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 Előszó

 Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a berendezés 
üzemeltetése előtt. 

A kézikönyv segítségével biztonságos és optimális 
módon végezheti el a ComfoAir E telepítését, üzembe 
helyezését és karbantartását. A ComfoAir E-t  
a továbbiakban „berendezés” néven említjük.  
Mivel a berendezést folyamatosan fejlesztik,  
az önberendezése kis mértékben eltérhet a jelen 
kézikönyvben található leírásoktól.

Ebben a kézikönyvben az alábbi jelzéseket alkalmazzuk:
Jelzés Jelentés

Figyelmet igénylő pont.

Fennáll a szellőzőrendszer gyengébb teljesítményének 
vagy károsodásának a kockázata. 

Személyi sérülés kockázata!

CHANGED

SAME

 Kérdések
Vegye fel a kapcsolatot az importőrrel, ha bármilyen 
kérdése van, vagy új kézikönyvet illetve szűrőket 
szeretne rendelni. Az elérhetőségeket ezen dokumentum 
végén találja.

A berendezés használata
■ A berendezés csak a telepítési 

útmutatójában szereplő utasításoknak 
és útmutatásoknak megfelelő 
telepítést követően használható;

■ Ne nyissa ki a burkolatot! A telepítő 
ügyel arra, hogy minden, személyi 
sérülés okozására alkalmas alkatrész  
a burkolat mögött legyen;

■ A készüléket 8 éves és annál 
idősebb gyermekek; csökkent 
fizikai képességekkel; csökkent 
érzékelő képességekkel illetve 
csökkent mentális képességekkel 
élő személyek is használhatják, 
valamint olyan személyek is, akiknek 
nincs tapasztalata és tudás, feltéve, 
hogy ezt felügyelet alatt teszik, vagy 
megtanították őket a berendezés 
biztonságos használatára, és tisztában 
vannak kapcsolódó veszélyekkel;

■ Gyermekek ne játsszanak  
a berendezéssel!

■ Gyermekek nem végezhetnek 
felügyelet nélkül tisztítást és 
karbantartást a berendezésen.

 

A jó szellőzés fontossága
Otthona tiszta levegője nagyon fontos az egészsége 
szempontjából. Tudta például, hogy óránként 25 m3 
(25 000 liter) tiszta, friss levegőre van szüksége? 
Emellett a CO2-vel telítődött, elhasználódott levegőt 
is el kell távolítani a lakásból. A jó szellőzés ezért 
elengedhetetlen. A kiegyenlített szellőztetés  
ezt kényelmes módon biztosítja.

A lélegzés, a főzés, a zuhanyozás és WC használata  
is nedvességet juttat a levegőbe, ami elősegíti  
az állott levegő felhalmozódását. A folyamatos  
megfelelő szellőzés elengedhetetlen, hogy frissen  
és ezáltal egészségesen tartsuk a lakás levegőjét,
és az kellemes is legyen. Máskülönben gyorsan 
elkezdenénk penészgombáktól, baktériumoktól, 
atkáktól, nedves foltoktól és nem kívánt szagoktól 
szenvedni. És ez nem minden! Mi a helyzet az olyan 
egészségproblémákkal, mint az allergiák, a légúti 
panaszok és a fejfájás? Ez mind olyan probléma,  
amely hatással lehet az egészségre, a koncentrációra,  
a mindennapi tevékenységekre és a teljesítményre.

Minden jog fenntartva.
Ezen kézikönyv a legnagyobb gondossággal készült. A kiadó nem vonható felelősségre az e dokumentumból hiányzó vagy 
vagy abban helytelenül szereplő információkkal összefüggésben keletkezett károkért.
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1 Bevezetés és a biztonság
A berendezés egy kiegyenlített szellőzőrendszer, 
hővisszanyerő funkcióval az energiahatékony 
szellőztetéshez. A kiegyenlített szellőztetés azt jelenti, 
hogy a konyhából, a fürdőszobából, a WC-ből és 
más nedves helyiségekből kiszívják az állott levegőt, 
miközben a nappaliba, a hálószobákba és más száraz 
helyiségekbe ugyanannyi friss levegő kerül. Az ajtók 
alatti rések jó légáramlást biztosítanak a lakásban. 

 Ügyeljen arra, hogy az ajtók alatt vagy 
közelében levő rések soha ne legyenek 
elzárva! Például ne kerüljön eléjük 
bútor, függöny vagy vastag szőnyeg!

A kiegyenlített szellőztetőrendszer a következőkből áll:
■ A berendezés (A);
■ A beszívott és a kifújt levegő légcsatornarendszere (B);
■ Az elszívott és befújt levegő légcsatornarendszere (C);
■ A lakóterekben, a hálószobákban és bármely más 

száraz helyiségben található befúvószelepek (D);
■ A konyhában, a fürdőszobában, a vécében és minden 

más nedves helyiségekben található elszívószelepek (E).

E

E

C

A

D
B

Használat katasztrófahelyzetben
Ha vészhelyzet esetén be kell csuknia az ablakokat  
és az ajtókat, akkor ki kell kapcsolni az egységet is.  
Ezt az alábbi módokon lehet megtenni:
■ Kapcsolja ki a biztosítékot, amelyhez az egységet  

a fogyasztásmérő szekrényében csatlakoztatták;
■ Húzza ki a csatlakozódugót a dugaljból, amelyhez  

az egység csatlakozik!

Biztonsági előírások
■ Mindig tartsa be a jelen dokumentumban 

szereplő biztonsági előírásokat.  
A biztonsági előírások, utasítások, 
figyelmeztetések és megjegyzések be 
nem tartása személyi sérüléshez vagy  
az egység károsodásához vezethet.

■ Mindig tartsa be az önkormányzat, 
a közüzemi vállalatok vagy egyéb 
hatóságok helyi építési, biztonsági  
és telepítési útmutatóit;

■ A tápegység csatlakoztatása előtt 
mindig csatlakoztasson legalább 
900 mm hosszú levegőcsatornákat 
a egységhez, hogy ne lehessen 
megérinteni a forgó ventilátorokat!

■ A telepítést követően minden, 
potenciálisan személyi sérülés 
okozására képes alkatrész a burkolat 
alatt lesz. A ComfoAir burkolata 
szerszám nélkül nem nyitható ki.

■ Tilos a berendezést vagy az 
ezen dokumentumban megadott 
specifikációkat módosítani! Ez személyi 
sérülést vagy a szellőzőrendszer 
teljesítményének csökkenését okozhatja.

■ A telepítést, üzembe helyezést és 
karbantartást arra felhatalmazott 
személynek vagy vállalkozásnak 
kell végeznie, hacsak erről másként 
nem rendelkeznek. Ha ezt a munkát 
illetéktelen személyek végzik,  
az személyi sérüléshez vagy  
a szellőzőrendszer teljesítményének 
csökkenéséhez vezethet.

■ A berendezésen végzett munka 
megkezdése előtt mindig húzza ki  
a tápkábelt. Ha a berendezést nyitott 
burkolattal használja, az személyi 
sérüléshez vezethet. Ebben az esetben 
ügyeljen arra, hogy ne érinthessenek se 
áramot vezető, se forgó alkatrészeket!

■ A sztatikus kisülések károsíthatják 
az elektronikát. Az elektronikával 
végzett munka során mindig tegyen 
óvintézkedéseket az elektrosztatikus 
kisülés megelőzésére, például 
antisztatikus csuklópánt viselésével!

■ Ha a tápkábel sérült, a gyártónak, egy 
szervizmérnöknek vagy szakképzett 
személynek kell kicserélnie.
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2 Használat
A berendezés megfelelő működéséhez több fontos 
körülménynek is megfelelőnek kell lennie.
■ Ügyeljen arra, hogy ne működjön kondenzációs 

szárítógép abban a helyiségben, ahol a berendezés is 
van. A kondenzációs szárítóberendezés a berendezés 
által kezelni képesnél magasabb környezeti 
páratartalmat okozhat.

■ Győződjön meg arról, hogy az ajtók alatti réseket 
nem zárja el pl. bútor, huzatvédő gumi vagy hosszú 
szálú szőnyeg! Az ajtók alatti rések jó légáramlást 
biztosítanak a lakásban.

■ Ügyeljen rá, hogy a rendszerhez ne legyen 
páraelszívó csatlakoztatva!

■  A berendezést a lakótérbe javasoljuk elhelyezni 
(gépészeti helyiség, mosókonyha stb.), a felszerelés 
helyén minden körülmények között minimum 8C° 
helyiséghőmérsékletet kell biztosítani.

2.1 A berendezés és a kijelző áttekintése
Egység

AD

B C

A kijelző főképernyője

G

HE

F

A kijelző menüképernyője

K

L

I 

J

Q

M

N

O

P

# Magyarázat

A Azonosító tábla a berendezés összes fontos részletével (nem 
látható).

B 2 Szűrősapkák a szűrők egyszerű eléréséhez.

C 2 Szűrők a levegőszűréshez.

D Érintőképernyő a berendezés üzeneteinek a megjelenítéséhez 
és a programozásához.

E Aktuális légáramlás:
■ Nincs ikon = nincs szellőzés

■ = ALACSONY FOKOZAT 1

■ = KÖZEPES FOKOZAT 2

■ = MAGAS FOKOZAT 3

F Jelenlegi állapot:

■  Zöld = A berendezés rendben működik;

■  Sárga = Cserélje ki a szűrőket;

■  Piros = Meghibásodás.

G A gyermekzár be van kapcsolva.

H A menüképernyő aktiválására szolgáló ikon.

I A komforthőmérséklet menü aktiválására szolgáló ikon.

J A szűrőcsere menü aktiválására szolgáló ikon.

K A hiba-kiolvasás menü aktiválására szolgáló ikon.

L A telepítői/szervizmenü aktiválására szolgáló ikon.

M Felfelé nyíl: 
■ Érték növelése;
■ Az előző hibajelzésre.

N Lefelé nyíl:
■ Érték csökkentése;
■ A következő hibajelzésre.

O Választónégyzet a megjelenő szöveg. Minden módosítás 
mentésre kerül.

P Nyíl az előző képernyőre való visszatéréshez. Semmilyen 
módosítás nem kerül mentésre.

Q Az opciók menü aktiválására szolgáló ikon

2.2 Gyermekzár kikapcsolása  
Ha a berendezés kijelzőjét 15 percig nem használják, 
automatikusan visszatér a főképernyőre és bekapcsolja 
a gyermekzárat. Amíg a gyermekzárbekapcsolt 
állapotban van, a főképernyőn a  szimbólum látható. 
A gyermekzár kikapcsolásához tartsa nyomva a 
berendezés kijelzőjét kb. 4 másodpercig, amíg a  
szimbólum el nem tűnik!
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2.3 A komforthőmérséklet beállítása 
Nyáron a berendezés kültéri levegőt használ annak 
biztosítására, hogy a beltéri hőmérséklet a lehető 
legkellemesebb maradjon. Ez hasonló ahhoz, mint 
amikor ablakot nyitnak egy hűvös nyári estén.  
A berendezés ezt automatikusan elvégzi a beállított 
komforthőmérséklet alapján.
Ha a szoba hőmérséklete magasabb, és a kültéri levegő 
hőmérséklete alacsonyabb, mint a programozott komfort
hőmérséklet, a hűvösebb kültéri levegő a hővisszanyerés 
megkerülésével a lakóhelyiségekbe kerül.

 A legjobb, ha a komforthőmérsékletet a 
szobatermosztát (a központi fűtési rendszer) 
legmagasabb hőmérsékletére állítja. Ez biztosítja 
a fűtő és a szellőztető rendszerek megfelelő 
együttműködését. Ez alapesetben 21°C-ra van állítva.

Télen a berendezés soha nem fújja ki a kültéri levegőt 
közvetlenül, hővisszanyerés nélkül a lakásba.  
A berendezés a külső hőmérséklet alapján 
automatikusan határozza meg, hogy nyár vagy tél van-e.

1. 1. Nyomja meg a berendezés kijelzőjét kb. 4 

másodpercre, amíg a   szimbólum el nem tűnik! 
- A gyermekzár most ki van kapcsolva.

2. Nyomja meg a “MENU” jelet a kijelzőn. 
- A menü megjelenik a kijelzőn.

3. Nyomja meg  „Temp” jelet! 
- A kijelzőn megjelenik a beprogramozott 
komforthőmérséklet.

4. A felső nyíl megnyomásával növelheti  
a komforthőmérsékletet. 
Az alsó nyíl megnyomásával csökkentheti  
a komforthőmérsékletet.

5. A változások mentéséhez és a menüképernyőre  
való visszatéréshez nyomja meg jelölőnégyzetet. 
A Return nyíl megnyomásával NEM menti el a 
változtatásokat, és visszatér a menüképernyőre.

2.4 A légáramlási sebesség beállítása
A berendezést egy kapcsoló vagy érzékelő működteti. 
A lakásban egy vagy több kapcsoló és/vagy érzékelő is 
elhelyezhető (pl. a konyhában).

 H a a lakásban több kapcsoló és/vagy érzékelő is 
rendelkezésre áll, a berendezés a legmagasabb 
szellőzés-beállítást alkalmazza.

A használt kapcsoló típusától függően a berendezés 
automatikusan vagy manuálisan is működtethető.  
A kapcsolók és érzékelők használatával kapcsolatos 
további információk a kapcsolókról és érzékelőkről  
szóló részben találhatók.

2.5 Fürdőszoba kapcsoló
A berendezés időzítővezérléssel van ellátva, 
hogy a lehető leggyorsabban eltávolítsa a párát a 
fürdőszobából. Ezt a 3. fokozaton történő szellőztetéssel 
végzi el. Az időzítő vezérlése nem szakítható meg, 
és a szellőztetés 15 percig tart. Az időzítő vezérlője 
a fürdőszoba kapcsoló kikapcsolásakor elkezd 
visszaszámolni.

2.6 Rendelkezésre álló kapcsolók
Megjelenés Név

SAI Flash
(beépített hiba vagy 
szűrő-elszennyeződés 
figyelmeztetéssel)

RFZ

 A készülék kijelzőjén csak a szellőztetés beállítása 
látható. Az aktuális szellőzési beállítások kézi 
módosításához kapcsoló szükséges.

2.7 Rendelkezésre álló érzékelők
Megjelenés Név

CO2 szenzor 0-10 V

Páratartalom-érzékelő 0-10 V
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3 Tanúsítás és garancia

Garanciális feltételek

Normál jótállási feltételek
Szellőzés termékeink jótállási feltételeit a jótállási  
jegy tartalmazza. Követelje meg az eladótól, hogy  
a vásárláskor a kitöltött jótállási jegyet adja át!
A termékeinkre tizenkét hónap jótállási időt biztosít  
a termék eladója, amelynek kezdete a vásárlás dátuma, 
illetve beüzemelés köteles termékeknél a beüzemelés 
napja. A központi hővisszanyerő gépek esetében a 
jótállás feltétele a beüzemelési jegyzőkönyv elkészítése.
Központi gépek esetében további hat hónap jótállást 
biztosít az eladó, ha a beüzemelési jegyzőkönyv 
másolatát eljuttatják a gyártói képviselet vagy  
a szervizközpont számára. Szervizközpontunk  
az Energetika 2020 Kft.
Teljes Zehnder rendszer esetén kiterjesztett gyártói 
garanciaidőt biztosítunk, ennek feltételeiről itt olvashat: 
http://comfosystems.hu/garancia/5-ev-garancia-
feltetelek

Ha Ön nem kíván élni a kiterjesztett garancia 
szolgáltásunkkal, a központi gép beüzemelése során 
"jótállási ellenőrzést" végzünk. Ennek során ellenőrizzük, 
hogy a gépet a telepítési útmutató előírásainak 
megfelelően szerelték-e föl. Az ellenőrzés során szerelési 
munkát nem végzünk (kivéve az automatika elemek 
bekötését), kizárólag az alábbi feladatokat végezzük:

■ szerelés ellenőrzése (elhelyezés, légcsatornák 
bekötése, kondenzvíz ellenőrzés) 

■ automatika elemek bekötése (a felszerelést  
a kivitelező végzi) 

■ gép beállítása 
■ a felhasználó oktatása a gép használatáról, 

szűrőcsere bemutatása
■ szervizfüzet átadása

Nem ellenőrizzük a nem Zehnder gyártmányú 
rendszerelemeket! Az automatikus légmennyiség 
automatikával nem rendelkező gépek esetén a ventilátor 
fordulatszámok csak akkor állíthatók be, ha a levegő 
elosztó rendszer végpontjait anemosztáttal ellenőrzik. 
Ilyen szakember közreműködése nélkül az ilyen gépeket 
a gyári ventilátor fordulat beállításán adjuk át.
A jótállás megtagadható, ha a gép sérült, használt, 
biztonságos üzeme nem garantálható, illetve ha a 
szereléskor eltértek a telepítési útmutatóban leírtaktól. 
A jótállási ellenőrzés (beüzemelés) igényelhető,  
ha az alábbi feltételek adottak: 

Jótállási ellenőrzés előfeltételei
■ kiépített elektromos kábelezések a gép  

és az automatika elemek között
■ kiépített kondenz elvezetés, megfelelő szifon  

(golyós szifon)
■ kiépített dugalj a gép mellett  

(Basic gép esetén csak kábelvég)
■ kiépített légtömör rendszer, külső és belső rácsok 

elhelyezve
■ megközelíthető gép
■ Comfofond-L esetén nyomáspróbázott, feltöltött  

és légtelenített talajkollektor
■ az épületben már nem zajlik magas porterheléssel 

járó munka

Beüzemelést végzők listája
A lista itt érhető el: http://comfosystems.hu/beuzemelok

Felelősség
A berendezést Zehnder hővisszanyerő rendszereket 
tartalmazó kiegyenlített szellőzőrendszerekben való 
használatra tervezték és gyártották. Bármilyen, ettől 
eltérő használata „nem rendeltetésszerű használatnak” 
minősül, és a berendezés sérüléséhez vagy személyi 
sérüléshez vezethet, amelyekért a gyártó nem tehető 
felelőssé. A gyártó semmi esetre sem nem felelős az 
alábbiak okozta károkért:
■ Az ezen dokumentumban szereplő biztonsági, 

kezelési és karbantartási utasítások be nem tartása;
■ nem a gyártó által szállított vagy a gyártó által jóvá 

nem hagyott komponensek használata. 
Az ilyen komponensek használatáért minden 
felelősség azok beszerelőjét terheli.

■ Kopás és elhasználódás

Ártalmatlanítás

Ügyeljen arra, hogy az egységet 
környezetbarát módon ártalmatlanítsa! 
Ne dobja ki a berendezést a háztartási 
hulladékkal!

1. A berendezés visszaküldésének lehetőségeivel 
kapcsolatban forduljon a szállítóhoz!

2. Ha nem tudja visszaküldni a berendezést, olvassa 
el az alkatrészek újrahasznosítására vonatkozó helyi 
előírásokat!

3. A vezeték nélküli (RF) kiegészítők elemeit ne a 
háztartási hulladékba dobja ki! A kijelölt helyeken  
adja át őket!

EEC Megfelelőségi nyilatkozat

A berendezés CE-jóváhagyással rendelkezik, és az alábbi vállalat gyártotta: 
Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2 • NL-8028 PM Zwolle
Tel.: +31 (0)38 429 6911 • Fax: + 31 (0)38 422 5694
Zwollei cégjegyzékszám  05022293

http://comfosystems.hu/kapcsolat/magyarorszagi-kepviselet
https://www.xn--laksszellztetk-xgb21pea.hu/szolgaltatasok/zehnder-szervizkozpont
http://comfosystems.hu/garancia/5-ev-garancia-feltetelek
http://comfosystems.hu/garancia/5-ev-garancia-feltetelek
http://comfosystems.hu/garancia/5-ev-garancia-feltetelek
http://comfosystems.hu/beuzemelok
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4 Karbantartás
A Zehnder azt javasolja, hogy kössön karbantartási 
szerződést egy szakszervizzel! Egyes vállalatok  
olyan karbantartási szerződést kínálnak, amelynek  
a felhasználói karbantartás is része lehet.

Az egység megfelelő működésének ellenőrzésére 
hathavonta rendszerellenőrzést lehet végezni.  
A rendszerellenőrzés a SYSTEM TEST menüben 
(MENU> Login> SYSTEM TEST) indítható el.  
Ha ez a menü nem érhető el, a rendszer a berendezés 
bekapcsolásakor automatikus rendszerellenőrzést 
végez. A rendszerellenőrzés ideje kb. 5-10 perc

 Ne válassza le a berendezést  
az elektromos hálózatról, hacsak  
a kézikönyv arra nem utasítja!  
Ez páralecsapódást és penészesedési 
problémákat okozhat.

 A jelzett időszakon belül minden alkalommal végezze 
el a karbantartási feladatokat! Ha ezt elmulasztja,  
az hatással lesz a rendszer működésére.

E rendszer része Határérték Felelős Eljárás

Szűrő 6 hónap Felhasználó Cserélje ki a szűrőket!

Szelepek 6 hónap Felhasználó Tisztítsa meg a rácsokat!

Kezelőszervbek 6 hónap Felhasználó Tisztítsa meg a kezelőszerveket!

Kondenzvíz-elvezető 6 hónap Felhasználó Töltse fel a kondenzvíz-elvezetőt!

A rendszer szemrevételezése  
és tisztítása

2 év Telepítő vagy szervizmérnök -

4.1 Szűrőcsere 
Ha ez a jelzés jelenik meg, akkor ki kell cserélni 
a szűrőket. A következő jelzési módszerek állnak 
rendelkezésre:
■ A kijelzőn a következő figyelmeztető üzenet 

olvasható: REPLACE FILTERS
■ A kezelőszervek is jeleníthetnek meg üzenetet.
A kezelőszerv használati útmutatója bővebb 

felvilágosítást is tartalmaz a szűrőcsere-jelzésről.

 A szűrőket legalább hathavonta 
cserélje ki! Ezzel biztosítható 
a kellemes és egészséges 
levegőminőség, és megakadályozható 
a berendezés elszennyeződése.

A garancia érvényét veszti, ha:
■ Nem a gyártó által szállított alkatrészeket használtak fel;
■ A berendezést szűrők nélkül használják. Mikor kell 

kicserélni a szűrőket:
1. Rendeljen új szűrőket: Vegye fel a kapcsolatot  

a telepítő vállalattal, és rendelje meg a megfelelő 
szűrőket az interneten a www.international.zehnder-
systems.com címen

2. Miután megkapta az új szűrőket: 
Nyomja meg a berendezés kijelzőjét kb. 4 

másodpercre, amíg a   szimbólum el nem tűnik!
 - A gyermekzár most ki van kapcsolva.
3. Nyomja meg az MENU jelzést! 

- A menü megjelenik a kijelzőn 
4. Nyomja meg a „Filter” jelzést!
 - A berendezés készenléti állapotba kapcsol.

5. Vegye le a berendezés két szűrőfedelét!
6. Vegye ki a berendezésből a két szennyezett szűrőt!
7. Helyezze a két új szűrőt a berendezésbe úgy,  

hogy a nyilak felfelé mutassanak.
8. egye vissza a berendezés két szűrőfedelét!

 A berendezés tetején lévő szűrőfedeleket pattintsa  
a helyükre, hogy garantálják a légtömör zárást!

9. A jelölőnégyzet megnyomásával erősítse meg,  
hogy a szűrők ki lettek cserélve! 

10.  A szűrőszennyezettség időzítőjének nullázásához 
nyomja meg a jelölőnégyzetet! 
- A berendezés visszaáll normál üzemmódba,  
és visszatér a főképernyőre.

11. Töltse ki a karbantartási naplót (ha van)!

www.international.zehnder-systems.com

4

2-3
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4.2 A rácsok tisztítása

 Legalább hathavonta tisztítsa meg  
az összes szelepet!

1. Fogja meg a szelepet a külső szélénél fogva,  
és forgató mozdulattal húzza el teljesen a faltól 
vagy a mennyezettől! Ha van gumigyűrű: A szelep 
leszerelésekor ügyeljen arra, hogy a gumigyűrű  
a helyén maradjon!

 

2. Jegyezze meg a szelep helyzetét és beállítását!
 ■  Ne változtassa meg a szelep beállításait!  

Ez befolyásolhatja a rendszer teljesítményét;
 ■  Ne cserélje fel a szelepeket! Ez befolyásolhatja  

a rendszer teljesítményét;
3. Vegye ki a szelep mögötti szűrőt (ha van)! 
  

4. Tisztítsa meg a szelepet egy puha kefével, porszívóval 
vagy szappanos vízzel!

 

5. Öblítse át a szelepet, és szárítsa meg!
6. Cserélje ki a szelep mögötti szűrőt (ha van)!
7. Helyezze vissza a szelepet a falba vagy  

a mennyezetbe!

ComfoValve Luna S125 befúvószelep

 Példa a szelepre

A ComfoValve Luna S125 befúvószelepet levehető 
díszburkolattal látták el. Ezt a szelepet tehát nem
kell teljes egészében eltávolítani a falról vagy 
mennyezetről a tisztításhoz.

1

min. 350 mm

max. min.

3

i

4

2

i

Accessory / Zubehör

Discover the easy installation
of our supply air valve.                        
Zehnder ComfoValve Luna S125            
www.ComfoValveLuna.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1

9 
20

 2
1 

22

 23 24 25 

Air Blocker
i

Fordítsa el a védőburkolatot az óramutató járásával 
ellentétes irányba egy negyed fordulattal, majd vegye ki 
a szelepet!

4.3 A kezelőszervek tisztítása
Legalább hathavonta tisztítsa meg az összes 
kezelőszervet! A portalanításhoz használjon száraz 
kendőt vagy porszívót! Ne használjon vizet vagy más 
folyadékot! Mielőtt megtisztítja a kijelzőt, kapcsolja 
be a gyermekzárat, nehogy a gombok véletlen 
megnyomásával megváltoztassa a beállításokat!
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4.4 A kondenzvíz-elvezető feltöltése
Javasoljuk a golyós szárazszifon alkalmazását. Ha 
hagyományos kivitelű (vízzel záró) szifont épített be, 
akkor annak érdekében, hogy a csatornaszag ne jusson 
az otthonába, a szennyvízhálózat bűzelzárójának mindig 
tartalmaznia kell vizet. Ezt úgy érheti el, ha egy pohár 
vizet önt a bűzelzáróba.

4.5 Tisztítsa meg a rácsokat!

 Legalább hathavonta tisztítsa meg 
a lakásban és azon kívül található 
rácsokat! 

1. Vegye le a külső fali rács felső burkolatát!
2. Tisztítsa meg a rácsot puha kefével vagy porszívóval!
 

3. Tisztítsa meg a rácsot puha kefével vagy porszívóval!
4. Helyezze vissza a rácsot a falba vagy a 

mennyezetbe!



10 - HU HU - 11

5  Működési hibák 
Hiba esetén:
■ A berendezés kijelzőjén a megfelelő hibakód(ok) 

jelennek meg;
■ A kezelőszerv is jeleníthet meg üzenetet.
A kezelőszerv használati útmutatója bővebb 
felvilágosítást is tartalmaz a kijelzett üzenetról.

Szűrőhiba esetén cserélje ki a szűrőt a karbantartási 
fejezetben leírt módon! Minden más meghibásodás 
esetén tegye a következőket:
1. Nyomja meg a berendezés kijelzőjét  

kb. 4 másodpercre, amíg a  jel el nem tűnik!
 -  A gyermekzár most ki van kapcsolva.
2. Nyomja meg az MENU jelzést!
 -  A menü megjelenik a kijelzőn.
3. Nyomja meg az „Errors” jelzést! 
4. Nyomja meg a reset jelet .
 -  A berendezés töröl minden hibakódot,  

és visszatér a főképernyőre. 

Ha a hibajelzés újra megjelenik:
5. Nyomja meg az MENU jelzést!
 -  A menü megjelenik a kijelzőn.
6. Nyomja meg az „Errors” jelzést! 
7. Írja le az összes hibakódot! 
8. A lefelé mutató nyíl megnyomásával megtekintheti 

a további hibakódokat.
9. A főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg 

kétszer a vissza nyilat.
10.  Írja le a berendezés pontos típusát!  

Ez a berendezés azonosítótábláján található.
11.  Vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy 

szervizmérnökkel, és adja meg neki a feljegyzett 
információkat! 

A berendezést nem szabad áramtalanítani, hacsak 
súlyos hiba vagy egyéb nyomós ok miatt nem kell 
kivonni a használatból.

 Ne válassza le a berendezést  
az elektromos hálózatról, hacsak  
a kézikönyv arra nem utasítja!  
Ez páralecsapódást és penészesedési 
problémákat okozhat.

 Pára csapódhat le a berendezés külső felületén, ha 
a berendezés az átlagosnál magasabb páratartalmú 
helyre van felszerelve. Ez hasonló az ablakon történő 
páralecsapódáshoz. A berendezést nem ilyen 
körülmények között való használatra tervezték.

1-2

3

4

5

6

7

CHANGED

SAME

8

9

10

CHANGED

SAME

11
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I	 Telepítési	/	Vizsgálati	jegyzőkönyv

Dátum Cím

Munka előírára Város/megye

Megbízó
Projekt 
típusa

Szerelte Lakás típusa

Felmérve
Készülék 
típusa

Visszatérő
Helyiség Betűjel Követelmény 

[m3/h]
Felülvizsgálva 

[m3/h]
Szelep típusa Szelep beállításai

Konyha

Fürdőszoba

WC

…

…

…

Összesen

Előremenő
Helyiség Betűjel Követelmény 

[m3/h]
Felülvizsgálva 

[m3/h]
Szelep típusa Szelep beállításai

Nappali

Hálószoba 1

Hálószoba 2

Hálószoba 3

…

…

…

Összesen:

Nyomás
Mérés Bemenő

levegő
[Pa]

Kimenő
levegő

[Pa]

Nyomónyomás

Szívónyomás

Összesen:
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II Karbantartási	jegyzőkönyv

Kisszerviz
6 havonta elvégezendő felhasználó vagy szakember által

Tevékenység Dátum Dátum Dátum

Cserélje ki a szűrőket!

Tisztítsa meg a szelepeket  
és rácsokat!

Dátum Tevékenység Kézjegy
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Tevékenység Dátum Dátum Dátum

Tisztítsa meg a vezérlőegységete

Töltse fel a kondenzvíz-elfolyót!

Dátum Tevékenység Kézjegy
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Nagyszerviz
24 havonta szakember által elvégezendő (Szervizközpont: Energetika 2020 Kft.)

Tevékenység Dátum Dátum Dátum

Vizsgálja meg és tisztítsa meg  
a berendezés burkolatát!

Vizsgálja meg és tisztítsa meg  
a hőcserélőt!

Vizsgálja meg és tisztítsa meg  
a ventilátorokat!

Vizsgálja meg és tisztítsa meg  
a moduláló megkerülő rendszert!

Vizsgálja meg és tisztítsa meg  
az előmelegítőt!

Vizsgálja meg és tisztítsa meg a 
berendezés kondenzvíz-elvezetőjét!

Dátum Tevékenység Kézjegy



Zehnder Group Deutschland GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselet
T + 36 30 268 7010
istvan.toth@zehndergroup.com ∙ www.zehnder.hu

mailto:istvan.toth%40zehndergroup.com?subject=
http://www.zehnder.hu

