškeré informace, které po-

třebujete pro bezpečnou a optimální instalaci, provoz a 

údržbu klimatizační jednotky ComfoAir 350 . Manuál 

je rovněž zamýšlen jako referenční materiál pro ser-

vis jednotky a je vytvořen tak, aby umožnil provádění 

servisu zodpovědným způsobem. Zařízení je dále 

neustále vyvíjeno a vylepšováno. Proto se může stát, 

že se vaše jednotka ComfoAir 350 Luxe bude mírně 

lišit od popisů v manuálu uvedených.

POZNÁMKA

Tento manuál byl vytvořen 

s nejvyšší možnou péčí. Nicméně z tohoto 

prohlášení nemohou být odvozována žádná 

práva. Dále si pak vyhrazujeme právo 

kdykoliv modifikovat obsah tohoto manuálu, 

a to bez předchozího veřejného ohlášení.

1  Úvod

Zařízení se nazývá ComfoAir 350 Luxe. Dále v textu 

bude označováno pouze jako ComfoAir.

ComfoAir je vyvážený systém ventilace se zpětným 

využitím tepla, který má zajistit vytvoření zdravé, 

vyvážené a energeticky efektivní ventilace v do-

mech. Jednotka ComfoAir nese označení CE na 

identifikačním štítku. Identifikační štítek naleznete na 

vrchní části jednotky ComfoAir.

1.1  Záruka a odpovědnost

1.1.1 Obecné informace
Podmínky prodeje a poskytnuté záruky pro spo-

lečnosti působící v odvětvích zabývajících se zpra-

cováním kovu, umělých hmot a technologiemi platné 

pro jednotku ComfoAir byly uloženy u referenta Ob-

vodního soudu v Haagu dne 19. října 1998 pod číslem 

119/1998.

1.1.2  Záruční podmínky
Jednotka ComfoAir je kryta zárukou výrobce pro 

dobu 24 měsíců po instalaci, přičemž tato záruka 

platí maximálně po dobu 30 měsíců od data výroby. 

Reklamace mohou být podávány pouze ohledně 

materiálových závad a/nebo konstrukčních závad, 

které se objeví během záruční doby. V případě re-

klamace nesmí být jednotka ComfoAir demontována 

bez předchozího písemného svolení výrobce. Záru-

ka kryje náhradní díly pouze v tom případě, že byly 

dodány výrobcem a byly instalovány schváleným 

technikem.

Záruka ztrácí platnost v těchto 

případech:
• Vypršela záruční doba;

• Zařízení je užíváno bez filtrů;

• V rámci zařízení jsou užívány díly, které nebyly 

dodány výrobcem;

• Na jednotce byly provedeny neschválené změny 

či úpravy.

1.1.3  Odpovědnost
Jednotka ComfoAir byly navržena a vyrobena pro užití 

v systémech vyvážené ventilace se zabudovanými 

systémy Zehnder pro zpětné využití tepla. Jakékoliv 

jiné využití je považováno za nevhodné využití a může 

vést k poškození jednotky ComfoAir nebo k úrazu, 

za což výrobce nemůže být povolán k odpovědnosti.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé 

kvůli:

• Nedodržení bezpečnostních, provozních a údrž-

bových pokynů uvedených v tomto manuálu;

• Užití komponent, které nebyly dodány ani dopo-

ručeny výrobcem.

Odpovědnost za užití takových komponent je pl-

ně na straně osoby, která je instalovala;

• Běžné opotřebování.
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1.2 Bezpečnost

1.2.1 Bezpečnostní předpisy
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené 

v tomto manuálu. Nedodržení bezpečnostních před-

pisů, výstrah, poznámek a pokynů uvedených v tom-

to manuálu může vést ke zranění osob či poškození 

jednotky ComfoAir.

• Jednotka ComfoAir může být instalována, připo-

jena, zprovozněna a udržována v řádném stavu 

pouze řádně schváleným technikem, pokud není 

v tomto manuálu v konkrétním případě uvedeno 

jinak;

• Instalace jednotky ComfoAir musí být provedena 

v souladu s obecnými a místními platnými staveb-

ními, bezpečnostními a instalačními pokyny stan-

ovenými místním zastupitelstvem, dodavatelem 

elektřiny, dodavatelem vody či jinými orgány;

• Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstrahy, 

komentáře a pokyny uvedené v tomto manuálu;

• Uchovávejte tento manuál poblíž jednotky Com-

foAir po celou dobu životnosti jednotky;

• Pokyny ohledně čištění nebo výměny fi ltrů ventilů 

pro přívod a odvod vzduchu musí být pečlivě 

dodržovány;

• Specifi kace uvedené v tomto dokumentu nesmí 

být měněny;

• Úpravy jednotky ComfoAir nejsou povoleny;

• Jednotka ComfoAir je vhodná pouze pro připojení 

k sítím se specifi kací 230V 50Hz;

• Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě, aby 

bylo zařízení pravidelně kontrolováno. Dodavatel 

může poskytnout seznam registrovaných insta-

lačních fi rem ve vašem okolí.

1.2.2 Bezpečnostní ustanovení a opatření
• Jednotka ComfoAir nesmí být otevřena bez pou-

žití nástrojů;

• Je nutné zamezit tomu, aby bylo možné dotknout 

se ventilátorů, a proto musí být k jednotce Com-

foAir připojeno potrubí o minimální délce 900mm.

1.2.3 Užité piktogramy
V manuálu jsou užity následující piktogramy:

 Bod, jemuž je nutno věnovat pozornost.

 Riziko:

 - poškození zařízení;

 -  výkonnost zařízení je snížena, pokud nej-

sou pokyny pečlivě dodržovány.

Riziko úrazu na straně uživatele nebo 

 instalující osoby.
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Blahopřejeme, stali jste se vlastníky

jednotky Comfo Air 300/375 ,

jednotky pro zpětné využití tepla

od společnosti Zehnder. 

Přejeme vám, aby vám toto zařízení

zajistilo pohodlí.

2.1 Přehled terminologie
Jednotka ComfoAir obsahuje:

• Vyváženou ventilaci;

• Zpětné využití tepla;

• Obtok pro volné chlazení;

• Ochranu proti mrazu;

• Program pro otevřený oheň;

• Bezdrátové (RF) ovládání (volitelné);

• Digestoř bez pohonu (volitelné);

• Předehřívací registr (volitelné);

• Dohřívání (volitelné);

• Výměník geotermálního tepla (volitelné);

• Analogový vstup (0-10V);(len verzia Luxe)

• Entalpie (volitelné).

Výstižné vysvětlení těchto funkcionalit/rysů

je obsaženo v následujících odstavcích.

2.1.1 Vyvážené větrání
Jednotka ComfoAir představuje systém vyvážené

ventilace. Vyvážená ventilace znamená, že znečišťující

látky z kuchyně, koupelny, toalety a případně ze

skladovací místnosti jsou odváděny pryč, zatímco

je stejné množství čerstvého vzduchu přiváděno do

obývacího pokoje a ložnic. Mezery pode dveřmi nebo

v blízkosti dveří zajišťují adekvátní proudění vzduchu

v obydlí. Cirkulace vzduchu je v rovnováze.

Zajistěte, aby tyto mezery nebyly nikdy

zablokovány, a to například zábranami proti

průvanu nebo koberci s dlouhým vláknem. V

opačném případě nebude systém fungovat

optimálně.

Systém vyvážené ventilace se skládá z:

• Jednotky ComfoAir (A);

• Potrubního systému pro přívod venkovního

vzduchu (B) a odvod vzduchu z obydlí (C);

• Ventilů pro přívod vzduchu v obývacím

pokoji a ložnicích (D);

• Ventilů pro odvod vzduchu v kuchyni, koupelně,

toaletě a (pokud existuje) skladovací místnosti (E);

• Volitelná digestoř bez pohonu s 3-

polohovým spínačem (F).

2.1.2 Zpětné využití tepla 
Vedle zajištění zdraví prospěšné rovnováhy mezi

přiváděným a odváděným vzduchem poskytuje

jednotka ComfoAir také výhody zpětného využití

tepla. Zpětné využití tepla znamená, že teplo

získané z odváděného vzduchu je užíváno k

ohřevu čerstvého, a obvykle chladnějšího, vzduchu

přiváděného z venku.

2.1.3 Obtok pro volné chlazení
Obtok je často užíván během horkých dnů v letní

sezóně. Pomocí přivádění chladnějšího venkovního

vzduchu v noci je možné udržovat uvnitř obydlí nižší

teplotu během horkých dnů. Obtok funguje

automaticky: jednoduše nastavte požadovanou

komfortní teplotu.

2.1.4 Ochrana proti mrazu
Jednotku ComfoAir je rovněž možné instalovat se

zařízením zajišťujícím ochranu proti mrazu. Tento

automaticky ochranný systém dočasně sníží (nebo

dokonce na chvíli zastaví) přívod venkovního

vzduchu do jednotky ComfoAir, pokud existuje

riziko námrazy v jednotce ComfoAir. Taková

situace může nastat v případě mírných až

prudkých mrazů v zimních měsících. 

2.1.5 Program pro otevřený oheň
Jednotka ComfoAir je opatřena Programem

otevřeného ohně. Program pro otevřený oheň je

užíván v domech s krby, protože existuje riziko, že

přiváděný vzduch bude odsáván komínem. Program

pro otevřený oheň funguje automaticky, ale

vyžaduje aktivaci instalačním technikem.

Pokud je program pro otevřený oheň

aktivován, není možné manuálně vypnout

ventilátor pro přívod a odvod vzduchu.

2.1.6 Bezdrátové (RF) ovládání (volitelné)
Je možné nastavit úrovně ventilace jednotky Comfo-

Air pomocí jednoho nebo více bezdrátových spínačů.

K tomuto je nutné, aby v jednotce ComfoAir byl

zabudován RF modul, nebo aby k jednotce byl

připojen panel ComfoSense.
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2.1.7 Digestoř bez pohonu (volitelné)
Na ventilační systém je možné osadit digestoř bez

pohonu.

Digestoř bez pohonu nikdy nesmí být při-

pojena ke stejnému potrubí jako jednotka

ComfoAir.

Digestoř bez pohonu je osazena nad horní desku

sporáku a odvádí nežádoucí kuchyňské zápachy.

K dispozici jsou čtyři typy digestoří bez pohonu:

• Typ 1  Mechanický spínač/vypínač.

- Ventil pro odvod vzduchu je ovládán

otočným spínačem/vypínačem.

- Nastavení ventilace je nutné nastavit

pomocí spínače jednotky ComfoAir;

• Typ 2  Elektrický spínač/vypínač.

- Ventil pro odvod vzduchu je ovládán

tlačítkovým spínačem/vypínačem.

- Nastavení ventilace je nutné nastavit

pomocí spínače jednotky ComfoAir; 

• Typ 3  Elektrický spínač/vypínač s připojením

k jednotce ComfoAir.

- Ventil pro odvod vzduchu je ovládán

tlačítkovým spínačem/vypínačem. 

- Nastavení ventilace se automaticky

přepíná na "horní" (High) nastavení;

• Typ 4  3-polohový spínač s připojením k jed-

notce ComfoAir.

- Ventil pro odvod vzduchu je ovládán

zvolením příslušného nastavení na di-

gestoři. 

- Nastavení ventilace se automaticky

přepíná na "horní" (High) nastavení.

3-polohový spínač může být rovněž integro-

ván do jednotky CC-Luxe.

Jednotka ComfoAir není vybavena připojením

pro digestoře typu 3 a 4.

Pro připojení digestoře typu 3 a 4 je vybave-

na pouze jednotka ComfoAir Luxe.

Digestoř bez pohonu je součástí potrubí

ventilačního systému a netvoří součást jed-

notky ComfoAir.

2.1.8 Předehřívací registr (volitelné)
Osazení alternativního předehřívacího registru do jed-

notky ComfoAir má tu výhodu, že vyvážená ventilace

zůstává nedotčena po delší dobu. V takovém případě

již není nutné redukovat množství přiváděného ven-

kovního vzduchu (tak brzy). Předehřívací registr je ak-

tivován a deaktivován automaticky.

2.1.9 Dohřívání (volitelné)
Na ventilační systém je možné osadit dohřívání.

Dohřívání zajišťuje další ohřev přiváděného vzdu-

chu před vypuštěním do obývaných prostor. Výho-

dou dohřívání je, že je možné přiváděný vzduch

okamžitě vypustit do domu a tento vzduch již bude

mít nastavenou komfortní teplotu. To ještě zvyšuje

poskytované pohodlí.

Dohřev funguje automaticky: jednoduše nastavte

požadovanou komfortní teplotu. 

Dohřívání je součástí potrubí ventilačního

systému a netvoří součást jednotky Com-

foAir.

Pouze jednotka ComfoAir Luxe je vybavena

připojením pro dohřívání.

2.1.10 Zemní výměník tepla (volitelné)
Na ventilační systém je možné osadit zemní výměník

tepla. Zemní výměník tepla zajišťuje, že je venkovní

vzduch dodáván do obydlí při konstantní teplotě.

Proto v případě, kdy se teploty pohybují pod nulou,

je možné ohřívat venkovní vzduch pomocí zemního

výměníku tepla před tím, než bude tento vzduch

vypuštěn do domu přes jednotku ComfoAir. Proto v

případě horkých letních teplot je možné ochladit

venkovní vzduch pomocí zemního výměníku tepla

před tím, než bude tento vzduch vypuštěn do domu

přes jednotku ComfoAir. Jednotka ale není vybavená

automatickým ovládáním výmenníku. To je nutno řešit

externím ovládaním.

Zemní výměník tepla je součástí potrubí

ventilačního systému a netvoří součást

jednotky ComfoAir.

Ovládaní  zemního výměníku tepla je nutno

řešit externím spúsobem.

2.1.11 Entalpie (volitelné)
Na jednotku ComfoAir je možné osadit entalpický

výměník. Entalpický výměník napomáhá regulovat

úroveň vlhkosti v obydlí. Vedle zpětného využití tepla

entalpický výměník rovněž zajišťuje

zpětné využití vlhkosti. Zpětné využití vlhkosti

znamená, že vlhkost získaná z odváděného

vzduchu je užívána ke zvýšení vlhkosti čerstvého

vzduchu přiváděného z venku. U entalpického

výměníku je rovněž nižší riziko zamrzání.

2.1.12 Analogový vstup (0-10V)
Jednotka ComfoAir Stabdart není opatrena tímto

vstupem.

CZ - 4 
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2.2 Dostupné provozní prvky
Jednotka ComfoAir je opatřena následujícími

provozními prvky:

• Bezdrátové (RF) ovládání;

• Koupelnový spínač pro dočasnou volbu polohy

pro nejintenzivnější ventilaci;

• Čidlo CO2 ; --- nnneeennnííí pppooodddpppooorrrooovvvááánnnooo

• Panel CC Luxe; --- nnneeennnííí pppooodddpppooorrrooovvvááánnnooo

• Panel ComfoSense;

Výstižné vysvětlení těchto provozních prvků je obsa-

ženo v následujících odstavcích.

2.2.1 Koupelnový spínač
Koupelnový spínač může být užit pro dočasné
nastavení jednotky ComfoAir na nejvyšší úroveň ven-
tilace. Tento spínač je většinou osazován do koupelny
pro co nejrychlejší odstranění nadbytečné vlhkosti ze
vzduchu po sprchování. Provedení koupelnových
spínačů se velmi liší podle modelu, a proto je zde nei-
lustrujeme. V případě potřeby je možné koupelnový
spínač vypnout a zapnout pomocí časové prodlevy
nastavené prostřednictvím digitálního ovladače. 

Časovač s prodlevou
Toto zajišťuje, že se jednotka ComfoAir nepřepne
na nejintenzivnějšího nastavení ihned po aktivaci,
ale počká, dokud časovač s prodlevou neodměří
příslušný čas. 

Pokud je koupelnový spínač deaktivován

během doby, kdy časovač s prodlevou odmě-

řuje svou periodu, jednotka ComfoAir zacho-

vá své aktuální nastavení ventilace a nepře-

pne na nejintenzivnější nastavení. 

Časovač s prodlevou není funkční se všemi

typy koupelnových spínačů (např. s impulz-

ními spínači). V takovém případě ponechte

časovač s prodlevou v poloze 0.

Časovač s doběhem
Toto zajišťuje, že se jednotka ComfoAir nepřepne na
normální (nebo předchozí) nastavení ihned po deakti-
vaci, ale počká, dokud časovač s doběhem neodměří
příslušný čas. Jakmile uběhne doba odměřená časo-
vačem s doběhem, vrátí se jednotka ComfoAir k nor-
málnímu (nebo předchozímu) nastavení ventilace.

Pokud je koupelnový spínač vypnut během

naprogramované doby prodlevy na časovači,

bude funkce doběhu ukončena.

Spínač světla
Funkce koupelnového spínače mohou být rovněž
integrovány do spínače osvětlení.

2.2.2 Čidlo CO2 
Táto verze jednotky ComfoAir nepodporuje použití

čidla CO2. 
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2.2.3 Ovládací panel ComfoSense
Jednotka ComfoAir může být ovládána prostřednic-
tvím ovládacího panelu ComfoSense, který je nutné
objednat zvlášť. Ovládací panel ComfoSense může
být upevněn na stěnu v obývacím pokoji, odkud
bude komunikovat s jednotkou ComfoAir. Návod
na montáž a obsluhu ovládacího panelu je součástí
dodávky panelu.



2.3. P nabídky pro uživatele

Nabídka P1  Stav programů

Stav

Podnabídka Popis Aktivován

P10 Je nabídka 20 aktuálně aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P11 Je nabídka 21 aktuálně aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P12 Je nabídka 22 aktuálně aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P13 Je nabídka 23 aktuálně aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P14 Je nabídka 24 aktuálně aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P15 Je nabídka 25 aktuálně aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P16 Je nabídka 26 aktuálně aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P19 Je nabídka 29 aktuálně aktivní? Ano (1) / Ne (0)

Nabídka P2  Nastavení časových prodlev

Hodnoty časových prodlev

Podnabídka Popis
Mini-

mum

Maxi-

mum

Generál-

ní rese-

tování

P20

(Volitelné)

Časovač doběhu pro program digestoře.

• ’x’ minut po manipulaci se spínačem 

digestoře se jednotka ComfoAir vrátí zpět 

k normálnímu nastavení (NORMAL SETTING).

0 Min. 180 Min. 0 Min.

P21

(Volitelné)

Poznámka:

Platí pouze pro systémy 

opatřené panelem 

ComfoSense/ CC Luxe 

a jen u systémů se spínačem 

s připojením přes kabel 

a druhým spínačem 

v koupelně.

Časovač s prodlevou pro koupelnový spínač 

(pro přepínání do vysoké polohy).

•  'x' minut po manipulaci s koupelnovým 

spínačem přepne jednotka ComfoAir na 

nejvyšší nastavení (HIGH SETTING).

- Vstup nízkého napětí 

0 Min. 15 Min. 0 Min.

P22

(Volitelné)

Poznámka:

Platí pouze pro systémy 

opatřené panelem 

ComfoSense/ CC Luxe 

a jen u systémů se spínačem 

s připojením přes kabel 

a druhým spínačem 

v koupelně.

Časovač s doběhem pro koupelnový spínač 

(pro přepínání do normální polohy).

•  'x' minut po manipulaci s koupelnovým 

spínačem přepne jednotka ComfoAir na 

normální nastavení (NORMAL SETTING).

- Vstup nízkého napětí

0 Min. 120 Min. 30 Min.

P24 Upozornění na vyčištění fi ltru 

• 'x' týdnů po čištění fi ltrů se objeví výstraha 

"Znečištěný fi ltr" (FILTER DIRTY) znovu.

10 týdnů 26 týdnů 16 týdnů
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Hodnoty časových prodlev

Podnabídka Popis
Mini-

mum

Maxi-

mum

Generál-

ní rese-

tování

P25

Poznámka:

Platí pouze pro systémy

opatřené RF spínačem.

Časovač s doběhem pro nastavení ventilace 3

(pomocí "  ").

•  Po zmáčknutí "  " na okamžik (< 2 sek.),

se jednotka ComfoAir přepne do nejvyššího

nastavení (HIGH SETTING) po dobu ‘x’ minut

a pak se automaticky vrátí do normálního

nastavení (NORMAL SETTING).

Pokud je během této doby prodlení manipu-

lováno z kterýmkoliv 3-polohovým spínačem,

jednotka ComfoAir okamžitě přepne do venti-

lační polohy, která je v té době nastavena.

1 Min. 20 Min. 10 Min.

P26

Poznámka:

Platí pouze pro systémy

opatřené RF spínačem.

Časovač s doběhem pro nastavení ventilace 3

" pomocí  ".

•  Po zmáčknutí "  " na delší dobu (> 2 sek.)

se jednotka ComfoAir přepne do nejvyššího

nastavení (HIGH SETTING) po dobu ‘x’ minut

a pak se automaticky vrátí do normálního

nastavení (NORMAL SETTING).

Pokud je během této doby prodlení manipu-

lováno z kterýmkoliv 3-polohovým spínačem,

jednotka ComfoAir okamžitě přepne do venti-

lační polohy, která je v té době nastavena.

1 Min. 120 Min. 30 Min.

P27

Poznámka:

Platí pouze pro systémy

opatřené panelem

ComfoSense

nebo panelem CC Luxe.

Doba trvání pro nastavení zvýšeného výkonu. 

•  Po zmáčknutí "[ ]" na panelu CC Luxe

nebo po zmáčknutí “PARTY TIMER” na

panelu ComfoSense se jednotka ComfoAir

přepne do vysokého nastavení na dobu 'x'

minut a pak se automaticky vrátí do nor-

málního nastavení (NORMAL SETTING).

Pokud je během této doby prodlení manipu-

lováno z kterýmkoliv 3-polohovým spínačem,

jednotka ComfoAir okamžitě přepne do venti-

lační polohy, která je v té době nastavena.

0 Min. 120 Min. 30 Min.

P29

(Volitelné)
Nastavení úrovní ventilace pro digestoř.

•  Když je zapnuta digestoř, nastavení

digestoře může být nastaveno o x-% vyšší,

než jsou odpovídající 'normální' úrovně

ventilace.

1% 99% 10%

Nabídka P9  Stav programů (u dodatečných programů nabídek P5 a P6)

Stav

Podnabídka Popis Aktivován

P90 Je program pro otevřený oheň aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P91 Je obtok otevřen? Ano (1) / Ne (0)

P92 Je ventil zemního výměníku tepla otevřen? Ano (1) / Ne (0)

P93 Je dohřívání zapnuto? Ano (1) / Ne (0)

P94 Je analogový vstup (0-10V) aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P95 Ochrana proti mrazu nebo předehřívací registr aktivní? Ano (1) / Ne (0)

P96 Je digestoř zapnuta? Ano (1) / Ne (0)

P97 Je program entalpie aktivní? Ano (1) / Ne (0)
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2.4 Údržba prováděná uživatelem
Následující údržbu musí provádět uživatel:

• Čištění nebo výměna fi ltrů;

• Čištění ventilů (v obydlí).

Výstižné vysvětlení těchto činností údržby je obsaženo 

v následujících odstavcích.

 Neprovedení (periodické) údržby na jednot-

ce ComfoAir nezvratně snižuje výkonnost 

ventilačního systému.

2.4.1 Čištění nebo výměna fi ltrů
Pokud je to oznámeno na digitálním panelu, musíte 

vyčistit nebo vyměnit fi ltry.

 Měňte fi ltry (alespoň) každých šest měsíců 

a čistěte je každé 2 nebo 3 měsíce.

Střídavě uvidíte, jak se na displeji zobrazuje zpráva 

“FLTR” a “FLTR EXT”.

• “FLTR”  Vnitřní fi ltry musí být vyčištěny 

nebo vyměněny.

• “FLTR EXT”  Vnější fi ltry musí být vyčištěny 

nebo vyměněny.

Panel ComfoSense zobrazí jednu z výše uvedených 

fi ltrových výstrah.

 Vnitřní fi ltry jsou zahrnuty ve standardní 

konfi guraci jednotky ComfoAir. 

Vnější fi ltry (volitelné) jsou součástí 

potrubí ventilačního systému a netvoří 

součást jednotky ComfoAir.

Vyměňte fi ltr a resetujte upozornění na fi ltry

Upozornění na fi ltry se zobrazuje v časo-

vých intervalech. Z výroby je nastaveno 

upozornění každých 16 týdnů.

1. Zmáčkněte dvakrát na OK pro návrat 

do menu ovládacího panelu ComfoSense

2. Odpojte jednotku ComfoAir od zdroje energie.

3. Sejměte kryty (A) z jednotky ComfoAir

A
A

 

4. Vyndejte staré fi ltry (B) z jednotky ComfoAir

B

5. Nasuňte nové fi ltry do jednotky ComfoAir.

6. Zvonu nasaďte kryty (A) na jednotku ComfoAir.

7. Znovu připojte jednotku ComfoAir ke zdroji 

energie.

 Dejte pozor, abyste vnějšími konci fi ltrových 

držáků nepoškodili fi ltrový materiál.

Pro vyčištění...
Místo výměny za nové fi ltry vysajte fi ltry (B)

vysavačem.

 Před prvním použitím jednotky ComfoAir se 

doporučuje nejprve vyčistit fi ltry (a ventily). 

Během stavebních prací mohl být ventilační 

systém znečištěn prachem generovaným 

během stavby.

2.4.2 Čištění ventilů (ve vašem příbytku)
Ventilační systém může být osazen následujícími 

ventily: 

Ventil sání (STB) Ventil sání (STC) 

Ventil sání  (STV) Ventil sání (STK) 

Přívodní ventil (STH) 
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Musíte ventily čistit (alespoň) dvakrát ročně.

1.  Označte nastavení ventilu; 

2. Sundejte ventil ze zdi nebo stropu;

3. Vyčistěte ventil roztokem složeným z mýdla 

a teplé vody;

4. Vypláchněte ventil důkladně a vytřete jej dosucha;

5. Umístěte ventil zpět S PŘESNĚ STEJNÝM 

NASTAVENÍM (a DO STEJNÉHO OTVORU);

6. Opakujte tento postup u dalších ventilů.

O nastavení ventilů...
Ventilační vzduch je dodáván a odstraňován pomocí 

ventilů. Mezery mezi dveřmi v obydlí zajišťují, aby byl 

tok vzduchu ve správném směru. Aby bylo možné za-

jistit, že v místnostech jsou správné objemy ventilace, 

je nutné dodržet následující:

• Neutěsňujte tyto mezery;

• Neměňte nastavení ventilů;

• Nezaměňujte ventily vzájemně mezi sebou.

Instalační technik provede nastavení všech ventilů, 

aby zajistil optimální výkon ventilačního systému. 

Proto nastavení ventilů neměňte.

 Po vyčištění se ujistěte, že všechny ven-

tily jsou vráceny zpět do stejného nastavení 

(a do stejného ventilačního otvoru ve zdi ne-

bo na stropě), A TAKTO POSTUPUJTE PŘI 

KAŽDÉM ČIŠTĚNÍ. Jinak dojde ke snížení vý-

konnosti systému.

2.5 Závady
Závady na jednotce ComfoAir jsou hlášeny 

následovně:

• Na displeji se zobrazí závadová výstraha;

• Na panelu ComfoSense se zobrazí závadová

 výstraha;

• Na panelu CC Luxe se zobrazí závadová výstraha;

• Indikátor závad na 3-polohovém spínači 

 se rozsvítí.

Výstižné vysvětlení způsobu hlášení závad 

je obsaženo v následujících odstavcích.

2.5.1 Závadové poplachy na digitálních 

panelech
V případě závady bude na digitálním panelu jednotky 

ComfoAir zobrazen příslušný kód závady. V přehledu 

závad naleznete význam jednotlivých závadových 

výstrah.

2.5.2 Co dělat v případě závady
V případě závady kontaktujte instalačního technika. 

Zapište si kód závady, který se objeví na digitálním 

panelu. Poznamenejte si rovněž, jaký typ jednotky 

ComfoAir vlastníte. To je uvedeno na identifi kačním 

štítku na vrchní části jednotky ComfoAir. Systém 

by neměl být odpojen od zdroje energie s výjimkou 

případu, kdy je nutné jednotku ComfoAir odpojit 

kvůli závažné poruše, nebo kvůli tomu, že je nutné 

provést čištění/výměnu fi ltrů, nebo pokud je odpojení 

opodstatněno jiným závažným důvodem. 

 Pokud je jednotka ComfoAir odpojena od 

zdroje energie, nebude probíhat mechanická 

ventilace obydlí. To může vést k tomu, že se 

bude hromadit vlhkost a objeví se problémy 

s plísní. Proto je nutné vyhnout se dlouhodo-

bé deaktivaci jednotky ComfoAir.

 Pokud je jednotka ComfoAir instalována 

v prostoru s vyšší průměrnou vlhkostí (jako 

je koupelna nebo záchod), je velmi pravděpo-

dobné, že bude docházet ke kondenzaci na 

vnějších plochách jednotky ComfoAir. Toto 

je běžný jev podobný kondenzaci na oknech 

a není nutné podnikat žádná opatření.

2.6  Konec životnosti
Konzultujte s dodavatelem co je potřeba 

udělat s jednotkou ComfoAir na konci její životnosti. 

Pokud jednotku ComfoAir není možné vrátit doda-

vateli, nevyhazujte ji do domovního odpadu a zepte-

jte se na místním zastupitelstvu, jaké jsou možnosti 

recyklování komponent nebo zpracování materiálů 

způsobem šetrným vůči životnímu prostředí.

Dále pak, nevyhazujte baterie bezdrátových (RF) spí-

načů do běžného odpadu, ale doneste je na skládku 

vyhrazenou pro tento účel.
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3.14 Prohlášení o shodě EEC  

Zehnder Group Nederland B.V.

Lingenstraat 2

8028 PM Zwolle-NL

Tel.: +31 (0)38-4296911

Fax: +31 (0)38-4225694

IČO Zwolle 05022293

  Prohlášení o shodě EEC

Popis stroje:  Jednotky zpětného využití tepla: Série ComfoAir 350

je v souladu s následujícími směrnicemi Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/EHS)

  Směrnice pro nízké napětí (2006/95/EHS)

  Směrnice pro elektromagn. kompatibilitu (2004/108/EHS)

Zwolle, 5. ledna 2010

Zehnder Group Nederland B.V.

 

E. van Heuveln,

Výkonný ředitel
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