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1 Predstavitev 
 

1.1 Predgovor 
 

    Pred uporabo pozorno preberite navodila. 
 
 

Uporabniški priročnik vsebuje vse potrebne informacije 
za varno in optimalno namestitev, uporabo in 
vzdrževanje ComfoAir 180. Poleg tega naj vam služi kot 
referenčna navodila ob vzdrževalnih delih, da jih boste 
izvajali varno in odgovorno. Enoto venomer 
izboljšujemo in razvijamo. Vaš ComfoAir 160 se zato 
lahko malo razlikuje od opisa v teh navodilih.  

 
OPOMBA 

 

Ta navodila so bila narejena z največjo skrbjo 
in pozornostjo. Vsebina je avtorsko zaščitena. 

Nadalje, podjetje si pridržuje pravico do 
sprememb vsebine brez vnaprejšnjega 

opozorila. 
 
 
1.2 Oznaka CE 
 

Enota se prodaja pod imenom ComfoAir 180. ComfoAir 
je uravnotežen ventilacijski sistem z rekuperacijo 
toplote za zdravo, uravnoteženo in energijsko varčno 
prezračevanje bivalnih prostorov. 
Spodaj je prikazana identifikacijska ploščica ComfoAir 
enote, ki jo lahko najdete na vrhu enote. 
 

 
 

1.3 Garancija in odgovornost 

 
 

1.3.1 Splošno 
 
Prodajni in garancijski pogoji za podjetja, ki poslujejo s kovino, 
plastiko in tehnologijo, kar se zadeva ComfoAir, so bili pod 
številko 119/1998 oddani 19.10.1998 na Clerk of the District 
Courts of the Hague. 

 
 

1.3.2 Garancijski pogoji 
 
Proizvajalčeva garancija za enoto ComfoAir  ima 
veljavnost 24 mesecev po namestitvi in do 30 mesecev 
po datumu izdelave. Skladno z garancijskim listom  
Garancijo lahko uveljavite samo za materialne napake 
in/ali napake pri izdelavi, odkrite v obdobju veljavne 
garancije. V primeru uveljavljanja garancije, enote ne 
smete razstaviti brez prejšnje pisne odobritve 
proizvajalca. Garancija vsebuje rezervne dele samo, če 
jih je namestil inštalater odobren s strani proizvajalca. 

 
Garancija se razveljavi, če: 

 
 Poteče garancijsko obdobje; 
 Enota obratuje brez filtra 
 Vgrajenih delov ni dobavil proizvajalec 
 So opravljene neodobrene spremembe ali modifikacije 

na enoti 
 

1.3.3 Odgovornost 
 
ComfoAir je bil razvit in izdelan za uporabo v 
»uravnoteženih prezračevalnih sistemih«. Uporaba na 
kakršenkoli drug način ne sodi pod »uporabo« in se 
lahko odrazi v poškodbi enote ali osebe za katero 
proizvajalec ne odgovarja.  
Proizvajalec ne sprejema odgovornosti za škodo ali 
poškodbe iz sledečih vzrokov: 
 Neupoštevanje varnostnih, uporabniških in 

vzdrževalnih navodil v tem priročniku 
 Namestitev nadomestnih delov, ki jih ni dobavil 

proizvajalec 
 Odgovornost pri uporabi takšnih delov je 

namestiteljeva 
 Normalne obrabe 
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1.4 Varnost 
 

1.4.1 Varnostna priporočila 
 
Vedno upoštevajte varnostna navodila, ki so podana v 
teh navodilih. Neupoštevanje varnostnih navodil, 
opozoril, komentarjev in navodil se lahko odrazi v 
poškodbah ali kot škoda na enoti ComfoAir. 
Samo odobreni inštalaterji lahko nameščajo, priključijo, 
komisionirajo in servisirajo  enoto drugače kot je 
opisano v teh navodilih. 
 ComfoAir mora biti nameščena v skladu z lokalnimi 

splošnimi predpisi o stavbah, varnosti in namestitvi ter 
ostalimi odgovarjajočimi ustanovami. 

 Sledite varnostnim navodilom, opozorilom, 
komentarjem in navodilom uporabniškega priročnika. 

 Priročnik hranite v bližini enote skozi celo uporabno 
obdobje 

 Navodila o rednemu čiščenju in/ali menjavi filtra ter 
ventilov vstopnikov/izstopnikov zraka, morate dobro 
preučiti. 

 Specifikacij, ki so navedene v uporabniškemu 
priročniku, ne smete spreminjati. 

 Vse modifikacije na enoti so strogo prepovedane. 
 ComfoAir ni ustrezen za priključitev na AC napajalnik. 
 Za zagotovitev rednih pregledov, priporočamo, da 

sklenete vzdrževalno pogodbo. Vaš dobavitelj vam 
lahko posreduje naslove odobrenih inštalaterjev v vaši 
bližini. 

 

 
1.4.2 Varna namestitev in  
 Enote ne morete odpreti brez uporabe orodja 
 Ne smete biti sposobni dotakniti se ventilatorjev. Zato 

morate priključiti zračnik, ki mora biti dolg najmanj 
900mm. 

 
1.4.3 Uporabljeni simboli 

Sledeči simboli so uporabljeni v teh navodilih: 
 
Pozor! 
 
Nevarnost: 
- Poškodbe enote 
- Fizične poškodb ali 

- Zmanjšanje učinkovitosti ob 
neupoštevanju navodil 
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2 Navodila uporabniku 

To poglavje opisuje, kako uporabljati ComfoAir. 
 
Čestitamo, sedaj ste postali lastnik ComfoAir 180 enote 

podjetja Zehnder.  
Želimo vam veliko udobja. 

 
 
2.1 Definicije izrazov 

 
ComfoAir ima sledeče funkcije: 
 Uravnoteženo prezračevanje 
 Obnova toplote 
 Obhod za prosto hlajenje (bypass) 
 Zaščito proti zmrzali 
 Nadzor pretočnosti  dimnika 
 Brezžični (RF) krmilnik (opcijsko) 
 Entalpija (opcijsko) 
 0-10V vhod 

 
Te lastnosti so opisane v nadaljevanju. 

 
2.1.1 Uravnoteženo prezračevanje 

 
ComfoAir je uravnotežen prezračevalni sistem. V 
uravnoteženem prezračevalnem sistemu se onesnažen 
zrak iz kuhinje, kopalnice, toalete in celo shrambe 
zajame in zamenja z enako prostornino svežega zraka v 
dnevni sobi ter spalnici. Reže pod vrati omogočajo 
dovolj dober pretok zraka v domu. Tako kroženje je 
dobesedno uravnoteženo. 

 
Zagotovite, da te reže niso prekrite z gumijastimi 
tesnilnimi pasovi ali visokimi preprogami. To bi 
onemogočilo optimalno delovanje sistema. 
 

              Uravnoteženo prezračevanje sestavljajo: 
 ComfoAir 180 (A) 
 Prezračevalni sistem za dovod zunanjega zraka (B) in 

izpust notranjega zraka (C) 
 Dovodni ventili v dnevni sobi in spalnicah (D) 
 Izpustni ventili iz kuhinje, kopalnice, stranišča in (če 

je prisotna) shrambe (E) 

 
 
 

2.1.2 Obnova toplote 
Poleg zagotavljanja ustreznega razmerja odvzetega in 
dovedenega zraka, ima ComfoAir to prednost, da se 
toplota iz odvedenega dela prevede na sveži zrak iz 
zunanjosti.  

 
2.1.3 Obhod za prosto hlajenje 

Poleg prenosa toplote iz izpušnega na sveži zrak, 
ComfoAir omogoča tudi izmet toplega izpušnega zraka 
neposredno v atmosfero brez prehajanja skozi toplotni 
izmenjevalec. To je omogočeno z notranjim obhodom. 
Obhod je dodatni zračni kanal, ki (začasno) prekine 
prenos toplote med izpušnim in dovodnim zrakom.  

 
   Bypass ostane odprt pol ure. 

 
2.1.4 Zaščita proti zmrzali 

ComfoAir ima tudi sistem zaščite proti zmrzali. To je 
samodejni zaščitni sistem, ki začasno zniža (ali celo 
zaustavi) dovod zunanjega zraka v enoto, če obstaja 
nevarnost zmrzali. To se lahko zgodi v primeru zmerno 
do zelo nizkih temperatur med zimo. 

 
2.1.5 Nadzor pretočnosti dimnika 

Ta sistem enoti preprečuje, da bi ustvarila preveliko 
razliko v prezračevalnem sistemu npr. Med dovodnim in 
izpušnim zrakom. Deluje popolnoma samodejno.  

 
 Med delovanjem te funkcije ročno ne morete izklopiti 
dovoda oziroma odvoda. 

 
2.1.6 Brezžični (RF) krmilnik (opcijsko) 

Nastavitve prezračevanja ComfoAir lahko upravljate z 
enim ali večimi brezžičnimi stikali. Če želite to narediti, 
mora  naprava ComfoAir imeti vgrajen RF modul oziroma 
mora imeti priključen krmilnik CC Sense.
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2.1.7 Entalpija (opcijsko) 

Na ComfoAir lahko namestite entalpijski izmenjevalec. 
Tak izmenjevalec je manj občutljiv na zmrzal. To pomeni, 
da ComfoAir manj uporablja element proti zmrzali ter ne 
zmanjšuje več dovoda zunanjega zraka, a se kljub temu 
popolnoma zaustavi v hudem mrazu. 
 

 
2.1.8 0-10V vhod 

ComfoAir ima samo en vhod. 
Ta vhod dovoljuje priključitev mnogih zaznaval in 
nadzornih sistemov. Primeri so: 

 CO2 zaznavalo, upravljanje s pomočjo merjenja 
ravni ogljikovega dioksida 

 Zaznavalo vlage, upravljanje s pomočjo merjenja 
vlažnosti 

 
2.2 Dodatni pripomočki za upravljanje 

ComfoAir je opremljen s sledečimi pripomočki za 
upravljanje: 
 Zaslon na enoti 
 Stikalo s tremi pozicijami 
 Brezžično stikalo s tremi pozicijami 
 Stikalo s tremi pozicijami s prikazom napak 
 Brezžično stikalo s tremi pozicijami s prikazom 

napak 
 Stikalo za prezračevanje kopalnice (opcijsko), ki 

začasno nastavi prezračevanje na najvišjo raven 
 CC Ease nadzorna plošča 

 
      Ti pripomočki so opisani v naslednjih odsekih. 

 
2.2.1 Zaslon na enoti (V primeru Comfoair D 180) 

ComfoAir je opremljen s CC enoto za enostavno 
upravljanje. 

 

 
 

 
Prikazano na zaslonu 

Odsotnost 
Nizka hitrost ventilatorja 
Srednja hitrost ventilatorja 
Visoka hitrost ventilatorja 
Simbol v meniju 
Koda okvare 
Obhod (bypass) 

        

       Dostop do menijev 
Korak 
postopka 

Pritisnite Prikaz Opis 

1 MENU P2 Časovni zamik 
2  P9 Status 
3  P1 Status 

 
     Primer 
     Nastavljanje zamika stikala v kopalnici 

Korak 
postopka 

Pritisnite Prikaz Opis 

1 MENU P2 Časovni zamik 
2 OK P21 Aktivacijski zamik 
3  P22 Izberite 22 
4 OK 30 Trenutna nastavitev 
5  20 Izberite 20 
6 OK P21 Nastavi vrednost na 

20 
7 MENU P2  
8 MENU 1 Nastavitev 

ventilatorja 
 

Spremembe nastavitev se lahko opravijo le v P2 meniju. 
Ostali P-meniji (P1 and P9) so samo za branje. 

 
Izhod iz menija 
•    Pri točki 6 pritisnite »MENU« (namesto tipke »OK«) 

 
 Zaslon ni občutljiv na dotik in se ga ne more 
uporabljati za nastavitev lastnosti prezračevanja. 
Tipke Puščica GOR/DOL se uporabljajo le za 
nastavitev dodatnih programov. 

 
2 

 
2.2.2 Stikalo za kopalnico 

To stikalo se lahko uporabi za začasno nastavitev najvišje 
ravni prezračevanja. To stikalo je ponavadi nameščeno v 
kopalnico npr. za hitro sušenje zraka po tuširanju. Ker se 
stikala po obliki razlikujejo ni priložene slike. Po želji 
lahko uporabnik tudi nastavi zamik vklopa/izklopa s 
pomočjo CC enote.  

 
Zamik vklopa 
To zagotavlja, da ComfoAir ne preklopi na najvišjo raven 
takoj ob aktivaciji, ampak počaka, da poteče aktivacijski 
čas. 

 

 
 Če stikalo izklopite med aktivacijskim časom, bo 

ComfoAir pustil raven prezračevanja na trenutno 
nastavljeni in ne bo preklopil na najvišjo raven. 
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Zamik izklopa 
To zagotavlja, da ComfoAir ne preklopi na privzeti (ali 
programirano) raven takoj ob deaktivaciji, ampak 
počaka, da poteče deaktivacijski čas. Potem, ko ta čas 
poteče, bo ComfoAir preklopil na privzeto (ali 
programirano) raven. 
 
 

 Če stikalo izklopite med deaktivacijskim časom,  se 
bo deaktivacijska funkcija takoj izklopila 
 
Stikalo za luč 
Funkcije stikala za kopalnico lahko integrirate v stikalo za 
luč. 

 
 

 

2.2.3 CO2 zaznavalo 
ComfoAir lahko upravlja tudi CO2 zaznavalo. Zaznavalo 
lahko uporabite tudi kot 3-stopenjsko stikalo (v tem 
primeru se ravni CO2 ne bodo merile) ali za določitev 
potrebnega prezračevanja z merjenjem ravni CO2 v 
prostoru. V primeru povišane ravni CO2 se hitrost 
prezračevanja samodejno poveča in obratno se hitrost 
zmanjša, če so vrednosti nizke.. 

 
 

Zamik vklopa ne deluje z vsemi stikali (npr. pulznimi 
stikali). V tem primeru pustite zamik na 0.
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2.3 Vzdrževanje 

 
Kot uporabnik, morate vzdrževati ComfoAir tako, da: 
 Čistite (na 2-3 mesece) ali zamenjate filtre (2x letno) 
 Čistite ventile (doma) 

 
Ti ukrepi so bolj podrobno opisani v naslednjih odsekih. 

 
 

Če teh ukrepov ne izvajate (redno), obstaja nevarnost, 
da ComfoAir ne bo več deloval pravilno. 
 

 
2.3.1 Čiščenje ali menjava filtrov 

 
Takoj, ko se pojavi ustrezno opozorilo FIL na zaslonu CC 
enote, morate očistiti ali zamenjati filtre. 

 
Zamenjajte filtre (vsaj) enkrat na 6 mesecev. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•    Na zaslonu CC enote se bo prikazovalo  
      sporočilo FLTR, INT ali FLTR, EXT. 
  

 
Pri menjavi... 

 Pritisnite  OK za vstop v »reset« meni. Pritisnite        ali             
za izbiro OK Pritisnite OK za potrditev. Za 2 sekundi 
se izpiše DONE. Meni se bo samodejno zaprl. 
 Odstranite napajalni kabel iz vtičnice 
 Potegnite filtra A iz ComfoAir enote 

Preden ComfoAir prvič vključite, preglejte in po 
potrebi očistite filtre (in ventile), ker je prezračevalni 
sistem lahko umazan zaradi prahu med montažo. 

 
2.3.2 Čiščenje ventilov 

 
Prezračevalni sistem je lahko opremljen s sledečimi 
ventili: 

 
 
 
 
 

   

    Odvodni ventil (STB)         Odvodni ventil (STC) 

             Odvodni ventil (STV)                                Odvodni ventil (STK) 
 
 
 

                                                                      

 
 
 

Dovodni ventil (STH) 
                                                                    

Te ventile je potrebno očistiti (vsaj) dvakrat na leto. 
 Odstranite ventile s stene ali stropa 
 Očistite ventil s toplo milnico 
 Splaknite ventil in ga dobro osušite 
 Namestite ventile NA ENAK NAČIN (IN V ENAKO 

KOMORO KOT SO BILI PREJ) 
 Ponovite postopek za ostale ventile 

 
 Odstranite stare filtre (B) iz ComfoAir 
 Vstavite nove filtre v napravo ComfoAir 
 Vstavite pokrove filtrov (A) nazaj na napravo 
 Ponovno priklopite napravo 

. 
 

 
O nastavitvah ventilov... 
Prezračevalni zrak vstopa in izstopa skozi ventile. Reže 
pod vrati zagotavljajo potreben pretok zraka v pravo 
smer. Za to, da zagotovite ustrezen pretok zraka v 
ustreznih prostorih bodite pozorni na sledeče točke: 
 Ne mašite rež 
 Ne spreminjajte nastavitev ventilov 
 Ne menjajte ventilov med seboj 
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Inštalater je nastavil ventile tako, da prezračevalni 
sistem deluje optimalno glede na volumski tok zraka. 
Zato ne smete spreminjati nastavitev ventilov. 

 

 
Prepričajte se, da so ventili VEDNO nameščeni tako kot 
so bili (in v odgovarjajoči komori) po čiščenju, ker v 
nasprotnem primeru optimalno delovanje ni 
zagotovljeno. 
 

2.5 Okvare 
Okvara na ComfoAir se prikaže na sledeč način: 
 Opozorilo o okvari se prikaže na zaslonu CC enote 
 Opozorilna LED lučka na 3-pozicijskem stikalu se 

vključi 
 

Ukrepi so bolj podrobno opisani v naslednjih odsekih. 
 

2.5.1  Opozorilo o okvari na zaslonu CC enote 
V primeru okvare, se na zaslonu CC enote prikaže 
ERORR in koda okvare. Zaslon prikaže ali »A« ali »E« 
skupaj s številko. 
 

 
Če vtič iztaknete iz vtičnice, vaš prostor ne bo več 
zadostno prezračevan in se bo zato zrak ovlažil ter na 
dolgi rok se bodo pojavili problemi s plesnijo. Izogibajte 
se daljši neuporabi ComfoAir. 

 
          Na ohišju naprave ComfoAir lahko pride do 

kondenzacije, če je naprava nameščena v prostoru z 
višjo ravnjo vlažnosti (npr. v kopalnici, tušu, wc ali 
kuhinjis). Brez skrbi, ta vlaga napravi ne škoduje. 

 
2.4 Konec uporabnega obdobja 

 
Z vašim dobaviteljem se pogovorite o tem, kaj storiti z 
napravo ComfoAir, ko je na koncu svoje življenjske dobe. 
Če enote ne morete vrniti vašemu dobavitelju, je ne 
vrzite proč; stopite v stik z odgovornimi v vašem kraju in 
ugotovite možnosti ponovne uporabe nekaterih 
komponent ali varnega recikliranja materialov. 
 Ne mečite baterijskih vložkov v smeti, ampak jih 

odnesite na ustrezno odlagališče odpadkov. 

 
 
2.5.2  Opozorilna LED lučka na 3-pozicijskem stikalu 

V primeru okvare, se bo na stikalu prižgala opozorilna 
LED lučka. Glede na tip stikala, se to zgodi na 2 načina:  
 3-pozicijsko stikalo z opozorilno LED lučko -> LED se  
prižge v primeru okvare (in v primeru opozorila za filter) 
 Brezžično 3-pozicijsko stikalo z opozorilno LED lučko ->  
LED se prižge takoj, ko je stikalo uporabljeno. Ob dogodku  
(preklop stikala) lučka 1x utripne zeleno. V primeru okvare 
ali pa umazanega filtra obe LED lučke 3x utripneta rdeče.  
Potem pa zeleno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3  Kaj storiti v primeru okvare? 
V primeru okvare, prosimo kontaktirajte inštalaterja.  
Zapišite si okvarno kodo, ki se pokaže na zaslonu CC enote. 
Zapišite si tudi tip ComfoAir. Najdete ga na identifikacijski  
ploščici na vrhu ComfoAir. Vtič mora ostati v vtičnici vse  
dokler ga ni potrebno ugasniti zaradi resne okvare, zaradi  
menjave filtrov ali katerega drugega nujnega razloga.  



 

3 EEC declaration of conformity 
 
Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2 
8028 PM Zwolle-NL 
Tel.: +31 (0)38-4296911 
Fax: +31 (0)38-4225694 
Company register Zwolle 05022293 
 

EEC declaration of conformity 
 
Machine description:  heat recovery units: ComfoAir 160 series 
 
Complies with the following directives  :  Machinery Directive (2006/42/EEC) Low Voltage Directive

 (2006/95/EEC) EMC Directive
 (2004/108/EEC) 

 
 
 
 

Zwolle, 4 July 2011 
Zehnder Group Nederland B.V. 

 

 
 
E. van Heuveln, Managing Director 

 
 

Zehnder Group Nederland B.V. 
Lingenstraat 2 

8028 PM Zwole 
Nederland 

Tel.: (038) 429 69 11 
Fax.: (038) 422 56 94 

Internet: www.jestorkair.nl 
E-mail: info@jestorkair.nl 
 


