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Forord

 Læs dette dokument omhyggeligt, før du betjener 
enheden. 

Ved hjælp af dette dokument kan du betjene ComfoAir 
Q sikkert og optimalt eller udføre lettere vedligeholdelse. 
ComfoAir Q kaldes i det følgende for »enheden«.  
Da enheden løbende bliver videreudviklet og forbedret, 
kan det afvige lidt fra beskrivelserne i dette dokument.

I dette dokument anvendes følgende symboler:
Symbol Betydning

Vigtigt.

Risiko for reduceret effekt eller skader på 
ventilationsaggregatet.

Risiko for personskader.

 Spørgsmål
Kontakt leverandøren, hvis du har yderligere spørgsmål 
eller vil bestille et nyt dokument eller nye filtre. Du finder 
hovedleverandørens kontaktdata på bagsiden af dette 
dokument.

Betjening af enheden
Enheden må kun betjenes, når den er korrekt monteret 
som angivet i anvisningerne og retningslinjerne i 
montagevejledningen til enheden. 
Det kan betjenes af følgende persongrupper:
� Børn over 8 år
� Personer med fysiske handicap
� Personer med sensoriske handicap
� Personer med psykiske handicap
� Personer med manglende erfaring og faglig viden, 

forudsat at de er under opsyn eller er blevet undervist 
i sikker håndtering af enheden og forstår de dermed 
forbundne farer

Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn,  
der ikke er under opsyn.

Alle rettigheder forbeholdes
Denne dokumentation er udarbejdet med stor omhu. Udgiveren kan dog ikke gøres ansvarlig for skader, der måtte opstå 
som følge af manglende eller forkerte angivelser i denne dokumentation. I tilfælde af tvistigheder er den engelsksprogede 
udgave af anvisningerne den gældende.

Hovedleverandørens kontaktdata:
Zehnder Group Italia S.r.l.
Via XXV Luglio 6 • Campogalliano (MO) 41011
Tlf. +39 (0) 599 786 200 • Fax +39 059 978 62 01
info@zehnder.it • www.zehnder.it

Hovedleverandørens kontaktdata:
Zehnder Group Deutschland GmbH
Almweg 34 · D-77933 Lahr · Tyskland
Tlf. +49 (0) 7821 5860 · Fax +49 (0) 78 2158 6403
info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de

Hovedleverandørens kontaktdata:
Zehnder Group Schweiz AG
Zugerstrasse 162 · CH-8820 Wädenswil
Tlf. +41 (0) 438 332 020 · Fax +41 (0) 438 332 021
info@zehnder-systems.ch · www.zehnder-systems.ch

Hovedleverandørens kontaktdata:
Zehnder Group Belgium nv/sa
Stephenson Plaza • Blarenberglaan 3C/001 • B-2800 Mechelen
Tlf. +32 (0) 1528 0510 • Fax +32 (0) 1528 0511
info@zehnder.be • www.zehnder.be
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1 Indledning og sikkerhed
Denne enhed er et mekanisk styret ventilationsaggregat 
med varmegenvinding til energieffektiv ventilation 
i bygninger. Mekanisk styret ventilation betyder, at 
brugt luft fra køkken, badeværelse, toilet(/ter) og 
evt. teknikrum bliver suget ud, og der tilføres den 
samme mængde frisk luft i stue og soveværelser. 
Spalter under eller i nærheden af døre sikrer en god 
luftgennemstrømning inde i huset.

 Sørg for, at spalterne under eller i nærheden af døre 
aldrig er blokeret, fx af møbler, isolering mod træk 
eller tæpper med tæt luv.

Et kontrolleret ventilationssystem består af:
� Enheden (A)
� Kanalsystem til indtag og afkast (B)
� Kanalsystem til til- og fraluft (C)
� Tilluftventiler i stue og soveværelser (D)
� Tilluftventiler i stue og soveværelser (D)
� Tilluftventiler og/eller -riste i stue og soveværelser (D)
� Fraluftventiler i køkken, badeværelse, toilet og (evt.) 

depotrum (E)
� Fraluftriste i køkken, badeværelse, toilet og (evt.) 

depotrum (E)
� Fraluftventiler og/eller -riste i køkken, badeværelse, 

toilet og (evt.) depotrum (E)

Sikkerhedsanvisninger
� Følg til enhver tid sikkerhedsanvisningerne i 

dette dokument. Manglende overholdelse af 
sikkerhedsanvisninger, anvisninger, advarsler og 
bemærkninger i dette dokument kan medføre 
personskader eller skader på enheden 

� Efter montering er alle de dele, der kan medføre 
personskader, sikret i kabinettet. Der kræves  
værktøj for at åbne kabinettet

� Montering, opstart og vedligeholdelse skal udføres  
af en autoriseret person eller virksomhed, medmindre 
andet er angivet i dette dokument. Såfremt disse 
opgaver udføres af ikke-autoriserede personer, 
kan det medføre personskader eller reducere 
ventilationsaggregatets effekt

� Foretag ikke ændringer på enheden eller 
specifikationerne i henhold til dette dokument.  
Den slags ændringer kan medføre personskader  
eller reducere ventilationsaggregatets effekt

� Afbryd ikke enheden fra strømforsyningen, 
medmindre det fremgår af anvisningerne i 
vejledningen. Det kan medføre fugtdannelse og 
problemer med skimmelsvamp

� Udskift filtrene (mindst) hver sjette måned. Det sikrer 
en behagelig og sund luftkvalitet og er med til at 
holde enheden ren

� Åbn ikke kabinettet. Montøren sørger for, at alle de dele, 
der kan medføre personskader, er sikret i kabinettet

� Opbevar dette dokument i nærheden af enheden i 
hele ventilationsanlæggets levetid

E

E

C

A

D
B
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2 Beskrivelse
2.1 Tilgængelige betjeningselementer

Et eller flere betjeningselementer kan tilsluttes til betjening af enheden. Nogle enheder har kun manuel styring, andre har en 
ekstra automatisk styring. Denne styring er baseret på måling af temperatur, relativ luftfugtighed eller andre faktorer. Et eller 
flere af de følgende betjeningselementer kan tilsluttes til betjening af apparatet.

Eksempel på udseende Navn Funktion

Zehnder ComfoSense C 55 Til fjernstyret manuel og automatisk styring af enheden. 
Den automatiske styring er baseret på indstillingerne på enheden og på tidsprogrammer, 
der kan indstilles på betjeningselementet.
Det er en kabeltilsluttet styring med trådløs modtager til ekstra betjeningselementer.

Zehnder ComfoSense C 67 Til fjernstyret manuel og automatisk styring af enheden. 
Den automatiske styring er baseret på indstillingerne på enheden og på tidsprogrammer, 
der kan indstilles på betjeningselementet.
Det er en kabeltilsluttet styring med trådløs modtager til ekstra betjeningselementer.

Zehnder ComfoSense CCH Til fjernstyret manuel og automatisk styring af enheden. 
Den automatiske styring er baseret på indstillingerne på enheden og på tidsprogrammer, 
der kan indstilles på betjeningselementet.
Styringen er kabeltilsluttet og har en trådløs modtager til ekstra betjeningselementer.

Zehnder ComfoSwitch C 55 Til grundlæggende fjernstyret manuel og automatisk styring af enheden.  
Den automatiske styring er baseret på de indstillinger, der er foretaget på apparatet.
Styringen er kabeltilsluttet.

Zehnder ComfoSwitch C 67 Til grundlæggende fjernstyret manuel og automatisk styring af enheden.  
Den automatiske styring er baseret på de indstillinger, der er foretaget på apparatet.
Styringen er kabeltilsluttet.

Zehnder ComfoSwitch C CH Til grundlæggende fjernstyret manuel og automatisk styring af enheden.  
Den automatiske styring er baseret på de indstillinger, der er foretaget på apparatet.
Styringen er kabeltilsluttet.

Zehnder Control-app Til fjernstyret manuel og automatisk styring af enheden med en smartphone eller 
tablet. Den automatiske styring er baseret på indstillelige tidsprogrammer.
Appen kræver et ComfoConnect LAN C-modul.

Zehnder RFZ Til manuel fjernstyring af apparatet. 
Styringen er trådløs.

Zehnder Timer RF Til manuel fjernstyring af apparatet. 
Styringen er trådløs.

Zehnder hovedsensor CO2 RF Til manuel fjernstyring og automatisk fjernstyring af enheden. Den automatiske styring 
er baseret på den målte mængde CO2.
Styringen er trådløs.
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Eksempel på udseende Navn Funktion

Zehnder Upgrade-sensor CO2 RF Til automatisk fjernstyring af enheden baseret på den målte mængde CO2.
Det er en trådløs styring, der er sluttet til hovedsensor CO2 RF.

Zehnder RH%-sensor Til automatisk fjernstyring af enheden baseret på den målte fugtmængde. 
Til denne kabeltilsluttede sensor kræves en særlig monteringsboks.
Denne sensor er sluttet til en særlig monteringsboks.

Zehnder CO2-sensor Til automatisk fjernstyring af enheden baseret på den målte mængde CO2.
Til denne kabeltilsluttede sensor kræves en særlig monteringsboks.
Denne sensor er sluttet til en særlig monteringsboks.

Vådrumskontakt Til manuel omstilling af enheden til funktionen PARTY TIMER fra badeværelset. 
Til denne kabeltilsluttede kontakt kræves en særlig monteringsboks.
Denne kontakt er sluttet til en særlig monteringsboks.

2.2 Ekstraudstyr
Montøren kan kombinere flere enheder med enheden og på den måde udvide anvendelsesmulighederne. 

Eksempel på udseende Navn Funktion

Zehnder ComfoFond-L Q
(eller reguleret brine-
jordvarmeveksler)

Temperering af udeluften, før den ledes ind i enheden.
Dette ekstraudstyr kræver en særlig monteringsboks.

Zehnder ComfoCool Q600 Sænkning af temperaturen og forbehandling af fugtigheden i tilluften.

Zehnder ComfoAir Q forvarmeflade Opvarmning af udeluften for at beskytte varmeveksleren mod frost.

Zehnder ComfoHood Udsugning af lugt og fugt fra køkkenet.
Dette ekstraudstyr kræver en særlig monteringsboks.

Zehnder ComfoConnect KNX C Etablering af KNX-tilslutningsmuligheder.

Zehnder ComfoConnect LAN C Etablering af LAN-tilslutningsmuligheder til fjernstyring.

Zehnder monteringsboks Etablering af ekstra tilslutningsmuligheder.

Standby-kontakt Fjernstyret slukning af enheden.
Dette ekstraudstyr kræver en særlig monteringsboks.

Fejlmeddelelseskontakt Kontrol af enhedens fejlstatus pr. fjernstyring.
Dette ekstraudstyr kræver en særlig monteringsboks.
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Eksempel på udseende Navn Funktion

Zehnder-RF-printkort Trådløs modtager til trådløs tilslutning uden brug af en ComfoSense C.
Trådløs modtager til trådløs tilslutning.

Zehnder-RF-repeater Udvidelse af RF-enhedens rækkevidde.

Eksternt filter Filtrering af pollen fra udeluften.

Eftervarmeflade Opvarmning af tilluften.
Dette ekstraudstyr kræver en særlig monteringsboks.

Ureguleret varmeveksler Temperering af udeluften, før den ledes ind i enheden.

Emhætte
(uden motor)

Udsugning af lugt og fugt fra køkkenet.

 Der må aldrig monteres en emhætte med motor i de samme luftkanaler som 
denne enhed. Det vil reducere systemets effekt.
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2.3 Overblik over enheden

D

A

B

C

Position Del

A Halvtransparent afskærmning med adgang til displayet og filterdækslet.

B 2 filterdæksler for nem adgang til filtrene.

C 2 filtre til luftrensning.

D Display til betjening af enheden.

2.4 Overblik over displayet

AUTO
sensorer

TILSTANDMENU
Di 14:02

A

B

C

E

D

Position Del

A LED-statusindikator.

B Universalknap. 
Funktionen afhænger af den aktuelle tekst på displayet.

C Op-knap:
� Øg ventilatorens hastighed
� Øg værdien
� Gå tilbage til forrige indtastning

D Ned-knap:
� Sænk ventilatorens hastighed
� Reducer værdien
� Gå til næste indtastning

E Universalknap. 
Funktionen afhænger af den aktuelle tekst på 
displayet.  
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FLYTMENU

AUTO

sensor

Ma 14:02

KUN TILLUFT min.50

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
J

ML

I

H

K

N

A

G

F

E

D

C

B

2.4.1 Oversigt over basishovedskærmen
I basistilstanden er der adgang til de generelle indstillinger og informationer.

Symbolet  vises i øverste venstre hjørne af menuen, når basistilstanden er aktiveret.

Position Del

A Universalknappens aktuelle funktion.

B Universalknappens aktuelle funktion.

C Aktuel dag og klokkeslæt.

D Aktuel driftsfunktion.

E Resterende tid af den aktuelle driftsfunktion.

F Aktuel sensortilstand:
� SENSOR = Sensoren slukker for den 

aktuelt indstillede luftstrøm
� sensor = Sensoren kan slukke for den 

aktuelt indstillede luftstrøm
� ingen tekst = Sensoren kan ikke slukke for 

den aktuelt indstillede luftstrøm

G Aktuel ventilationstilstand:
� AUTO = Luftstrømmen indstilles i 

tidsprogrammet
� MANUEL = Luftstrømmen indstilles af 

brugeren

H Midlertidig deaktivering af TIDSPROGRAM 
VENTILATION.

I Aktuel ventilatortilstand:

� Intet symbol = begge ventilatorer kører 

(TIL- OG FRALUFT)

� = Fraluftventilatoren kører ikke  

(KUN TILLUFT)

� = Tilluftventilatoren kører ikke  

(KUN FRALUFT)

� = Ingen af ventilatorerne kører 

(VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND)

Position Del

J Aktuel advarsel eller fejlmeddelelse:

� = Advarsel

�  = Fejl

K ComfoCool Q600 kører.

L Aktuelt indstillet temperaturprofil:

� intet symbol = NORMAL

� = VARM

� = KØL

M Børnesikring er slået til.

N Aktuelt indstillet luftstrøm:

� = TRIN A (FRAVÆR)

� = TRIN 1 (REDUCERET)

� = TRIN 2 (NORMAL)

� = TRIN 3 (FORCERET)
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2.4.2 Oversigt over den udvidede hovedskærm
I udvidet tilstand er der adgang til detaljerede informationer om indstillingerne.

Alle informationer fra basistilstanden er også tilgængelige i udvidet tilstand.

Symbolet  vises i øverste venstre hjørne af menuen, når udvidet tilstand er aktiveret.

FLYTMENU

200 m3/h

AUTO

sensor

Ma 14:02

BYPASS ÅBEN min.50

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND

18.020.0

A

C

B

E

D

Position Del

A Aktuel luftmængde i m3/h eller l/s.

B Aktuel Tilluftventilatortilstand:
� intet symbol = Ventilatoren kører ikke
�  = Ventilatoren kører

C Aktuel udelufttemperatur i °C eller °F.
(Kun synlig, når fraluftventilatoren er aktiveret)

D Aktuel tillufttemperatur i °C eller °F.
(Kun synlig, når fraluftventilatoren er aktiveret)

E Aktuel fraluftventilatortilstand:
� intet symbol = Ventilatoren kører ikke
�  = Ventilatoren kører

2.4.3 Oversigt over de optiske LED-signaler
Status Funktion

ON Enheden kører fejlfrit.

OFF Displayet bliver anvendt, eller der er slukket for strømforsyningen.

Blinker langsomt, hvert sekund. Advarsel:
� Skift filter
� VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND

Blinker hurtigt, fire gange pr. sekund. Fejl.
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3 Drift
Læs vejledningen til de tilsluttede betjeningselementer 
for at få mere at vide om driften af dem. 
Læs dette dokument for at få mere at vide om 
anvendelsen af enhedens display.

3.1 Anvendelse af enhedens display
Hovedskærmen starter automatisk, når afskærmningen 
åbnes. I tilfælde af fejlmeddelelser eller advarsler starter 
displayet også, når afskærmningen er lukket. Displayet 
slukkes altid automatisk efter 15 minutters inaktivitet. 
Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere displayet.

3.1.1 Aktivering og deaktivering af børnesikring
Vælg MENU på hovedskærmen, og tryk på knappen i 
4 sekunder.

3.1.2 Skift mellem brugertilstande
I basistilstand:
1. Tryk på FLYT på hovedskærmen
2. Vælg UDVIDET

I udvidet tilstand:
1. Tryk på FLYT på hovedskærmen.
2. Vælg BASISMENU.

3.1.3 Navigation via menuen
1. Vælg MENU for at få adgang til menuerne
2. Tryk på knapperne op og ned for at navigere fremad 

og tilbage gennem menuerne
3. Vælg BEKRÆFT, når valgpilen står ud for det ønskede 

punkt

Når alle betjeningsmulighederne er gennemgået:
1. Tryk på TILBAGE, indtil hovedskærmen vises
2. Luk afskærmningen

3.1.4 Manuel indstilling af luftstrømmen
Ved indstilling af en midlertidig luftstrøm vælges den 
ønskede midlertidige luftstrøm ved at trykke på op- og 
ned-knapperne. 
Enheden går automatisk tilbage i AUTO-tilstand, når det 
næste punkt i TIDSPROGRAM VENTILATION begynder 
eller efter maksimalt to timer. 

Indstilling af permanent luftstrøm: 
1. Naviger til APPLIKATIONSMENU
2. Naviger til AUTO/MANUEL
3. Naviger til MANUEL
4. Vælg den ønskede luftstrøm ved at trykke på op- og 

ned-knapperne
5. Tryk på BEKRÆFT
6. Tryk på BEKRÆFT
Stop MANUEL-tilstand.
1. Gentag pkt. 1 og 2
2. Naviger til AUTO

3.1.5  Indstilling af luftstrømmen til en maksimalværdi 
(PARTY TIMER) i en bestemt periode

1. Naviger til APPLIKATIONSMENU
2. Naviger til PARTY TIMER
3. Naviger til TIMER
4. Vælg den ønskede periode ved at trykke på op- og 

ned-knapperne.
5. Tryk på BEKRÆFT

Stop Party Timer (boost), før perioden slutter:
1. Gentag pkt. 1 og 2
2. Naviger til OFF

3.1.6 Stop af luftstrømmen i en bestemt periode
1. Naviger til APPLIKATIONSMENU
2. Naviger til VENTILATION
3. Naviger til 
 -  KUN TILLUFT, når fraluft skal stoppes
 -  KUN FRALUFT, når tilluft skal stoppes  

(hvis det er muligt)
4. Vælg den ønskede periode ved at trykke på op- og 

ned-knapperne
5. Tryk på BEKRÆFT
6. Tryk på BEKRÆFT

Start luftstrømmen, før perioden slutter:
1. Gentag pkt. 1 og 2
2. Naviger til TIL-OG FRALUFT

3.1.7  Indstilling af luftstrømmen til en minimalværdi  
i perioden med fravær (TRIN A - FRAVÆR)

1. Naviger til APPLIKATIONSMENU
2. Naviger til FRAVÆR
3. Naviger til ON
4. Indstil det forventede hjemkomsttidspunkt ved at 

trykke på op- og ned-knapperne
5. Tryk på BEKRÆFT efter hvert indstillet tal

Stop fraværstilstand, før perioden slutter:
1. Gentag pkt. 1 og 2
2. Naviger til OFF
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3.1.8  Start ComfoHood for en bestemt periode
1. Naviger til APPLIKATIONSMENU
2. Naviger til COMFOHOOD3

3. Naviger til TIMER
4. Vælg den ønskede periode ved at trykke på op- og 

ned-knapperne
5. Tryk på BEKRÆFT

Stop ComfoHood, før perioden slutter:
1. Gentag pkt. 1 og 2
2. Naviger til OFF

3.1.9	 Indstilling	af	temperaturprofilen
1. Naviger til APPLIKATIONSMENU
2. Naviger til TEMP. PROFIL
3. Naviger til den ønskede temperaturprofil

3.1.10 Oprettelse af en tidsplan 
Programmeringsregler:
� Hvis to programmer overlapper hinanden, er det 

korteste program også det styrende, der ophæver 
ethvert længere program

� I nogle tilfælde kan indstillingen af luftstrømmen øges 
med en automatisk software-indstilling som f.eks. 
indstillingerne i KOMFORTREGULERING2

1. Naviger til APPLIKATIONSMENU
2. Naviger til TIDSPROGRAM
3. Naviger til 
 -  VENTILATION, når der skal indstilles en tidsplan for 

luftstrømmen
 -  COMFOCOOL3, når der skal indstilles en tidsplan 

for ComfoCool Q600
 -  BYPASS, når man vil indstille en tidsplan for 

varmegenvindingsstyringen;
 -  TEMPERATURPROFIL, når der skal indstilles en 

tidsplan for temperaturprofilen
4. Tryk på 
 -  VIS/REDIGER for at få vist eller redigere en periode 

i tidsprogrammet
 -  SLET for at slette en periode i tidsprogrammet
5. Tryk på 
 -  NY for at oprette en ny periode i tidsprogrammet
 -  PERIODE for at ændre eller få vist den valgte 

periode i tidsprogrammet
6. Naviger til den ønskede periode
7. Vælg den ønskede starttid ved at trykke på op- og 

ned-knapperne
8. Tryk på BEKRÆFT efter hvert tal
9. Vælg den ønskede sluttid ved at trykke på op- og 

ned-knapperne
10. Tryk på BEKRÆFT efter hvert tal
11. Vælg/naviger til den ønskede indstilling

3.1.11  Manuel indstilling af varmegenvindingsstyringen 
(bypass) for en bestemt periode

1. Naviger til APPLIKATIONSMENU
2. Naviger til BYPASS
3. Naviger til 
 -  ÅBN, når varmegenvindingsstyringen skal 

minimeres (udeluft ledes direkte ind i huset)
 -  LUK, når varmegenvindingsstyringen skal 

maksimeres
4. Vælg den ønskede periode ved at trykke på op- og 

ned-knapperne
5. Tryk på BEKRÆFT

Start den automatiske varmegenvindingsstyring,  
før perioden slutter:
1. Gentag pkt. 1 og 2
2. Naviger til AUTO
3. Tryk på BEKRÆFT
4. Tryk på TILBAGE
5. Tryk på TILBAGE

3.1.12  Stop af ComfoCool Q600 i en bestemt periode
1. Naviger til APPLIKATIONSMENU
2. Naviger til COMFOCOOL3

3. Naviger til OFF
4. Vælg den ønskede periode ved at trykke på op- og 

ned-knapperne
5. Tryk på BEKRÆFT

Start ComfoCool Q600, før perioden slutter:
1. Gentag pkt. 1 og 2
2. Naviger til AUTO

2 Denne menu vises kun, når udvidet tilstand er aktiveret.
3 Denne menu vises kun, når tilbehøret er sluttet til apparatet.
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3.2 Menustruktur

MENU

NULSTIL FEJL1

AUTO/MANUEL

AKTIV FEJL

STATUS (forkortet)

FILTER

PARTY-TIMER

APPARAT

GRUNDINDSTILLINGER

VENTILATION

TIDSPLAN

APPL. RESET

FRAVÆR

TEMP. OG FUGT.

KOMFORTREGULERING2

UDVIDET TILST.2

COMFOHOOD3

STATUS BYPASS

TEMP. PROFIL2

TEMP. PROFIL

FROST UBALANCE

ENHEDER2

TIDSPROGRAM

FROST FORVARMEFLADE.3

ÅRSTIDSREG.2

BYPASS

EFTERVARMEFLADE3

FJERNBETJENINGS-
INDSTILLINGER2,7

COMFOCOOL3

STATUS EMHÆTTE3

ANALOGINDGANG3

JORDVARMEVEKSL.3

COMFOCOOL3

ÅRSTIDSREG.

VENTILATORER

ENERGI

MONTØRINDST.2

APPLIKATIONSMENU

1 Denne menu vises kun i tilfælde af fejl.
2 Denne menu vises kun, når udvidet tilstand er aktiveret.
3 Denne menu vises kun, når tilbehøret er sluttet til apparatet.
7 Denne menu vises kun, når enheden er udstyret med RF-funktioner.
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3.2.1 NULSTIL FEJL1
Menupunkt Funktion

NULSTIL FEJL1 Automatisk fejlafhjælpning via enheden.

3.2.2 APPLIKATIONSMENU
Menupunkt Funktion

AUTO/MANUEL

Indstilling af luftstrømmen.
� AUTO: Enheden ændrer indstillingerne automatisk efter det/de programmerede tidsprogram/-mer 

(fabriksindstilling)
� MANUEL: Enheden indstiller luftstrømmen efter brugerens indstillinger (A/1/2/3)

I nogle tilfælde kan indstillingen af luftstrømmen øges med en automatisk softwareindstilling som f.eks. 
indstillingerne i KOMFORTREGULERING2.

PARTY-TIMER
Start af TRIN 3 - INT. i en bestemt periode.
� TIMER: Enheden indstiller luftstrømmen til TRIN 3 - INT. i den indstillede periode
� OFF:  Enheden skifter tilbage til normal luftstrøm (fabriksindstilling)

VENTILATION

Stop af luftstrømmen i en bestemt periode.
� TIL- OG FRALUFT. Enheden starter både til- og fraluftventilatorerne (fabriksindstilling)
� KUN TILLUFT.: Enheden stopper fraluftventilatoren i den indstillede periode
� KUN FRALUFT.: Enheden stopper tilluftventilatoren i den indstillede periode (hvis den forefindes)

FRAVÆR
Indstilling af luftstrømmen til en minimum-luftmængde i en bestemt periode
� TIL: Enheden indstiller luftstrømmen til TRIN A - FRAVÆR i den indstillede periode
� OFF:  Enheden skifter tilbage til normal luftstrøm (fabriksindstilling)

COMFOHOOD3
Start af ComfoHood i en bestemt periode.
�  TIMER: Enheden indstiller luftstrømmen til TRIN 3 - INT. og åbner ComfoHood-ventilen i den indstillede periode
�  OFF: Apparatet skifter tilbage til normal luftstrøm og lukker ComfoHood-ventilen (fabriksindstilling)

TEMP. PROFIL

Automatisk indstilling af mængden af varmegenvindingsstyring.
� VARM: indstilles, når en højere rumtemperatur generelt foretrækkes
� NORMAL: indstilles, når en gennemsnitlig rumtemperatur foretrækkes (fabriksindstilling)
� KØLIG: indstilles, når en lavere rumtemperatur generelt foretrækkes

Effekten af den indstillede temperaturprofil på indeklimaet er primært mærkbar i overgangsperioderne  
(efterår og forår) og begrænset af klimaet.
Hvis installationen er udstyret med en eller flere af følgende slags ekstraudstyr, bliver effekten mere udpræget og 
mindre sæsonafhængig: 
� aktiv køling (f.eks. ComfoCool Q600)
� Varmeflader (f.eks. forvarmeflader og/eller eftervarmeflader)
� en reguleret jordvarmeveksler (f.eks. ComfoFond-L Q)

TIDSPROGRAM
Automatisk indstilling på grundlag af det indstillede tidsprogram. 
(Denne funktion stoppes i konstant MANUEL-tilstand)

VENTILATION

(fabriksindstilling: TRIN 2 - NOR)
� VISNING/REDIGERING: Visning eller indstilling af luftstrømmens tidsprogram 
 -  NY: Oprettelse af en ny periode i tidsprogrammet (periode, starttid, sluttid, luftstrøm)
 -  PERIODE: Visning eller redigering af den valgte periode i tidsprogrammet
� SLET: Sletning af det indstillede tidsprogram for luftstrømmen 
 -  PERIODE: Slet den valgte periode i tidsprogrammet
 -  ALLE: Sletning af alle perioder i tidsprogrammet

COMFOCOOL3

(fabriksindstilling: AUTO)
� VISNING/REDIGERING: Visning eller indstilling af tidsprogrammet for ComfoCool Q600. 
 -  NY: Oprettelse af en ny periode i tidsprogrammet (periode, starttid, sluttid, ComfoCool Q600-tilstand)
 -  PERIODE: Visning eller redigering af den valgte periode i tidsprogrammet
� SLET: Sletning af det indstillede tidsprogram for ComfoCool Q600
 -  PERIODE: Slet den valgte periode i tidsprogrammet
 -  ALLE: Sletning af alle perioder i tidsprogrammet

BYPASS

(fabriksindstilling: AUTO)
� VISNING/REDIGERING: Visning eller indstilling af varmegenvindingsstyringens tidsprogram
 -  NY: Oprettelse af en ny periode i tidsprogrammet (periode, starttid, sluttid, varmegenvindingstilstand)
 -  PERIODE: Visning eller redigering af den valgte periode i tidsprogrammet
� SLET: Sletning af det indstillede tidsprogram for varmegenvindingsstyringen
 -  PERIODE: Slet den valgte periode i tidsprogrammet
 -  ALLE: Sletning af alle perioder i tidsprogrammet

TEMPERATURPROFIL

(fabriksindstilling: NORMAL)
� VISNING/REDIGERING: Visning eller indstilling af temperaturprofilens tidsprogram. 
 -  NY: Oprettelse af en ny periode i tidsprogrammet (periode, starttid, sluttid, temperaturprofilindstilling)
 -  PERIODE: Visning eller redigering af den valgte periode i tidsprogrammet
� SLET: Sletning af det indstillede tidsprogram for temperaturprofilen
 -  PERIODE: Slet den valgte periode i tidsprogrammet
 -  ALLE: Sletning af alle perioder i tidsprogrammet

1 Denne menu vises kun i tilfælde af fejl.
2 Denne menu vises kun, når udvidet tilstand er aktiveret.
3 Denne menu vises kun, når tilbehøret er sluttet til apparatet.
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Menupunkt Funktion

BYPASS

Indstilling af Bypass funktionens varmegenvindingsstyring for en bestemt periode.
� AUTO: Enheden kontrollerer automatisk varmegenvindingsstyringen (fabriksindstilling)
� LUK: Enheden hæver varmegenvindingsstyringen til en maksimal værdi
� ÅBN: Enheden sænker varmegenvindingsstyringen til en minimal værdi (hvis det er muligt,  

ledes udeluft direkte ind i huset)

COMFOCOOL3
Stop af ComfoCool Q600 i en bestemt periode.
� AUTO: Enheden kontrollerer automatisk ComfoCool Q600 (fabriksindstilling)
� OFF: Enheden stopper ComfoCool Q600 i den indstillede periode

2 Denne menu vises kun, når udvidet tilstand er aktiveret.
3 Denne menu vises kun, når tilbehøret er sluttet til enheden.
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3.2.3 STATUS (forkortet)
Menupunkt Funktion

AKTIV FEJL Visning af de aktuelle fejlkoder

APPARAT

Visning af informationer om enheden.
� ENHEDSTYPE: Visning af enhedstypen
� FIRMWAREVERSION: Visning af firmwareversion
� SERIENUMMER: Visning af styreprintets serienummer

TIDSPLAN

Visning af tidsrum for det tidsprogram, enheden kører i lige nu.
� VENTILATION: viser, hvilket tidsrum i tidsprogrammet for ventilation der kører
� COMFOCOOL3: viser, hvilket tidsrum for tidsprogrammet for ComfoCool Q600 der kører
� BYPASS: viser, hvilket tidsrum i tidsprogrammet for bypass, der kører 
� TEMPERATURPROFIL: viser, hvilket tidsrum i tidsprogrammet for temperaturprofilen der kører

TEMP. OG FUGT.

Visning af den aktuelle temperatur og fugtighed i luftstrømmene.
� TEMP. Fraluft: viser den aktuelle temperatur for fraluften 
� FUGT. Fraluft: viser den aktuelle luftfugtighed for fraluften
� TEMP. Afkast: viser den aktuelle temperatur for afkastet
� FUGT. Afkast: viser den aktuelle luftfugtighed for afkastet
� TEMP. Udeluft: viser den aktuelle temperatur for udeluften
� FUGT. Udeluft: viser den aktuelle luftfugtighed for udeluften
� TEMP. Tilluft: viser den aktuelle temperatur i tilluften
� FUGT. Tilluft: viser den aktuelle luftfugtighed for tilluften

STATUS BYPASS
Visning af den aktuelle status for varmegenvindingsstyringen (bypass). 
� Den procentuelle mængde luft, der ledes gennem bypassen, vises

FROST UBALANCE
Visning af den aktuelle status for luftstrøms-ubalancen, der skyldes frostsikringsfunktionen.
� Visning af procentvis sænkning af tilluften

FROST FORVARMEFLADE.3
Visning af forvarmefladens aktuelle status, der skyldes frostsikringsfunktionen.
� Forvarmefladens aktuelle ydelse vises

EFTERVARMEFLADE3 Visning af aktuel status for eftervarmeflade.
� Eftervarmefladestyringens procentsats vises

STATUS EMHÆTTE3 Visning af den aktuelle status for ComfoHood.
� Lufttemperaturen i ComfoHood vises

ANALOGINDGANG3

Visning af analogindgangenes aktuelle status.
� 0-10 V 13: Visning af første analogindgangs spændingsniveau
� 0-10 V 23: Visning af anden analogindgangs spændingsniveau
� 0-10 V 33: Visning af tredje analogindgangs spændingsniveau
� 0-10 V 43: Visning af fjerde analogindgangs spændingsniveau

JORDVARMEVEKSL.3

Visning af den aktuelle status for den regulerede jordvarmeveksler (f.eks. ComfoFond-L Q).
� STATUS: Visning af den aktuelle status for den regulerede jordvarmeveksler
� UDELUFTTEMP.: Visning af den aktuelle udelufttemperatur
� BRINE-TEMPERATUR: Visning af den aktuelle temperatur af brinevæsken i den regulerede jordvarmeveksler

COMFOCOOL3
Visning af den aktuelle status for ComfoCool Q600.
� STATUS: Visning af den aktuelle ComfoCool Q600-tilstand og den aktuelle tillufttemperatur i ComfoCool Q600
� KONDENSATOR TEMP.: Visning af den aktuelle kondensatortemperatur

ÅRSTIDSREG.

Visning af årstidsregistreringens aktuelle status.
� ÅRSTID: Visning af den aktuelle årstidstilstand
� GRÆNSEV. OPVARM: Visning af den indstillede grænseværdi for opvarmning4; Under denne værdi er 

(central-)varmesystemet normalt aktiveret
� GRÆNSEV. KØL.: Visning af den indstillede grænseværdi for opvarmning4; over denne værdi er (central-)

kølesystemet normalt aktiveret
� UDEV. AKTUEL: Visning af den aktuelle udeværdi4

VENTILATORER Visning af ventilatorernes aktuelle status.

TILLUFTVENTILATOR
� VENTILATORHAST.: Visning af ventilatorens aktuelle hastighed
� VENTILATOREFFEKT: Visning af den aktuelle ventilatoreffekt
� LUFTMÆNGDE: Visning af ventilatorens aktuelle luftmængde

FRALUFTVENTILATOR
� VENTILATORHAST.: Visning af ventilatorens aktuelle hastighed
� VENTILATOREFFEKT: Visning af den aktuelle ventilatoreffekt
� LUFTMÆNGDE: Visning af ventilatorens aktuelle luftmængde

ENERGI Visning af energiforbruget og energibesparelsen.

ENERGIFORBRUG

� VENTILATION: Visning af ventilatorernes aktuelle strømforbrug
� FORVARMEFLADE: Visning af forvarmefladens aktuelle strømforbrug
� SIDEN NYTÅR: Visning af ventilatorernes energiforbrug siden nytår
� I ALT: Visning af ventilatorernes energiforbrug siden opstartstidspunktet

BESPARELSE VARME
� P.T.: Visning af det p.t. sparede varmeforbrug
� I ÅR: Visning af det sparede varmeforbrug siden nytår
� I ALT: Visning af det sparede varmeforbrug siden opstart

BESPAR. KØL.
� P.T.: Visning af det p.t. sparede køleforbrug
� I ÅR: Visning af det sparede køleforbrug siden nytår
� I ALT: Visning af det sparede køleforbrug siden opstart

BESPAR. I ALT
� I ÅR: Visning af den samlede energibesparelse siden nytår
� I ALT: Visning af den samlede energibesparelse siden opstart

3 Denne menu vises kun, når tilbehøret er sluttet til enheden.
4 RMOT = Running Mean Outdoor Temperature / gennemsnitlig driftsudetemperatur (gennemsnitstemperatur for de seneste fem dage).
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3.2.4 FILTER
Menupunkt Funktion

FILTERSTATUS Viser antal dage til udskiftning af filtre.

SKIFT FILTER Følg anvisningerne på displayet for at skifte filtrene.

3.2.5 GRUNDINDSTILLINGER
Menupunkt Funktion

DATO/KLOKKESLÆT Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato.

SPROG Indstilling af displaysprog. (fabriksindstilling: Engelsk – Tysk – Polsk – Italiensk – Hollandsk – Fransk)

LYSSTYRKE Indstilling af displayets lysstyrke.

3.2.6 APPL. RESET
Menupunkt Funktion

RESET. U. TIDSPR. Nulstilling af alle applikationer med undtagelse af de indstillede tidsprogrammer.

RESET M. TIDSPR. Nulstilling af alle applikationer inklusive de indstillede tidsprogrammer.

3.2.7 UDVIDET TILST.2
Menupunkt Funktion

KOMFORTREGULERING2 Automatisk indstilling via sensorerne integreret i apparatet. (Behovsreguleret styring)

PASSIV TEMP.2

Automatisk forøgelse af luftmængden til maksimering af passiv afkøling eller opvarmning under gunstige 
forhold. (bypass)
� ON: Enheden øger luftmængden i AUTO- og MANUEL-tilstand via de integrerede sensorer, når dette er 

påkrævet
� KUN AUTO: Enheden øger luftmængden i AUTO-tilstand via de integrerede sensorer, når dette er påkrævet
� OFF: Enheden ignorerer kravet via de indbyggede sensorer om at øge luftmængden (fabriksindstilling)

AKTIV TEMP.2

Automatisk forøgelse af luftmængden til maksimering af aktiv afkøling eller opvarmning under gunstige forhold. 
(ComfoCool Q600 / forvarmeflade / eftervarmeflade)
� ON: Enheden øger luftmængden i AUTO- og MANUEL-tilstand via de integrerede sensorer, når dette er 

påkrævet
� KUN AUTO: Enheden øger luftmængden i AUTO-tilstand via de integrerede sensorer, når dette er påkrævet
� OFF: Enheden ignorerer kravet via de indbyggede sensorer om at øge luftmængden (fabriksindstilling)

FUGTREGULERING2

Automatisk forøgelse af luftmængden til opretholdelse af en behagelig luftfugtighed under gunstige forhold. 
(Ved maksimering af den passive be- eller affugtning)
� ON: Enheden øger luftmængden i AUTO- og MANUEL-tilstand via de integrerede sensorer, når dette er 

påkrævet
� KUN AUTO: Enheden øger luftmængden i AUTO-tilstand via de integrerede sensorer, når dette er påkrævet 

(fabriksindstilling)
� OFF: Enheden ignorerer kravet via de indbyggede sensorer om at øge luftmængden

AKTIV FUGTS.2

Automatisk forøgelse af luftmængden for at undgå fugtproblemer.
� ON: Enheden øger luftmængden i AUTO- og MANUEL-tilstand via de integrerede sensorer, når dette er 

påkrævet (fabriksindstilling)
� KUN AUTO: Enheden øger luftmængden i AUTO-tilstand via de integrerede sensorer, når dette er påkrævet 
� OFF: Enheden ignorerer kravet via de indbyggede sensorer om at øge luftmængden

Luftmængden øges, hvis luftfugtigheden udendørs er lavere end indendørs, og den relative luftfugtighed i luften 
indendørs overskrider et niveau, hvor der kan opstå fugtproblemer.

2 Denne menu vises kun, når udvidet tilstand er aktiveret.
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Menupunkt Funktion

TEMP. PROFIL2 Indstilling af temperaturprofilen.

INDSTIL TILSTAND2

� ADAPTIV: Den ønskede rumtemperatur, som enheden tilpasser varmegenvindingsstyringen til, varierer 
afhængigt af udetemperaturen (adaptiv komfortteknologi). Den indstillede temperatur kan hæves eller 
sænkes 1,5 °C i forhold til gennemsnitsindstillingen ved at vælge temperaturprofilen VARM eller KØLIG 
(fabriksindstilling)

� EFTER FAST VÆRDI Den ønskede rumtemperatur, som enheden tilpasser varmegenvindingsstyringen 
til, er fastlagt og afhænger ikke af udetemperaturen. De indstillede temperaturer kan ændres for enhver 
temperaturprofil under INDSTIL FASTE VÆRDIER

FAST FORINDST.2

� VARM: Indstilling af temperaturen til temperaturprofiltilstanden VARM i tilstanden EFTER FAST VÆRDI 
(standard = 24 °C eller 76 °F)

� NORMAL: Indstilling af temperaturen for temperaturprofiltilstanden NORMAL i tilstanden EFTER FAST 
VÆRDI (standard = 20 °C eller 68 °F)

� KØL: Indstilling af temperaturen for temperaturprofiltilstanden KØLIG i tilstanden EFTER FAST VÆRDI 
(standard = 18 °C eller 64 °F)

ENHEDER2 Ændring af enhederne for temperatur og luftmængde.

TEMPERATUR2 � CELSIUS: Enheden viser temperaturen i grader Celsius (fabriksindstilling)
� FAHRENHEIT: Enheden viser temperaturen i grader Fahrenheit

LUFTMÆNGDE2 � m³/h: Enheden viser luftmængden i kubikmeter pr. time (fabriksindstilling)
� l/s: Enheden viser luftmængden i liter pr. sekund

ÅRSTIDSREG.2 Indstilling af årstidsregistrering for varmegenvindingsstyringen.

VARMEPERIODE2
Forhindrer, at enheden modvirker effekten af (central-) varmesystemet.  
� VARMEGRÆNSEVÆRDI4: Indstilling af varmegrænseværdien5 RMOT4 (standard: 11 °C)
� START NU: Start af varmeperioden og lagring af den aktuelle varmeværdi RMOT4 som varmegrænseværdi 5

KØLEPERIODE2
Forhindrer, at enheden modvirker effekten af (central-) kølesystemet. 
� KØLEGRÆNSEVÆRDI4: Indstilling af kølegrænseværdien6 RMOT4 (standard: 20 °C)
� START NU: Start af køleperioden og gemning af den aktuelle køleværdi RMOT4 som kølegrænseværdi6

FJERNBETJENINGSINDSTILLINGER2,7 Indstilling af RF-sensoren/-erne.
Indstilling af RF-sensoren/-erne og tilslutning af RF-apparaterne til RF-printkortet.

RADIOFORBINDELSE2,3 Opstart af et RF-enhedens forbindelse til RF-printkortet.

 Opstarten af RF-tilbehøret er anderledes end i de ældre Zehnder-enheder. Afbryd ikke 
strømforsyningen til enheden, men tilgå det i stedet via denne menu.

PRIORITET RF-SENSOR2,7 � ON: Enheden konverterer signalet fra en RF-sensor til i et luftmængdesignal i både AUTO- og MANUEL-
tilstand (fabriksindstilling)

� KUN AUTO: Enheden konverterer signalet fra en RF-sensor til et luftmængdesignal, men kun i AUTO-tilstand
� OFF: Enheden ignorerer signalet fra en RF-sensor

FUNKTION RF-SENSOR2,7 � LUFT PROPORTIONAL: Enheden konverterer signalet fra en RF-sensor til en tilsvarende luftmængde mellem 
den minimale og maksimale indstillede luftmængde (fabriksindstilling)

� LUFT-FORINDSTILLINGER: Enheden konverterer signalet fra en RF-sensor til en af de forindstillede luftmængder

MONTØRINDST.2 � RESET: Alle de software-værdier, der fremgår af dette dokument, nulstilles til fabriksindstillingen

2 Denne menu vises kun, når udvidet tilstand er aktiveret.
3 Denne menu vises kun, når tilbehøret er sluttet til apparatet.
4 RMOT = Running Mean Outdoor Temperature / gennemsnitlig driftsudetemperatur (gennemsnitstemperatur for de seneste fem dage).
5 Varmegrænseværdi = (Central-) Varmesystemet slår normalt til, når temperaturen kommer under denne værdi. 
6 Kølegrænseværdi = (Central-) Kølesystemet slår normalt til, når temperaturen kommer over denne værdi.
7 Denne menu vises kun, når enheden er udstyret med RF-funktioner

3.3 Nødstop i ulykkestilfælde
Hvis døre og vinduer skal lukkes som følge af en ulykke, 
skal enheden også stoppes. Det kan gøres på en af 
følgende måder:
� Slå automatsikringen til strømkredsen fra i den 

fordelerkasse, enheden er tilsluttet
� Træk netkablet ud af den stikkontakt, enheden er 

tilsluttet
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4	 Certificering	og	garanti
Garantibetingelser
Producenten yder 24 måneders garanti fra montering eller 
maks. 30 måneders garanti fra enhedens produktionsdato. 
Der kan kun gøres garantikrav gældende i tilfælde 
af materialefejl og/eller konstruktionsfejl, der opstår i 
garantiperioden. Hvis der gøres garantikrav gældende, 
må enheden ikke afmonteres uden producentens skriftlige 
accept heraf. Reservedele er kun dækket af garantien, 
såfremt de er leveret af producenten og er monteret af en 
autoriseret montør.

Garantien bortfalder, hvis:
� garantiperioden er udløbet
� enheden anvendes uden filtre
� der er anvendt uoriginale dele
� der er foretaget ikke-godkendte ændringer eller 

modifikationer af enheden
� monteringen ikke er udført i overensstemmelse med 

de gældende bestemmelser
� manglerne skyldes forkert tilslutning, forkert 

anvendelse eller forurening af systemet

Garantien dækker ikke omkostninger til afmontering og 
genmontering på stedet. Det gælder naturlig slitage. 
Zehnder forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre 
konstruktionen og/eller konfigurationen af sine produkter 
uden at være forpligtet til at tilpasse allerede leverede 
produkter til disse ændringer.

Ansvar
Enheden er designet og fremstillet til drift i kontrollerede 
ventilationsaggregater med integreret varmegenvinding. 
Enhver anden anvendelse anses for at være ukorrekt og 
kan medføre skader på apparatet eller personskader, som 
producenten ikke kan gøres ansvarlig for. Producenten 
hæfter ikke for skader, der måtte skyldes følgende: 
� manglende overholdelse af sikkerheds-, drifts- og 

vedligeholdelsesanvisningerne i dette dokument
� anvendelse af uoriginale komponenter, der ikke er 

anbefalet af producenten.
 Ansvaret for anvendelse af den slags komponenter er 

udelukkende
� Normal slitage.

Bortskaffelse

 Enheden skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. 
Bortskaf ikke enheden med husholdningsaffaldet.

1. Kontakt leverandøren for at høre, om det er muligt at 
levere enheden tilbage.

2. Undersøg de lokale bestemmelser om mulighed for 
recycling af komponenterne, hvis enheden ikke kan 
tilbageleveres.

3. Bortskaf ikke batterierne fra de trådløse  
(RF-) betjeningselementer ikke med det normale 
husholdningsaffald. De skal bortskaffes ved 
indlevering på særlige genbrugspladser.

CE-certificering
Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2 • 8 028 PM Zwolle-NL
Tlf. +31 (0) 384 296 911 • Fax + 31 (0) 384 225 694
Handelsregister Zwolle 05022293

 EØS-overensstemmelseserklæring
Maskinbeskrivelse            Varmegenvindingsaggregater: ComfoAir Q-serien

I overensstemmelse med de følgende direktiver  Maskindirektivet  (2006/42/EØS)
    Lavspændingsdirektivet  (2006/95/EØS)
    EMC-direktivet   (2004/108/EØS)

Zwolle, 04-04-2016
Zehnder Group Nederland B.V.

A.C. Veldhuijzen,
Head of R&D
Competence Center ComfoSystems
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Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 350 ST

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 350 ST ComfoAir Q 350 ST ComfoAir Q 350 ST ComfoAir Q 350 ST

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-81,0 -41,3 -16,0 -81,6 -41,8 -16,4 -83,0 -43,1 -17,6 -85,4 -45,1 -19,3

Energiklasse A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type 
varmegenvindingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 94 % 94 % 94 % 94 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 350 350 350 350

Elektrisk indgangseffekt [W]4 175 175 175 175

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

40 40 40 40

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

245 245 245 245

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,17 0,17 0,17 0,17

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 0,8 %
Ude: 1,2 %

Inde: 0,8 %
Ude: 1,2 %

Inde: 0,8 %
Ude: 1,2 %

Inde: 0,8 %
Ude: 1,2 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger [%]10 - - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

11,1 5,8 5,3 10,7 5,4 4,9 9,7 4,3 3,8 8,1 2,7 2,2

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

92,1 47,1 21,3 92,3 47,2 21,3 92,7 47,4 21,4 93,4 47,8 21,6

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.  
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Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 350 TR

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 350 TR ComfoAir Q 350 TR ComfoAir Q 350 TR ComfoAir Q 350 TR

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-81,0 -41,3 -16,0 -81,6 -41,8 -16,4 -83,0 -43,1 -17,6 -85,4 -45,1 -19,3

Energiklasse A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type varmegenvind-
ingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 94 % 94 % 94 % 94 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 350 350 350 350

Elektrisk indgangseffekt [W]4 175 175 175 175

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

41 41 41 41

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

245 245 245 245

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,17 0,17 0,17 0,17

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 0,8 %
Ude: 1,2 %

Inde: 0,8 %
Ude: 1,2 %

Inde: 0,8 %
Ude: 1,2 %

Inde: 0,8 %
Ude: 1,2 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger 
[%]10

- - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

11,1 5,8 5,3 10,7 5,4 4,9 9,7 4,3 3,8 8,1 2,7 2,2

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

92,1 47,1 21,3 92,3 47,2 21,3 92,7 47,4 21,4 93,4 47,8 21,6

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.  



22 - DA DA - 23

Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 350 ST Entalpi

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 350 ST Entalpi ComfoAir Q 350 ST Entalpi ComfoAir Q 350 ST Entalpi ComfoAir Q 350 ST Entalpi

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-76,0 -39,1 -15,3 -76,8 -39,7 -15,8 -78,7 -41,1 -16,9 -82,0 -43,5 -18,8

Energiklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type varmegenvind-
ingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 85 % 85 % 85 % 85 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 350 350 350 350

Elektrisk indgangseffekt [W]4 175 175 175 175

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

40 40 40 40

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

245 245 245 245

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,15 0,15 0,15 0,15

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 1,8 %
Ude: 1,2 %

Inde: 1,8 %
Ude: 1,2 %

Inde: 1,8 %
Ude: 1,2 %

Inde: 1,8 %
Ude: 1,2 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger [%]10 - - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

10,5 5,1 4,7 10,2 4,8 4,3 9,2 3,8 3,4 7,8 2,4 2,0

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

86,5 44,2 20,0 87,0 44,5 20,1 87,9 44,9 20,3 89,8 45,9 20,8

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.  
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Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 350 TR Entalpi

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 350 TR Entalpi ComfoAir Q 350 TR Entalpi ComfoAir Q 350 TR Entalpi ComfoAir Q 350 TR Entalpi

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-76,0 -39,1 -15,3 -76,8 -39,7 -15,8 -78,7 -41,1 -16,9 -82,0 -43,5 -18,8

Energiklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type varmegenvind-
ingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 85 % 85 % 85 % 85 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 350 350 350 350

Elektrisk indgangseffekt 
[W]4

175 175 175 175

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

41 41 41 41

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

245 245 245 245

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,15 0,15 0,15 0,15

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 1,8 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,8 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,8 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,8 %
Ude: 1,1 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger [%]10 - - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

10,5 5,1 4,7 10,2 4,8 4,3 9,2 3,8 3,4 7,8 2,4 2,0

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

86,5 44,2 20,0 87,0 44,5 20,1 87,9 44,9 20,3 89,8 45,9 20,8

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.  
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Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 450 ST

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 450 ST ComfoAir Q 450 ST ComfoAir Q 450 ST ComfoAir Q 450 ST

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-80,0 -40,7 -15,5 -80,7 -41,2 -16,0 -82,3 -42,6 -17,2 -84,8 -44,7 -19,1

Energiklasse A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type varmegenvind-
ingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 93 % 93 % 93 % 93 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 450 450 450 450

Elektrisk indgangseffekt [W]4 245 245 245 245

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

45 45 45 45

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

315 315 315 315

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,18 0,18 0,18 0,18

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger [%]10 - - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

11,5 6,1 5,6 11,0 5,7 5,2 9,9 4,5 4,1 8,2 2,8 2,4

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

91,5 46,8 21,2 91,7 46,9 21,2 92,2 47,1 21,3 93,0 47,6 21,5

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.   



26 - DA

Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 450 TR

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 450 TR

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-80,0 -40,7 -15,5 -80,7 -41,2 -16,0 -82,3 -42,6 -17,2 -84,8 -44,7 -19,1

Energiklasse A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type varmegenvind-
ingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 93 % 93 % 93 % 93 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 450 450 450 450

Elektrisk indgangseffekt [W]4 245 245 245 245

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

45 45 45 45

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

315 315 315 315

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,18 0,18 0,18 0,18

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger [%]10 - - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

11,5 6,1 5,6 11,0 5,7 5,2 9,9 4,5 4,1 8,2 2,8 2,4

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

91,5 46,8 21,2 91,7 46,9 21,2 92,2 47,1 21,3 93,0 47,6 21,5

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.  
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Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 450 ST Entalpi

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 450 ST Entalpi ComfoAir Q 450 ST Entalpi ComfoAir Q 450 ST Entalpi ComfoAir Q 450 ST Entalpi

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-73,8 -37,8 -14,6 -74,8 -38,5 -15,1 -76,9 -40,1 -16,3 -80,6 -42,7 -18,4

Energiklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type varmegenvind-
ingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 82 % 82 % 82 % 82 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 450 450 450 450

Elektrisk indgangseffekt [W]4 245 245 245 245

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

45 45 45 45

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

315 315 315 315

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,16 0,16 0,16 0,16

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger [%]10 - - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

10,8 5,5 5,0 10,5 5,1 4,6 9,4 4,1 3,6 7,9 2,6 2,1

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

84,6 43,3 19,6 85,2 43,6 19,7 86,3 44,1 20,0 88,6 45,3 20,5

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.  
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Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 450 TR Entalpi

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 450 TR Entalpi ComfoAir Q 450 TR Entalpi ComfoAir Q 450 TR Entalpi ComfoAir Q 450 TR Entalpi

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-73,8 -37,8 -14,6 -74,8 -38,5 -15,1 -76,9 -40,1 -16,3 -80,6 -42,7 -18,4

Energiklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type varmegenvind-

ingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 82 % 82 % 82 % 82 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 450 450 450 450

Elektrisk indgangseffekt [W]4 245 245 245 245

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

45 45 45 45

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

315 315 315 315

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,16 0,16 0,16 0,16

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger [%]10 - - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

10,8 5,5 5,0 10,5 5,1 4,6 9,4 4,1 3,6 7,9 2,6 2,1

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

84,6 43,3 19,6 85,2 43,6 19,7 86,3 44,1 20,0 88,6 45,3 20,5

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.  
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Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 600 ST

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 600 ST ComfoAir Q 600 ST ComfoAir Q 600 ST ComfoAir Q 600 ST

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-75,7 -37,2 -12,6 -76,6 -38,0 -13,3 -78,9 -40,0 -15,1 -82,6 -43,0 -17,8

Energiklasse A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type varmegenvind-
ingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 90 % 90 % 90 % 90 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 600 600 600 600

Elektrisk indgangseffekt 
[W]4

345 345 345 345

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

51 51 51 51

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

420 420 420 420

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,26 0,26 0,26 0,26

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 0,6 %
Ude: 1,1 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger [%]10 - - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

14,0 8,6 8,1 13,4 8,0 7,5 11,7 6,3 5,9 9,3 3,9 3,4

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

89,6 45,8 20,7 89,9 46,0 20,8 90,6 46,3 20,9 91,8 46,9 21,2

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.  
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Oplysningskrav til VSK iht. EU-direktiv nr. 1253/2014
Varmegenvindingsaggregat Zehnder ComfoAir Q 600 ST Entalpi

Leverandørens navn eller logo Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group

Leverandørens modelnavn ComfoAir Q 600 ST Entalpi ComfoAir Q 600 ST Entalpi ComfoAir Q 600 ST Entalpi ComfoAir Q 600 ST Entalpi

SEV i [kWh/(m²a)] for ethvert 
klima (koldt, gennemsnitligt, 
varmt)

-66,9 -32,8 -10,6 -68,3 -33,8 -11,3 -71,5 -36,2 -13,3 -76,9 -40,1 -16,5

Energiklasse A+ B E A+ B E A+ A E A+ A E

Type ventilationsapparat VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger VSK  to retninger

Type monteret drev Flertrinsdrev Flertrinsdrev Omdrejningstalregulering Omdrejningstalregulering

Type 
varmegenvindingssystem1 Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ Rekuperativ

Temperaturvirkningsgrad 2 76 % 76 % 76 % 76 %

Maks. luftmængde i [m³/h]3 600 600 600 600

Elektrisk indgangseffekt [W]4 345 345 345 345

Lydeffektniveau (LWA) i 
[dB(A)]5

51 51 51 51

Reference-luftmængde 
[m³/h] 6

420 420 420 420

Referencetrykdifference [Pa] 50 50 50 50

SEL i [W/(m³/h)] 7 0,26 0,26 0,26 0,26

Styringsfaktor og 
styringstypologi

1
Manuel styring

0,95
Tidsstyring

0,85
Central behovsreguleret 

styring

0,65
Styring efter lokalt behov

Angivelse af de ind- og 
udvendige maksimale 
lækageluftrater (%)8

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Inde: 1,6 %
Ude: 1,1 %

Blandingsrate9 - - - -

Placering og beskrivelse 
af den optiske 
filteradvarselssindikator

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Advarsel på anlægsdisplayet 
eller rum-controlleren 

Internetadresse 
på monterings- og 
afmonteringsvejledningen

www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it www.zehnder.it

Luftstrømmens følsomhed 
over for tryksvingninger [%]10 - - - -

Lufttæthed mellem ind- og 
udvendig [m³/h]11 - - - -

JSV (kWh elektricitet/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

14,0 8,6 8,1 13,4 8,0 7,5 11,7 6,3 5,9 9,3 3,9 3,4

JEH (kWh primærenergi/a) 
for ethvert klima (koldt, 
gennemsnitligt, varmt)

80,9 41,4 18,7 81,7 41,7 18,9 83,2 42,5 19,2 86,1 44,0 19,9

1:  Type varmegenvinding: rekuperativ varmeveksler“ er betegnelsen for en varmeveksler til overførsel af varmeenergi fra en luftstrøm til en anden varmeveksler 
uden bevægelige dele (pladevarmeveksler). 

2:  Temperaturvirkningsgrad: iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftvolumenstrøm ved 50 Pa; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
3:  Maksimal luftmængde  ved 100 Pa statisk udetryksdifference.  
4:  Elektrisk indgangseffekt ved maksimal luftmængde.  
5:  Stråleenergi fra huset ved reference-luftvolumenstrøm.  
6:  Reference-luftmængde (70 % af højeste luftmængde ved 50 Pa statisk udetryksdifference iht. EN13141-7:2010).  
7:  Iht. EN13141-7:2010 ved reference-luftmængde.  
8:  Iht. EN13141-7:2010; iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
9: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
10: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds: Luftstrømmens følsomhed over for tryksvingninger ved +20 Pa og - 20 Pa.  
11: Iht. EN13141-8:2014 for anlæg uden kanaltilslutningsstuds.  
SEV: specifikt energiforbrug.  
SEL: specifik elforbrug.  
JSV: årligt strømforbrug.  
JEH: årlig energibesparelse på opvarmning.  
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5 Vedligeholdelse

Zehnder anbefaler at indgå en serviceaftale 
med en professionel virksomhed. Nogle firmaer 
tilbyder en serviceaftale, der også kan indeholde 
brugervedligeholdelse. Kontakt leverandøren for at 
rekvirere en liste over lokale autoriserede montører.

 Afbryd ikke enheden fra strømforsyningen, medmindre 
det fremgår af anvisningerne i vejledningen til enheden. 
Det kan medføre dannelse af fugt og problemer med 
skimmelsvamp.

 Udfør vedligeholdelse inden for de foreskrevne 
perioder. Hvis det ikke sker, reduceres 
ventilationsaggregatets effekt.

Systemdel Interval Ansvarlig Opgave

Filter 6 måneder Bruger Udskiftning af filtrene

Ventiler 6 måneder Bruger Rengøring af ventilerne

Riste 6 måneder Bruger Rengøring af riste

Driftsenhed 6 måneder Bruger Rengøring af betjeningselementet 

Kondensafløb 6 måneder Bruger Opfyldning af kondensafløbet

Eftersyn og rengøring af systemet 4 år Montør eller servicetekniker -

5.1	Udskiftning	af	filtrene
Udskift filtrene, når der kommer en opfordring til det. 
Visningen kan ske på forskellige måder:
� LED-lampen på enheden blinker
� Displayet på enheden viser advarslen: ADVARSEL 

UDSKIFT FILTER (NU)
� Betjeningselementet kan vise en meddelelse. 

Vejledningen til betjeningselementet indeholder 
yderligere informationer om meddelelsen om filterskift

 Udskift filtrene mindst hver sjette måned. Det sikrer 
en behagelig og sund luftkvalitet og er med til at 
holde enheden ren. 

Når filtrene skal udskiftes:
1. Bestil nye filtre
 Kontakt installationsfirmaet, så de rigtige filtre bliver 

bestilt hjem.
 Kontakt installationsfirmaet for at få bestilt de rigtige 

filtre, eller bestil filtrene online på www.zehnder.it

Filtersæt Bestillingsnummer

G4/G4 (1x/1x) 400502012

F7/G4 (1x/1x) 400502013

Garantien bortfalder, hvis:
� der er anvendt uoriginale dele
� enheden anvendes uden filtre

2. Åbn afskærmningen, når de nye filtre er modtaget
3. Tryk på NU på advarselsmeddelelsen. Af 

sikkerhedsmæssige årsager stoppes ventilationen, 
når anvisningerne om udskiftning af filtrene vises

4. Følg alle anvisningerne på displayet
Symbol Beskrivelse

Fjern filterdækslerne.

Fjern de gamle filtre.

Isæt tilluftfilteret.

Isæt fraluftfilteret.

Isæt filterdækslerne.

-  Tryk på VIDERE efter hver udført anvisning.
-  Tryk på TILBAGE for at vende tilbage til den forrige 

anvisning.
5. Tryk på BEKRÆFT for at lukke anvisningerne om 

filterskift og genstarte ventilationen
6. Luk afskærmningen

Når advarslen vises, trykkes der på IGNORER for at 
flytte filterskift en dag. Når du er klar til at udskifte 
filtrene: Gå til SKIFT FILTER i menuen FILTER, før 
filteradvarslen vises igen.
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5.2 Rengøring af ventilerne

 Rengør alle ventilerne i huset mindst hvert halvår. 

1. Hold ventilen fast i den yderste kant, og træk den 
helt ud af væggen eller loftet med en drejebevægelse

 Hvis ventilen er udstyret med en gummiring: Når 
ventilen fjernes, er det vigtigt, at gummiringen ikke 
forskyder sig

 

2. Marker ventilens placering og indstilling
 �  Undlad at ændre ventilens indstillinger, da det vil 

reducere systemets effekt
 �  Pas på ikke at forbytte ventilerne, da det vil 

reducere systemets effekt
3. Fjern filteret bag ventilen (hvis der er et)
  

4. Rengør ventilen med en blød børste, en støvsuger 
eller sæbevand

 

5. Skyl og tør ventilen grundigt
6. Udskift filteret bag ventilen (hvis der er et)
7. Sæt ventilen i væggen eller loftet igen

5.3 Rengøring af riste

 Rengør alle riste i huset mindst hvert halvår. 

1. Hold risten fast i den yderste kant, og træk det helt 
ud af væggen eller loftet (hvis det ikke er skruet fast)

2. Rengør risten med en blød børste eller en støvsuger
 

3. Rengør et evt. filter bag risten med en blød børste 
eller en støvsuger

 �  Fjern ikke skummet bag risten (hvis der er noget), 
da det vil reducere systemets effekt

4. Sæt risten i væggen eller loftet igen

5.4 Rengøring af betjeningselementet
Rengør alle driftsenheder i huset mindst hvert halvår. 
Rengør derefter de forskellige betjeningselementer med 
en støvsuger eller en tør støveklud. Brug aldrig vand 
eller andre væsker! Før rengøring: Aktiver børnesikringen 
på enhedens display for at undgå, at indstillingerne 
ændres ved utilsigtet tryk på knapperne.

5.5	Opfyldning	af	kondensafløbet
Kondensafløbet er sluttet til husets eget kloaksystem. 
For at undgå at der kommer til at lugte af kloak i huset, 
skal vandlåsen i husets eget kloaksystem altid indeholde 
vand. Det opnås ved at hælde et glas vand i vandlåsen. 
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6. Fejl
I fejltilfælde:
�  LED-lampen på enheden blinker
�  Displayet på enhed viser den/de tilhørende fejlkode/-r
�  Driftsenheden kan vise en meddelelse. Vejledningen 

til betjeningselementet indeholder yderligere 
informationer om den viste meddelelse

Der må først slukkes for strømtilførslen til enheden, når 
enheden er taget ud af drift på grund af en alvorlig fejl 
eller af andre væsentlige årsager. 

 Afbryd ikke enheden fra strømforsyningen, medmindre 
det fremgår af anvisningerne i vejledningen til enheden. 
Det kan medføre dannelse af fugt og problemer med 
skimmelsvamp.

 Hvis enheden er stillet op et sted med usædvanlig 
høj fugtighed (f.eks. i et badeværelse eller toilet), 
kan der somme tider dannes kondens på ydersiden 
af enheden. Det kan sammenlignes med dannelse 
af kondens i et vindue. Det behøver der ikke træffes 
forholdsregler imod.

Udskift filteret som beskrevet i vedligeholdelseskapitlet, 
når en filtermeddelelse vises.

Følg disse punkter for alle andre fejl:
1. Naviger til RESET FEJL
2. Tryk på BEKRÆFT
3. Vent 5 minutter

Hvis fejlen opstår igen:
4. Naviger til STATUS
5. Naviger til AKTIV FEJL
6. Noter alle fejlkoder (tryk på VIDERE for at få vist flere fejl)
7. Tryk på TILBAGE
8. Naviger til ENHED
9. Naviger til ENHEDSTYPE
10. Noter enhedstypen
11. Luk afskærmningen
12. Kontakt montøren eller en servicetekniker, og giv 

denne de tidligere noterede informationer
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I Montering/testrapport 

Dato Adresse

Arbejdsanvisning By/region

Ordregiver Projekttype

Monteret af Boligtype

Målt med Enhed type

Fraluft
Værelse Position Påkrævet [m3/h] Testet [m3/h] Ventiltype Indstillinger ventil

Køkken

Badeværelse

Toilet

…

…

…

I alt:

Tilluft
Værelse Position Påkrævet [m3/h] Testet [m3/h] Ventiltype Indstillinger ventil

Stue

Soveværelse 1

Soveværelse 2

Soveværelse 3

…

…

…

I alt:

Tryk
Målt Tilluft

[Pa]
Fraluft

[Pa]

Overtryk

Undertryk

I alt:
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II Vedligeholdelsesprotokol

6 måneder efter montering:
Aktivitet Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

Udskiftning af filtrene

Rengøring af ventilerne
Rengøring af riste
Rengøring af ventiler og riste

Rengøring af driftsenheden

Opfyldning af kondensafløbet i husets eget kloaksystem

12 måneder efter montering:
Aktivitet Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

Udskiftning af filtrene

Rengøring af ventilerne
Rengøring af riste
Rengøring af ventiler og riste

Rengøring af driftsenheden

Opfyldning af kondensafløbet i husets eget kloaksystem

Eftersyn og rengøring af enhedens kabinet

Eftersyn og rengøring af varmeveksleren

Eftersyn og rengøring af ventilatorerne

Eftersyn og rengøring af den modulerende bypass

Eftersyn og rengøring af forvarmeflade

Eftersyn og rengøring af enhedens kondensafløb

Eftersyn og rengøring af luftkanalerne

Dato Aktivitet Initialer
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6 måneder efter montering:
Aktivitet Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14

Udskiftning af filtrene

Rengøring af ventilerne
Rengøring af riste
Rengøring af ventiler og riste

Rengøring af driftsenheden

Opfyldning af kondensafløbet i husets eget kloaksystem

12 måneder efter montering:
Aktivitet Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14

Udskiftning af filtrene

Rengøring af ventilerne
Rengøring af riste
Rengøring af ventiler og riste

Rengøring af driftsenheden

Opfyldning af kondensafløbet i husets eget kloaksystem

Eftersyn og rengøring af enhedens kabinet

Eftersyn og rengøring af varmeveksleren

Eftersyn og rengøring af ventilatorerne

Eftersyn og rengøring af den modulerende bypass

Eftersyn og rengøring af forvarmeflade

Eftersyn og rengøring af enhedens kondensafløb

Eftersyn og rengøring af luftkanalerne

Dato Aktivitet Initialer
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Data Aktivitet Initialer
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II Vedligeholdelsesprotokol

Lille serviceeftersyn:
Skal udføres for hver 6 måneder af brugeren eller en autoriseret håndværker

Aktivitet Dato Dato Dato

Udskiftning af filtrene

Rengøring af ventiler og riste

Dato Aktivitet Initialer
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Aktivitet Dato Dato Dato

Rengøring af driftsenheden

Opfyldning af kondensafløbet

Dato Aktivitet Initialer
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Stort serviceeftersyn:
Skal udføres for hver 24 måneder af en autoriseret 
håndværker.

Aktivitet Dato Dato Dato

Eftersyn og rengøring af enhedens 
kabinet

Eftersyn og rengøring af 
varmeveksleren

Eftersyn og rengøring af 
ventilatorerne

Eftersyn og rengøring af den 
modulerende bypass

Eftersyn og rengøring af 
forvarmeflade

Eftersyn og rengøring af enhedens 
kondensafløb

Dato Aktivitet Initialer
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Zehnder Group Deutschland GmbH
Almweg 34 · D-77933 Lahr · Tyskland
Tlf. +49 (0) 7821 5860 · Fax +49 (0) 78 2158 6403
info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de
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