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Alkusanat

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Näiden ohjeiden avulla voit käyttää ja huoltaa  
ComfoAir Q -ilmanvaihtolaitetta turvallisesti ja parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tässä asiakirjassa ComfoAir Q 
-ilmanvaihtolaitteeseen viitataan sanalla “yksikkö”. 
Kehitämme ja parannamme yksikköä jatkuvasti. Siksi 
yksikkö voi hieman poiketa annetuista kuvauksista.

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia symboleita:

Yksikön käyttö
Yksikköä voidaan käyttää ainoastaan sitten, kun se 
on asennettu oikein yksikön asennusoppaan ohjeiden 
mukaisesti. 
Yksikköä voivat käyttää:

8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset; �
henkilöt, joiden fyysiset kyvyt ovat rajalliset; �
henkilöt, joiden sensoriset kyvyt ovat rajalliset; �
henkilöt, joiden henkiset kyvyt ovat rajalliset; �
henkilöt, joilla on puutteellisesti kokemusta ja tietoa,  �
jos heitä on ohjeistettu yksikön turvallisessa käytössä 
ja he ymmärtävät yksikön käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä yksiköllä. Lapset eivät 
saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjälle kuuluvia 
huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Kysymyksiä
Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää 
tai haluaisit tilata uuden asiakirjan tai uusia suodattimia. 
Pääjälleenmyyjän yhteystiedot on annettu tämän 
asiakirjan takasivulla.

Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä asiakirja on laadittu äärimmäisellä huolella. Julkaisijaa ei voida pitää vastuussa vaurioista, jotka aiheutuvat tästä 
asiakirjasta puuttuvista tiedoista tai vääristä tiedoista. Riitatilanteissa ohjeiden englanninkielinen versio on sitova.
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Symboli Tarkoitus

Huomionarvoinen asia

Ilmanvaihtolaitteen heikentyneen toiminnan tai vaurion 
riski.

Loukkaantumisen riski.
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1 Esittely ja turvallisuus
Yksikössä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja 
lämmön talteenottolaite, joilla kotien ilmanvaihto voidaan 
toteuttaa energiataloudellisesti. Koneellisessa tulo- ja 
poistoilmanvaihdossa epäpuhtaudet keittiöstä,  
kylpy huoneesta, vessoista ja mahdollisesta kodinhoito-
huoneesta poistetaan samalla kun sama määrä raikasta ilmaa 
tuodaan olo- ja makuuhuoneisiin. Raot ovien alla tai niiden 
läheisyydessä varmistavat hyvän läpivirtauksen asumuksessa.

Varmista, ettei rakoja ovien alla tai niiden 
läheisyydessä koskaan peitetä. Esteitä voivat olla 
huonekalut, vetoisuusesteet tai paksut matot.

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto koostuu seuraavista:
Yksikkö (A); �
Kanavajärjestelmä ulkoilman ottoa varten (B); �
Kanavajärjestelmä sisäilman poistoa varten (C); �
Tuloventtiilit ja/tai ritilät olo- ja makuuhuoneissa (D); �
Poistoventtiilit keittiössä, kylpyhuoneessa, vessassa ja  �
(jos sellainen on) kodinhoitohuoneessa (E).

Turvallisuutta koskevat ohjeet
Noudata aina turvallisuutta koskevia määräyksiä,  �
varoituksia, huomautuksia ja ohjeita, joita tässä 
asiakirjassa annetaan. Kun turvallisuutta koskevia 
määräyksiä, varoituksia, huomautuksia ja ohjeita, 
joita tässä asiakirjassa annetaan, ei noudateta, voi 
seurauksena olla loukkaantuminen tai yksikön vaurio.
Asennuksen jälkeen kaikki osat, jotka voivat aiheuttaa  �
loukkaantumisia, suljetaan koteloon. Kotelon 
avaamiseen tarvitaan työkaluja;
Asennus, käyttöönotto ja huolto on teetettävä  �
pätevällä asentajalla, ellei ohjeissa toisin sanota.  
Epäpätevä asentaja voi aiheuttaa loukkaantumisen tai 
vaurioittaa ilmanvaihtojärjestelmän suorituskykyä;
Älä muokkaa yksikköä tai tässä asiakirjassa  �
annettuja spesifikaatioita. Muokkaus voi 
aiheuttaa loukkaantumisen tai vaurioittaa 
ilmanvaihtojärjestelmän suorituskykyä;
Älä kytke yksikköön tulevaa virtaa irti, ellei yksikön  �
käyttöohjeissa toisin sanota. Se voi johtaa kosteuden 
keräytymiseen ja homeongelmiin;
Vaihda suodattimet (vähintään) kerran kuudessa  �
kuukaudessa. Näin varmistat miellyttävän ja 
terveellisen ilmanlaadun ja suojaat yksikköä 
epäpuhtauksilta;
Älä avaa koteloa. Asentaja varmistaa, että kaikki osat,  �
jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisia, suljetaan 
koteloon;
Laita käyttöohje takaisin yksikön päälle käytön jälkeen.  �
Tarvittaessa käyttöohje löytyy jatkossakin sieltä.
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2 Kuvaus
2.1 Saatavilla olevat ohjauslaitteet

Laitteeseen on mahdollista kytkeä yksi tai useampi ohjauslaite. Joistakin laitteista voi säätää yksikköä ainoastaan 
manuaalisesti, kun taas toiset mahdollistavat lisäksi automaattiset säädöt. Sellaiset automaattiset säädöt perustuvat 
lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja muiden olosuhteiden mittaamiseen. Laitteeseen on mahdollista kytkeä yksi tai 
useampi seuraavista ohjauslaitteista:

Esimerkkiulkomuoto Nimi Toiminto

Zehnder ComfoSense C 55 Yksikön manuaaliseen etäohjaamiseen ja automaattiseen ohjaamiseen. 
Automaattinen ohjaus perustuu yksikön asetuksiin ja säädettävissä olevaan 
aikatauluun.
Tämä on langallinen ohjauslaite langattomalla vastaanottimella.

Zehnder ComfoSense C 67 Yksikön manuaaliseen etäohjaamiseen ja automaattiseen ohjaamiseen. 
Automaattinen ohjaus perustuu yksikön asetuksiin ja säädettävissä olevaan 
aikatauluun.
Tämä on langallinen ohjauslaite langattomalla vastaanottimella.

Zehnder ComfoSwitch C 55 Yksikön manuaaliseen perus-etäohjaamiseen ja automaattiseen ohjaamiseen. 
Automaattinen ohjaus perustuu yksikön asetuksiin.
Tämä on langallinen ohjauslaite.

Zehnder ComfoSwitch C 67 Yksikön manuaaliseen perus-etäohjaamiseen ja automaattiseen ohjaamiseen. 
Automaattinen ohjaus perustuu yksikön asetuksiin.
Tämä on langallinen ohjauslaite.

Zehnder-ohjaussovellus Yksikön manuaaliseen etäohjaamiseen ja automaattiseen ohjaamiseen älypuhelimella 
tai tabletilla. Automaattinen ohjaus perustuu säädettävissä olevaan aikatauluun.
Tämä on ohjauslaite, joka liitetään ComfoConnect LAN C -laitteeseen.

Zehnder RFZ Yksikön manuaaliseen etäohjaamiseen.
Tämä on langaton ohjauslaite.

Zehnder Hygro -anturi Yksikön automaattiseen etäohjaamiseen mitattuun kosteuteen perustuen.
Tämä on langallinen anturi, joka liitetään Option Box -laitteeseen.

Zehnder CO2 -anturi Yksikön automaattiseen etäohjaamiseen mitattuun hiilidioksidiin perustuen.
Tämä on langallinen anturi, joka liitetään Option Box -laitteeseen.

Kylpyhuonekytkin Yksikön manuaaliseen kytkemiseen BOOST-tehostustoimintoon kylpyhuoneesta. 
Tämä on langallinen kytkin, joka liitetään Option Box -laitteeseen.
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2.2 Valinnaiset lisälaitteet
Asentaja voi liittää yksikköön useita laitteita mahdollisuuksien laajentamiseksi.

Esimerkkiulkomuoto Nimi Toiminto

Zehnder ComfoFond-L Q 
(tai säännelty maanalainen 
lämmönvaihdin)

Vakauttaa ulkoilmavirran lämpötilan ennen kun se saapuu yksikköön.
Tämä on lisälaite liitetään Option Box -laitteeseen.

Zehnder ComfoCool Q600 Laskee tuloilman lämpötilaa ja vakauttaa sen ilmankosteuden.

Zehnder ComfoAir Q -etulämmitys Nostaa ulkoilmavirran lämpötilaa lämmönvaihtimen suojaamiseksi pakkaselta.

Zehnder Option Box Tuo lisää liitäntämahdollisuuksia.

Zehnder ComfoConnect KNX C Tuo KNX-liitäntämahdollisuuksia.

Zehnder ComfoConnect LAN C Tuo LAN-liitäntämahdollisuuksia etäohjaukseen.

Standby-kytkin Pysäyttää yksikön etäältä.
Tämä on lisälaite liitetään Option Box -laitteeseen.

Vikatarkastus Tarkastaa yksikön vikatilan etäältä.
Tämä on lisälaite liitetään Option Box -laitteeseen.

Ulkoinen suodatin Suodattaa siitepölyä ulkoilmasta.

Jälkilämmitin Nostaa tuloilman lämpötilaa.
Tämä on lisälaite liitetään Option Box -laitteeseen.
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2.3 Katsaus yksikköön

2.4 Katsaus näyttöön

Kohta Osa

A Puoliläpinäkyvä suojalasi, joka mahdollistaa pääsyn näyttöön ja suodatinkorkkeihin.

B 2 suodatinkorkkia, jotka mahdollistavat helpon pääsyn suodattimiin.

C 2 suodatinta ilman suodattamiseen.

D Näyttö, josta yksikköä käytetään.

Kohta Osa

A Tilasta kertova LED-valo.

B Yleispainike.
Toiminto riippuu näytön senhetkisestä tekstistä.

C Ylös-painike, jolla:
Kasvatetaan tuuletinnopeutta;  
Kasvatetaan arvoa;  
Valitaan edellinen vaihtoehto.  

D Alas-painike, jolla:
Lasketaan tuuletinnopeutta;  
Lasketaan arvoa;  
Valitaan seuraava vaihtoehto.  

E Yleispainike.
Toiminto riippuu näytön senhetkisestä tekstistä.
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2.4.1 Katsaus perusnäyttöön

Perustilasta pääsee yleisasetuksiin ja -tietoihin.
Symboli       näkyy valikkojen vasemmassa yläkulmassa, kun perustila on aktiivinen.

Kohta Osa

A Yleispainikkeen senhetkinen toiminto.

B Yleispainikkeen senhetkinen toiminto.

C Senhetkinen päivämäärä ja aika

D Senhetkinen käyttötoiminto.

E Senhetkisen käyttötoiminnon jäljellä oleva aika.

F Senhetkinen anturitila:
ANTURI = anturi kumoaa asetetun ilmavirran;  
anturi = anturi voi kumota asetetun ilmavirran;  
ei tekstiä = anturi ei voi kumota asetettua   
ilmavirtaa;

G Senhetkinen ilmanvaihtotila:
AUTOMAATTINEN = aikataulu määrittää   
ilmavirran;
MANUAALINEN = käyttäjä määrittää ilmavirran;  

H AIKATAULUN MÄÄRITTÄMÄN ILMANVAIHDON 
väliaikainen kumoaminen.

I Senhetkinen tuuletintila:
ei kuvaketta = molemmat tuulettimet ovat   
toiminnassa (TULO- JA POISTOILMANVAIHTO);

           = poistotuuletin ei ole toiminnassa   
(PELKKÄ TULO);

           = tulotuuletin ei ole toiminnassa    
(PELKKÄ POISTO);

          = kumpikaan tuulettimista ei ole toiminnassa   
(HUOLTOTILA).

Kohta Osa

J Senhetkinen varoitus- tai vikaviesti:

           = Varoitus;  

           = Vika.  

K ComfoCool Q600 on toiminnassa.

L Senhetkinen asetettu lämpötilaprofiili:
ei kuvaketta = NORMAALI.  

       = LÄMMIN;  

  #   = VIILEÄ.  

M Lapsilukko on käytössä.

N Senhetkinen asetettu ilmavirta:

         = ESIASETETTU A (poissa)  

         = ESIASETETTU 1 (matala)  

         = ESIASETETTU 2 (keskisuuri)  

         = ESIASETETTU 3 (korkea)  

EN - 9

2.4.1 Overview of the basic main screen

The basic mode provides access to general settings and information.

The symbol  is displayed in the left top corner of the menus when the basic mode is active.

Position Part

A Current function of the universal button 

below it.

B Current function of the universal button 

below it.

C Current day and time.

D Current operating function.

E Remaining time of current operating 

function.

F Current sensor mode:

 SENSOR = sensor is overruling the 

current set airflow;

 sensor = sensor can overrule the 

current set airflow;

 no text = sensor can not overrule the 

current set airflow.

G Current ventilation mode:

 AUTO = the airflow is set by the 

scheduler;

 MANUAL = the airflow is set by the user.

H Temporary override of the SCHEDULER 

VENTILATION.

I Current fan mode:

 no icon = both fans are in operation 

(BALANCE);

 = extract fan is not in operation 

(SUPPLY ONLY);

 = supply fan is not in operation 

(EXTRACT ONLY);

 = both fans are not in operation 

(SERVICE MODE).

Position Part

J Current warning or error message:

 = Warning;

  = Error.

K ComfoCool Q600 is in operation.

L Current set temperature profile:

 no icon = NORMAL.

 = WARM;

 = COOL.

M Child lock is in operation.

N Current set airflow:

 = PRESET A (Away)

 = PRESET 1 (Low)

 = PRESET 2 (Middle)

 = PRESET 3 (High)

SHIFTMENU

AUTO

sensor

Mo 14:02

supply only min50

SERVICE MODE
J

ML

I

H

K

N

A

G

F

E

D

C

B
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C

B
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2.4.2 Katsaus laajennettuun päänäyttöön

2.4.3 Katsaus LED-valon näkösignaaleihin

Laajennettu tila mahdollistaa pääsyn yksityiskohtaisempiin asetustietoihin.
Kaikki perustilan tiedot ovat myös käytettävissä laajennetussa tilassa.

Symboli        näkyy valikkojen vasemmassa yläkulmassa, kun laajennettu tila on aktiivinen.

Kohta Osa

A Senhetkinen ilmavirtatilavuus mittayksikössä m³/h tai l/s.

B Senhetkinen tulotuuletintila: 
ei kuvaketta = tuuletin ei ole toiminnassa;  
        = tuuletin on toiminnassa.  

C Senhetkinen ulkoilman lämpötila ilmaistuna mittayksikössä °C tai °F.
(Näkyvillä ainoastaan, kun tuloilman tuuletin on aktiivinen)

D Senhetkinen tuloilman lämpötila ilmaistuna mittayksikössä °C tai °F.
(Näkyvillä ainoastaan, kun tuloilman tuuletin on aktiivinen)

E Senhetkinen poistoilmatuulettimen tila:
ei kuvaketta = tuuletin ei ole toiminnassa;  
        = tuuletin on toiminnassa.  

Tila Toiminto

Päällä Yksikkö toimii asianmukaisesti.

Pois päältä Näyttö on käytössä tai virtaa ei ole.

Vilkkuu hitaasti, kerran sekunnissa. Varoitus:
Vaihda suodattimet;  
HUOLTOTILA.  

Vilkkuu nopeasti, neljä kertaa sekunnissa. Vika.
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3 Toiminta

3.1 Kuinka käyttää yksikön näyttöä

3.1.1 Käynnistä/sammuta lapsilukko

3.1.4 Säädä ilmavirta manuaalisesti

3.1.2 Vaihda käyttäjää

3.1.3 Valikossa suunnistaminen

Lue liitettyjen ohjauslaitteiden käyttöohjeet oppiaksesi 
käyttämään niitä.
Lue tämä asiakirja oppiaksesi käyttämään yksikön näyttöä.

Päänäyttö käynnistyy automaattisesti kun avaat suojalasin. 
Varoitus- tai vikaviestien tapauksessa näyttö käynnistyy 
myös silloin kun suojalasi on suljettu. Näyttö sammuu aina 
automaattisesti, kun tapahtumia ei ole ollut 15 minuuttiin. 
Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi näytön.

Valitse päänäytöltä VALIKKO (MENU) ja pidä sitä 
painettuna 4 sekunnin ajan.

Väliaikaisen ilmavirran säätämiseksi paina ylös- 
tai alaspainiketta. Kun AIKATAULUN MUKAISEN 
ILMANVAIHDON seuraava vaihe alkaa, tai korkeintaan 
kahden tunnin päästä, yksikkö siirtyy automaattisesti 
takaisin automaattiseen tilaan.

Pysyvän ilmavirran säätämiseksi:
1. Siirry TEHTÄVÄVALIKKOON (TASK MENU).
2. Siirry AUTOMAATTINEN/MANUAALINEN -kohtaan.
3. Siirry MANUAALINEN-kohtaan.
4. Valitse toivottu ilmavirta ylös- ja alaspainikkeilla.
5. Valitse VAHVISTA (CONFIRM).
6. Valitse VAHVISTA (CONFIRM).

Pysäytä MANUAALINEN tila:
1. Toista vaiheet 1 ja 2.
2. Siirry AUTOMAATTINEN-kohtaan.

Kun olet perustilassa:
1. Valitse päänäytöltä VAIHDA (SHIFT).
2. Valitse LAAJENNETTU TILA (ADVANCED).

Kun olet laajennetussa tilassa:
1. Valitse päänäytöltä VAIHDA (SHIFT).
2. Valitse PERUS (BASIC).

1. Valitse VALIKKO (MENU) päästääksesi valikkoihin.
2. Käytä ylös- ja alaspainikkeita siirtyäksesi eteen- ja 

taaksepäin valikoissa.
3. Kun valintanuoli on toivotun vaihtoehdon edessä, 

valitse VAHVISTA (CONFIRM).

Kun olet valmis toimintavaihtoehtojen kanssa:
1. Valitse TAKAISIN (BACK) kunnes olet päänäytöllä.
2. Sulje suojalasi.

3.1.5 Säädä ilmavirta enimmäisarvoon (BOOST) tietyksi 
ajanjaksoksi

3.1.6 Pysäytä ilmavirta tietyksi ajanjaksoksi

3.1.7 Säädä ilmavirta vähimmäisarvoon poissaolosi ajaksi 
(ESIASETETTU A)

3.1.8 Aseta lämpötilaprofiili

1. Siirry TEHTÄVÄVALIKKOON (TASK MENU).
2. Siirry TEHOSTUS-kohtaan (BOOST).
3. Siirry AJASTIN-kohtaan (TIMER).
4. Valitse toivottu kesto ylös- ja alaspainikkeilla.
5. Valitse VAHVISTA (CONFIRM).

Pysäytä tehostustila ennen asetetun ajanjakson loppua:
1. Toista vaiheet 1 ja 2.
2. Siirry OFF-kohtaan.

1. Siirry TEHTÄVÄVALIKKOON (TASK MENU).
2. Siirry ILMANVAIHTO-kohtaan (VENTILATION)
3. Siirry

- PELKKÄÄN TULOILMAAN jos haluat pysäyttää 
ilmanpoiston;

- PELKKÄÄN POISTOILMAAN jos haluat pysäyttää 
ilmantulon (jos valittavissa);

4. Valitse toivottu kesto ylös- ja alaspainikkeilla.
5. Valitse VAHVISTA (CONFIRM).
6. Valitse VAHVISTA (CONFIRM).

Aloita ilmavirta ennen asetetun ajanjakson loppua:
1. Toista vaiheet 1 ja 2.
2. Siirry TULO- JA POISTOILMANVAIHTO -kohtaan 

(BALANCE).

1. Siirry TEHTÄVÄVALIKKOON (TASK MENU).
2. Siirry POISSAOLO-kohtaan (AWAY).
3. Siirry PALUUAIKA-kohtaan (UNTIL).
4. Aseta suunniteltu paluuaika ylös- ja alaspainikkeilla.
5. Valitse VAHVISTA (CONFIRM) kunkin asetetun numeron 

jälkeen.

Pysäytä poissaolotila ennen ajanjakson loppua:
1. Toista vaiheet 1 ja 2.
2. Siirry OFF-kohtaan.

1. Siirry TEHTÄVÄVALIKKOON (TASK MENU).
2. Siirry LÄMPÖTILAPROFIILIIN (TEMPERATURE 

PROFILE)
3. Siirry toivottuun lämpötilaprofiiliin.
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3.1.9 Aseta aikataulu 3.1.10 Aseta manuaalisesti lämmön talteenoton ohjaus 
(ohitus) tietyksi ajanjaksoksi

3.1.11 Pysäytä ComfoCool Q600 tietyksi ajanjaksoksi

Ohjelmointisäännöt:
Kun ohjelmat ovat osittain päällekkäin, lyhyin ohjelma  �
on pääohjelma, joka kumoaa kaikki pidemmät ohjelmat;
Joissakin tapauksissa automatisoitu ohjelmistoasetus,  �
ts. ANTURI-ILMANVAIHDON asetukset voivat kasvattaa 
ilmavirran asetusarvoa2.

1. Siirry TEHTÄVÄVALIKKOON (TASK MENU).
2. Siirry AIKATAULUUN (SCHEDULER).
3. Siirry

- ILMANVAIHTOON (VENTILATION) jos haluat asettaa 
aikataulun ilmavirralle;

- COMFOCOOL3:een jos haluat asettaa aikataulun 
ComfoCool Q600:lle;

4. Valitse
- TARKASTELE/MUOKKAA (VIEW/EDIT) 

tarkastellaksesi tai muuttaaksesi aikataulun vaihetta;
- POISTA (DELETE) poistaaksesi aikataulun vaiheen.

5. Valitse
- UUSI (NEW) luodaksesi uuden aikatauluvaiheen;
- VAIHE (STEP) muuttaaksesi tai tarkastellaksesi 

valittua aikataulun vaihetta.
6. Siirry toivottuun ajanjaksoon.
7. Valitse toivottu aloitusaika ylös- ja alaspainikkeilla.
8. Valitse VAHVISTA (CONFIRM) kunkin numeron jälkeen.
9. Valitse toivottu lopetusaika ylös- ja alaspainikkeilla.
10. Valitse VAHVISTA (CONFIRM) kunkin numeron jälkeen.
11. Valitse/siirry toivottuun asetukseen.

1. Siirry TEHTÄVÄVALIKKOON (TASK MENU).
2. Siirry OHITUS-kohtaan (BYPASS).
3. Siirry

- AUKI-kohtaan (OPEN), jos haluat minimoida lämmön 
talteenoton ohjauksen (ulkoilmaa tuodaan suoraan 
asumukseen).

- POISKYTKENTÄ-kohtaan (DISABLE), jos haluat 
maksimoida lämmön talteenoton ohjauksen.

4. Valitse toivottu kesto ylös- ja alaspainikkeilla.
5. Valitse VAHVISTA (CONFIRM).

Aloita automaattinen lämmön talteenoton ohjaus ennen 
asetetun ajanjakson loppua:
1. Toista vaiheet 1 ja 2.
2. Siirry AUTO-kohtaan.
3. Valitse VAHVISTA (CONFIRM).
4. Valitse TAKAISIN (BACK).
5. Valitse TAKAISIN (BACK).

1. Siirry TEHTÄVÄVALIKKOON (TASK MENU).
2. Siirry COMFOCOOL3-kohtaan.
3. Siirry OFF-kohtaan.
4. Valitse toivottu kesto ylös- ja alaspainikkeilla.
5. Valitse VAHVISTA (CONFIRM).

Aloita ComfoCool Q600 ennen asetetun ajanjakson 
loppua:
1. Toista vaiheet 1 ja 2.
2. Siirry AUTO-kohtaan.

2  Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun laajennettujen asetusten tila on aktiivinen.
3 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun lisälaite on liitetty yksikköön.
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3.2 Valikkorakenne

VALIKKO

TILA (vain luettavissa)

NOLLAA VIRHE1

TEHTÄVÄVALIKKO

SENHETKISET VIRHEET

AUTOMAATTINEN/MANUAALINEN

SUODATTIMET

ANTURI-ILMANVAIHTO2

YKSIKKÖ

TEHOSTUS

PERUSVALINNAT

LÄMPÖTILAPROFIILI2

VALIKKO

ILMANVAIHTO

NOLLAA KAIKKI TEHTÄVÄT

YKSIKÖT2

RADIOTAAJUUSASETUKSET2,7

LÄMPÖTILA JA ILMANKOSTEUS

POISSAOLO

LAAJENNETUT ASETUKSET2

VUODENAJAN HAVAITSEMINEN2

ASENTAJAN OLETUSASETUS2

OHITUSTILA

LÄMPÖTILAPROFIILI

TULO- JA POISTOILMAN 
EPÄTASAPAINO PAKKASELLA

AIKATAULU

PAKKASILMAN ETULÄMMITYS3

OHITUS

JÄLKILÄMMITIN3

COMFOCOOL3

ANALOGINEN SISÄÄNTULO3

MAANALAINEN LÄMMÖNVAIHDIN3

COMFOCOOL3

VUODENAJAN HAVAITSEMINEN

TUULETTIMET

ENERGIA

1 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun ilmenee virhe.
2 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun laajennettujen asetusten tila on aktiivinen.
3 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun lisälaite on liitetty yksikköön.
7 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun yksikössä on radiotaajuustoiminto.
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3.2.1 VIRHEIDEN NOLLAUS1

3.2.2 TEHTÄVÄVALIKKO

Valikkokohta Toiminto

NOLLAA VIRHE1 Yksikkö ratkaisee virheet automaattisesti.

Valikkokohta Toiminto

AUTOMAATTINEN/MANUAALINEN

Ilmavirran asettaminen.
AUTOMAATTINEN: yksikön asetukset muuttuvat automaattisesti ohjelmoidun AIKATAULUN/AIKATAULUJEN   
mukaisesti; (tehdasasetus)
MANUAALINEN: yksikkö säätää ilmavirran käyttäjän syötteiden mukaisesti (A/1/2/3).  

Joissakin tapauksissa automatisoitu ohjelmistoasetus, ts. ANTURI-ILMANVAIHDON asetukset voivat kasvattaa 
ilmavirran asetusarvoa2.

TEHOSTUS
Ilmavirran (ESIASETETTU 3) käynnistäminen tietyksi ajanjaksoksi.

AJASTIN: yksikkö asettaa ilmavirraksi ESIASETETTU 3 ennalta asetetuksi ajanjaksoksi;  
POIS PÄÄLTÄ: yksikkö palauttaa normaalin ilmavirran. (tehdasasetus)  

ILMANVAIHTO

Ilmavirran pysäyttäminen tietyksi ajanjaksoksi.
TULO- JA POISTOILMANVAIHTO: yksikkö käynnistää sekä tulo- ja poistoilmanvaihdon; (tehdasasetus)  
PELKKÄ TULOILMA: yksikkö pysäyttää poistoilman tuulettimen ennalta asetetuksi ajanjaksoksi;  
PELKKÄ POISTOILMA: yksikkö pysäyttää tuloilmatuulettimen ennalta asetetuksi ajanjaksoksi (jos valittavissa);  

POISSAOLO

Ilmavirran asettaminen vähimmäismäärään tietyksi ajanjaksoksi.
PALUUAIKA: yksikkö asettaa ilmavirraksi ESIASETETTU A ennalta asetetuksi ajanjaksoksi;  
POIS PÄÄLTÄ: yksikkö palauttaa normaalin ilmavirran. (tehdasasetus)  

LÄMPÖTILAPROFIILI

Lämmön talteenotto-ohjauksen määrän asettaminen automaattisesti.
LÄMMIN: aseta, jos pidät hieman lämpimämmästä huonelämpötilasta;  
NORMAALI: aseta, jos pidät keskimääräisestä huonelämpötilasta; (tehdasasetus)  
VIILEÄ: aseta, jos pidät hieman viileämmästä huonelämpötilasta.  

Asetetun lämpötilaprofiilin vaikutukset sisäilmaan ovat huomattavissa lähinnä välikausina (syksyllä ja keväällä) ja 
luonto rajoittaa vaikutuksia.
Ne ovat selvempiä ja vähemmän vuodenajasta riippuvaisia, jos laitteisto on varusteltu yhdellä tai useammalla 
seuraavista vaihtoehdoista:

aktiivinen jäähdytys (esim. ComfoCool Q600);  
lämmityslaitteet (esim. etulämmitys ja/tai jälkilämmitin);  
säännelty maanalainen lämmönvaihdin (esim. ComfoFond-L Q).  

AIKATAULU
Asetusten automaattinen säätäminen ennalta asetetun aikataulun mukaan.
(Tämä toiminto pysäytetään pysyvässä MANUAALI-tilassa.)

ILMANVAIHTO

(Tehdasasetus: ESIASETETTU 2)
TARKASTELE/MUOKKAA: tarkastele ilmavirran aikataulua tai aseta se.  
- UUSI: luo aikatauluun uusi vaihe (kesto, aloitusaika, lopetusaika, ilmavirta);
- VAIHE: tarkastele aikataulun valittua vaihetta tai aseta se.
POISTA: poista ilmavirran asetettu aikataulu.  
- VAIHE: poista aikataulun valittu vaihe;
- KAIKKI: poista aikataulun kaikki vaiheet.

COMFOCOOL3

(Tehdasasetus: AUTOMAATTINEN)
TARKASTELE/MUOKKAA: tarkastele ComfoCool Q600:n aikataulua tai aseta se.  
- UUSI: luo aikatauluun uusi vaihe (kesto, aloitusaika, lopetusaika, ComfoCool Q600 -tila);
- VAIHE: tarkastele aikataulun valittua vaihetta tai aseta se.
POISTA: poista ComfoCool Q600:n asetettu aikataulu.  
- VAIHE: poista aikataulun valittu vaihe;
- KAIKKI: poista aikataulun kaikki vaiheet.

OHITUS

Ohitus-toiminnon lämmön talteenoton ohjauksen asettaminen tietyksi ajanjaksoksi.
AUTOMAATTINEN: yksikkö ohjaa lämmön talteenoton ohjausta automaattisesti; (tehdasasetus)  
POISKYTKENTÄ: yksikkö kasvattaa lämmön talteenoton ohjausta maksimiin;  
AUKI: yksikkö pienentää lämmön talteenoton ohjausta minimiin (jos mahdollista, ulkoilmaa tuodaan suoraan   
asumukseen).

COMFOCOOL3
ComfoCool Q600:n pysäyttäminen tietyksi ajanjaksoksi.

AUTOMAATTINEN: yksikkö ohjaa ComfoCool Q600:sta automaattisesti; (tehdasasetus)  
POIS PÄÄLTÄ: yksikkö pysäyttää ComfoCool Q600:n ennalta asetetuksi ajanjaksoksi;  

1 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun ilmenee virhe.
2 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun laajennettujen asetusten tila on aktiivinen.
3 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun lisälaite on liitetty yksikköön.
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3.2.3 TILA (vain luettavissa)

Valikkokohta Toiminto

SENHETKISET VIRHEET Senhetkisten virheiden koodien tarkastelu.

YKSIKKÖ

Yksikköä koskevien tietojen tarkastelu.
HRU-TYYPPI: tarkista yksikön tyyppinimi;  
FIRMWARE-VERSIO: tarkista yksikön firmware-versio;  
SARJANUMERO: tarkista yksikön emolevyn sarjanumero.  

AIKATAULU
Yksikön senhetkisen aikatauluvaiheen tarkistaminen.

ILMANVAIHTO: ilmanvaihdon aikataulun vaiheen tarkistaminen;  
COMFOCOOL   3: ComfoCool Q600:n aikataulun vaiheen tarkistaminen. 

LÄMPÖTILA JA ILMANKOSTEUS

Ilmavirtojen senhetkisen lämpötilan ja ilmankosteuden tarkastelu.
HUONEESTA POISTETTAVAN ILMAN LÄMPÖTILA: poistoilmavirran senhetkisen lämpötilan tarkastelu;  
HUONEESTA POISTETTAVAN ILMAN ILMANKOSTEUS: poistoilmavirran senhetkisen ilmankosteustason   
tarkastelu;
POISTUVAN ILMAN LÄMPÖTILA: poistuvan ilmavirran senhetkisen lämpötilan tarkastelu;  
POISTUVAN ILMAN ILMANKOSTEUS: poistuvan ilmavirran senhetkisen ilmankosteustason tarkastelu;  
ULKOILMAN LÄMPÖTILA: ulkoilmavirran senhetkisen lämpötilan tarkastelu;  
ULKOILMAN ILMANKOSTEUS: ulkoilmavirran senhetkisen ilmankosteustason tarkastelu;  
TULOILMAN LÄMPÖTILA: tuloilmavirran senhetkisen lämpötilan tarkastelu;  
TULOILMAN ILMANKOSTEUS: tuloilmavirran senhetkisen ilmankosteustason tarkastelu;  

OHITUSTILA
Lämmön talteenoton senhetkisen ohjauksen (ohitus) tilan tarkastelu.

Ohitetun ilman prosenttiosuus on näkyvillä.  

TULO- JA POISTOILMAN 
EPÄTASAPAINO PAKKASELLA

Tulo- ja poistoilman epätasapainon senhetkinen tila pakkassuojaustoiminnon vuoksi.
Tuloilmavähennyksen prosenttiosuus on näkyvillä.  

PAKKASILMAN ETULÄMMITYS3 Etulämmityksen senhetkinen tila pakkassuojaustoiminnon vuoksi.
Etulämmityksen senhetkinen teho on näkyvillä.  

JÄLKILÄMMITIN3 Jälkilämmittimen senhetkisen tilan tarkastelu.
Jälkilämmitinohjauksen prosenttiosuus on näkyvillä.  

ANALOGINEN SISÄÄNTULO3

Analogisen sisääntulon / analogisten sisääntulojen senhetkisen tilan tarkastelu.
0-10V 1   3: ensimmäisen analogisen sisääntulon jännitetason tarkastelu.
0-10V 2   3: pt: toisen analogisen sisääntulon jännitetason tarkastelu.
0-10V 3   3: kolmannen analogisen sisääntulon jännitetason tarkastelu.
0-10V 4   3: neljännen analogisen sisääntulon jännitetason tarkastelu.

MAANALAINEN LÄMMÖNVAIHDIN3

Säännellyn maanalaisen lämmönvaihtimen (esim. ComfoFond-L Q). senhetkisen tilan tarkastelu.
TILA: Säännellyn maanalaisen lämmönvaihdinpumpun senhetkisen tilan tarkastelu.  
ULKOILMAN LÄMPÖTILA: ulkoilman senhetkisen lämpötilan tarkastelu;  
MAALÄMPÖTILA: Säännellyn maanalaisen lämmönvaihtimen suolaveden senhetkisen tilan tarkastelu.  

COMFOCOOL3

ComfoCool Q600:n senhetkisen tilan tarkastelu.
TILA: ComfoCool Q600:n senhetkisen tilan ja tuloilman lämpötilan tarkastelu;  
LAUHDUTTIMEN LÄMPÖTILA: lauhduttimen senhetkisen lämpötilan tarkastelu.  

VUODENAJAN HAVAITSEMINEN

Senhetkisen vuodenajan havaitsemisen tilan tarkastelu.
VUODENAIKA: senhetkisen vuodenajan tila;  
KESKILÄMPÖTILAN LÄMMITYSRAJA: tarkastele asetettua keskilämpötilan rajaa (RMOT   4), jonka alapuolella 
(keskus-)lämmitysjärjestelmä on yleensä päällä;
KESKILÄMPÖTILAN JÄÄHDYTYSRAJA: tarkastele asetettua keskilämpötilan rajaa (RMOT   4), jonka yläpuolella 
(keskus-)jäähdytysjärjestelmä on yleensä päällä;
SENHETKINEN RMOT: tarkastele viimeisten viiden päivän keskilämpötilaa   4.

TUULETTIMET Tuulettimien senhetkisen tilan tarkastelu.

TULOILMATUULETIN
TUULETINNOPEUS: tuulettimen senhetkisen nopeuden tarkastelu.  
TUULETINTEHTÄVÄ: tuulettimen senhetkisen tehtävän tarkastelu.  
ILMAVIRTA: tuulettimen senhetkisen ilmavirran tarkastelu.  

POISTOILMATUULETIN
TUULETINNOPEUS: tuulettimen senhetkisen nopeuden tarkastelu.  
TUULETINTEHTÄVÄ: tuulettimen senhetkisen tehtävän tarkastelu.  
ILMAVIRTA: tuulettimen senhetkisen ilmavirran tarkastelu.  

ENERGIA Energiankulutuksen ja säästetyn energian tarkastelu.

TEHONKULUTUS

ILMANVAIHTO: tuulettimien senhetkinen sähkönkulutus  
ETULÄMMITYS: etulämmityksen senhetkinen sähkönkulutus.  
KULUNUT VUOSI: tuulettimien energiankulutus vuoden alusta lähtien.  
KOKONAISKULUTUS: tuulettimien energiankulutus käyttöönotosta lähtien.  

VÄLTETTY LÄMMITYS

TODELLINEN TEHO: senhetkinen vältetty lämmitysenergian määrän.  
KULUNUT VUOSI: vältetty lämmitysenergia vuoden alusta lähtien.  
YHTEENSÄ: vältetty lämmitysenergia käyttöönotosta lähtien.  

VÄLTETTY JÄÄHDYTYS
TODELLINEN TEHO: senhetkisen vältetyn jäähdytysenergian määrä.  
KULUNUT VUOSI: vältetty jäähdytysenergia vuoden alusta lähtien.  
YHTEENSÄ: vältetty jäähdytysenergia käyttöönotosta lähtien.  

KOKONAISSÄÄSTÖ
KULUNUT VUOSI: kokonaisenergiansäästö vuoden alusta lähtien.  
YHTEENSÄ: kokonaisenergiansäästö käyttöönotosta lähtien.  

3 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun lisälaite on liitetty yksikköön.
4 RMOT = running mean outdoor temperature (viimeisten viiden päivän keskiarvolämpötila).
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3.2.4 SUODATTIMET

3.2.5 PERUSVAIHTOEHDOT

3.2.7 LAAJENNETUT ASETUKSET2

3.2.6 KAIKKIEN TEHTÄVIEN NOLLAUS

Valikkokohta Toiminto

SUODATTIMEN TILA Tarkasta, kuinka monen päivän kuluttua suodattimet on vaihdettava.

VAIHDA SUODATTIMET Vaihda suodattimet näytön ohjeiden mukaisesti.

Valikkokohta Toiminto

KELLO Todellisen päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

KIELI Näytön kielen valinta. (Oletus: englanti)

KIRKKAUS Näytön kirkkausasteen valinta.

Valikkokohta Toiminto

ANTURI-ILMANVAIHTO2 Ilmavirran automaattinen säätäminen yksikön sisäänrakennettujen anturien perusteella. (ohjaus käyttäjän 
toiveiden mukaan)

LÄMPÖTILA - PASSIIVINEN2

Ilmavirran automaattinen lisääminen passiivisen jäähdytyksen tai lämmityksen maksimoimiseksi suotuisissa 
olosuhteissa. (ohitus)

PÄÄLLÄ: yksikkö lisää ilmavirtaa AUTOMAATTISESSA ja MANUAALISESSA TILASSA, jos sisäänrakennetut   
anturit niin määräävät;
PELKKÄ AUTOMAATTINEN: yksikkö lisää ilmavirtaa ainoastaan AUTOMAATTISESSA tilassa, jos   
sisäänrakennetut anturit niin määräävät;
POIS PÄÄLTÄ: yksikkö jättää huomioimatta sisäänrakennettujen antureiden määräyksen lisätä ilmavirtaa;   
(tehdasasetus)

LÄMPÖTILA - AKTIIVINEN2

Ilmavirran automaattinen lisääminen aktiivisen jäähdytyksen tai lämmityksen maksimoimiseksi suotuisissa 
olosuhteissa. (ComfoCool Q600 / etulämmitys / jälkilämmitin)

PÄÄLLÄ: yksikkö lisää ilmavirtaa AUTOMAATTISESSA ja MANUAALISESSA TILASSA, jos sisäänrakennetut   
anturit niin määräävät;
PELKKÄ AUTOMAATTINEN: yksikkö lisää ilmavirtaa ainoastaan AUTOMAATTISESSA tilassa, jos   
sisäänrakennetut anturit niin määräävät;
POIS PÄÄLTÄ: yksikkö jättää huomioimatta sisäänrakennettujen antureiden määräyksen lisätä ilmavirt   aa; 
(tehdasasetus)

MIELLYTTÄVÄ ILMANKOSTEUS2

Ilmavirran automaattinen lisääminen miellyttävän ilmankosteustason ylläpitämiseksi suotuisissa olosuhteissa. 
(maksimoimalla passiivinen kosteutus tai kosteuden poisto)

PÄÄLLÄ: yksikkö lisää ilmavirtaa AUTOMAATTISESSA ja MANUAALISESSA TILASSA, jos sisäänrakennetut   
anturit niin määräävät (tehdasasetus);
PELKKÄ AUTOMAATTINEN: yksikkö lisää ilmavirtaa ainoastaan AUTOMAATTISESSA tilassa, jos   
sisäänrakennetut anturit niin määräävät;
POIS PÄÄLTÄ: yksikkö jättää huomioimatta sisäänrakennettujen antureiden määräyksen lisätä ilmavirtaa;  

SUOJAUS KOSTEUDELTA2

Ilmavirran automaattinen lisääminen kosteusongelmien välttämiseksi.
PÄÄLLÄ: yksikkö lisää ilmavirtaa AUTOMAATTISESSA ja MANUAALISESSA TILASSA, jos sisäänrakennetut   
anturit niin määräävät;
PELKKÄ AUTOMAATTINEN: yksikkö lisää ilmavirtaa ainoastaan AUTOMAATTISESSA tilassa, jos   
sisäänrakennetut anturit niin määräävät (tehdasasetus);
POIS PÄÄLTÄ: yksikkö jättää huomioimatta sisäänrakennettujen antureiden määräyksen lisätä ilmavirtaa;  

Ilmavirtaa lisätään, jos ulkoilman kosteustaso on matalampi kuin sisäilman kosteustaso, ja sisäilman 
suhteellinen kosteus ylittää tason, jota suuremmat arvot voivat aiheuttaa kosteusongelmia.

Valikkokohta Toiminto

NOLLAUS AIKATAULUJA LUKUUNOTTAMATTA Kaikkien tehtävien nollaus, aikataulu(j)a lukuun ottamatta.

NOLLAUS AIKATAULUT MUKAAN LUKIEN Kaikkien tehtävien nollaus, aikataulu(t) mukaan lukien.

2 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun laajennettujen asetusten tila on aktiivinen.
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Valikkokohta Toiminto

LÄMPÖTILAPROFIILI2 Lämpötilaprofiilin asetusten teko.

ASETUSTILA2

MUKAUTUVA: Toivottu sisäilman lämpötila, johon yksikkö mukauttaa lämmön talteenoton ohjauksen,   
vaihtelee ulkoisten ilmasto-olosuhteiden mukaan (mukautuva mukavuusteknologia). Asetettua lämpötilaa voi 
kasvattaa tai laskea 1,5°C keskimääräisestä asetuksesta valitsemalla LÄMPIMÄN (WARM) tai VIILEÄN (COOL) 
lämpötilaprofiilin; (tehdasasetus)
KIINTEÄ: Toivottu sisäilman lämpötila, johon yksikkö mukauttaa lämmön talteenoton ohjauksen, on kiinteä,   
eikä vaihtele ulkoisten ilmasto-olosuhteiden mukaan. Asetettuja lämpötiloja voi muuttaa kohdassa KIINTEÄT 
ESIASETUKSET (FIXED PRESETS) kussakin lämpötilaprofiilissa.

KIINTEÄT ESIASETUKSET2

LÄMMIN: aseta lämpötila LÄMMIN-lämpötilaprofiilille KIINTEÄSSÄ tilassa; (tehdasasetus = 24°C tai 76°F)  
NORMAALI: aseta lämpötila NORMAALI-lämpötilaprofiilille KIINTEÄSSÄ tilassa; (tehdasasetus = 20°C tai 68°F)  
VIILEÄ: aseta lämpötila VIILEÄ-lämpötilaprofiilille KIINTEÄSSÄ tilassa. (tehdasasetus = 18°C tai 64°F)  

YKSIKÖT2 Lämpötilan ja ilmavirran mittayksiköiden muuttaminen.

LÄMPÖTILA2 CELSIUS: yksikkö näyttää lämpötilan Celsius-asteissa; (tehdasasetus)  
FAHRENHEIT: yksikkö näyttää lämpötilan FAHRENHEIT-asteissa;  

ILMAVIRTA2 m³/h: yksikkö näyttää ilmavirran kuutiometreinä tunnissa; (tehdasasetus)  
l/s: yksikkö näyttää ilmavirran litroina sekunnissa.  

VUODENAJAN HAVAITSEMINEN2 Vuodenajan havaitsemisen asettaminen lämmön talteenoton ohjausta varten.

LÄMMITYSKAUSI2
Estä yksikköä ehkäisemästä (keskus-) lämmitysjärjestelmän vaikutusta.

LÄMMITYSRAJA - RMOT   4: lämmitysrajan asettaminen5 RMOT4 (tehdasasetus: 11°C);
ALKAA NYT: lämmityskauden aloittaminen ja senhetkisen RMOT    4:n tallentaminen lämmitysrajaksi5.

JÄÄHDYTYSKAUSI2
Estä yksikköä ehkäisemästä (keskus-) jäähdytysjärjestelmän vaikutusta.

JÄÄHDYTYSRAJA-RMOT   4: jäähdytysrajan asettaminen6 RMOT4 (tehdasasetus: 20°C);
ALKAA NYT: jäähdytyskauden aloittaminen ja senhetkisen RMOT    4:n tallentaminen jäähdytysrajaksi6.

RADIOTAAJUUSASETUKSET2,7 Radiotaajuusanturin (-antureiden) asetusten teko.

RADIOTAAJUUSANTURIEN 
PRIORITEETTI2,7

PÄÄLLÄ: yksikkö kääntää radio-anturin signaalin ilmavirtasignaaliksi AUTOMAATTISESSA ja MANUAALISESSA   
tilassa;
PELKKÄ AUTOMAATTINEN: yksikkö kääntää radiotaajuusanturin signaalin ilmavirtasignaaliksi ainoastaan   
AUTOMAATTISESSA tilassa (tehdasasetus);
POIS PÄÄLTÄ: yksikkö jättää huomioimatta radiotaajuusanturista tulevan signaalin.  

RADIOTAAJUUSANTURIN 
TOIMINTO2,7

VIRTAUKSEEN SUHTEUTETTU: yksikkö kääntää radio-anturin signaalin vastaavaksi ilmavirraksi asetetun   
vähimmäis- ja enimmäisilmavirran välille. (tehdasasetus)
ESIASETETTU ILMAVIRTA: yksikkö kääntää radio-anturin signaalin yhdeksi esiasetetuista ilmavirroista.  

ASENTAJAN OLETUSASETUS2 NOLLAUS: Kaikki tässä asiakirjassa mainitut ohjelmistoarvot palautuvat tehdasasetuksiin.  

3.3 Käyttö hätätilanteessa
Jos hätätilanne edellyttää kaikkien ikkunoiden ja ovien 
sulkemista, myös yksikkö on sammutettava. Voit tehdä 
tämän yhdellä seuraavista tavoista:

Kytke irti se sulakekaapin ryhmä, johon yksikkö on liitetty; �
Vedä yksikön johto irti virtalähteestä. �

2 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun laajennettujen asetusten tila on aktiivinen.
4 RMOT = running mean outdoor temperature (viimeisten viiden päivän keskiarvolämpötila).
5 lämmitysraja = lämpötila, jonka alittuessa (keskus-) lämmitysjärjestelmä on yleensä aktiivinen.
6 jäähdytysraja = lämpötila, jonka ylittyessä (keskus-) jäähdytysjärjestelmä on yleensä aktiivinen.
7 Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan, kun yksikössä on radiotaajuustoiminto.
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4 Todistukset ja takuu
Takuuehdot
Valmistaja myöntää yksikölle 24 kuukauden takuujakson 
asennuksesta lähtien, kun valmistuspäivästä on kulunut 
korkeintaan 30 kuukautta. Takuuvaatimuksia voi esittää 
ainoastaan materiaali- ja/tai -rakennusvioista, jotka 
ilmenevät takuukauden aikana. Takuuvaatimustapauksessa 
yksikköä ei saa purkaa ilman valmistajan kirjallista lupaa. 
Takuu kattaa varaosat ainoastaan, jos ne hankitaan 
valmistajalta ja niiden asennus teetetään valtuutetulla 
asentajalla.

Takuu raukeaa, jos:
takuukausi on päättynyt; �
yksikköä käytetään ilman suodattimia; �
sellaisia osia käytetään, jotka toimitti muu kuin  �
valmistaja;
yksikköön on tehty valtuuttamattomia muutoksia; �
asennusta ei tehty sovellettavien määräysten  �
mukaisesti;
viat johtuvat epäasianmukaisesta liitännästä,  �
taitamattomasta käytöstä tai järjestelmän 
saastumisesta.

Takuun ehdot eivät kata paikanpäällä tapahtuvan 
asennuksen/purkamisen kustannuksia. Tämä pätee 
myös tavalliseen kulumiseen. Zehnder pidättää oikeuden 
muuttaa tuotteidensa rakennetta ja/tai kokoonpanoa minä 
tahansa ajankohtana ilman velvoitetta muuttaa aiemmin 
toimitettuja tuotteitaan.

CE-todistus
Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2 • 8 028 PM Zwolle, Alankomaat
Puh. +31 (0)38 4296911 • Faksi + 31 (0)38 4225694
Kaupparekisteri Zwolle 05022293

Korvausvastuuvelvollisuus
Yksikkö on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi 
koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon järjestelmissä, 
jotka hyödyntävät Zehnderin lämmön talteenoton 
järjestelmiä. Kaikkea muuta käyttöä pidetään 
epäasianmukaisena käyttönä ja siitä voi seurata yksikköön 
tai henkilöön kohdistuva vahinko, josta valmistajaa ei 
voi pitää korvausvastuuvelvollisena. Valmistaja ei ole 
korvausvastuussa vaurioista, jotka aiheutuvat:

siitä, ettei tämän asiakirjan turvallisuutta, toimintaa ja  �
huoltoa koskevia ohjeita noudateta;
sellaisten komponenttien käytöstä, joita valmistaja  �
ei ole toimittanut tai suositellut. Asentaja on täysin 
vastuussa sellaisten komponenttien käytöstä;
Tavanomainen kuluminen. �

Hävittäminen

Hävitä yksikkö ympäristöystävällisellä tavalla. Älä 
hävitä yksikköä kotitalousjätteen mukana.

1. Ota yhteyttä jälleenmyyjään kysyäksesi 
mahdollisuudesta palauttaa yksikkö.

2. Jos yksikköä ei voi palauttaa, tarkista 
paikalliset määräykset koskien komponenttien 
kierrättämisvaihtoehtoja.

3. Älä hävitä langattomien radio-käyttölaitteiden pattereita 
kotitalousjätteen mukana. Ne on jätettävä niille 
tarkoitettuihin keräyspaikkoihin.

Koneen kuvaus

Noudattaa seuraavia direktiivejä

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

A.C. Veldhuijzen,
R&D:n johtaja
Competence Center ComfoSystems

EEC-yhdenmukaisuustodistus

Lämmön talteenottoyksiköt: ComfoAir Q -sarja

Konedirektiivi (2006/42/EEC)

Pienjännitedirektiivi (2006/95/EEC)

Sähkömagneettista  
yhteensopivuutta koskeva direktiivi

(2004/108/EEC)
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Ilmanvaihtolaitteiden tietovaatimukset EU-asetuksen, numero 1253/2014, mukaisesti
Zehnder ComfoAir Q 350 TR -lämmön talteenottoyksikkö
Tavarantoimittajan nimi 
tai tavaramerkki

Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Tavarantoimittajan 
mallitunniste

ComfoAir Q 350 TR ComfoAir Q 350 TR ComfoAir Q 350 TR ComfoAir Q 350 TR

Normeerattu energian 
kulutus (SEC) ilmaistuna 
yksikössä [kWh/(m²a)] 
kullekin ilmastolle 
(kylmä, keskilämmin, 
lämmin)

-81.0 -41.3 -16.0 -81.6 -41.8 -16.4 -83.0 -43.1 -17.6 -85.4 -45.1 -19.3

SEC-luokka A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E

Ilmanvaihtoyksikön 
tyyppi

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Käyttövoimajärjestelmän 
tyyppi

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän 
tyyppi1

Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen

Lämpötehokkuus2 94% 94% 94% 94%

Maksimivirtausnopeus 
[m³/h]3

350 350 350 350

Sähkön ottoteho [W]4 175 175 175 175

Äänitehotaso (Lwa) 
yksikössä [dB(A)]5

41 41 41 41

Viiteilmavirta yksikössä 
[m³/h]6

245 245 245 245

Viitepaine-ero [Pa] 50 50 50 50

SPI yksikössä  
[W/(m³/h)]7

0.17 0.17

Ohjaus ja typologia
1

Manuaalinen ohjaus
0.95

Kello-ohjattu

0.85
Keskusohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

0.65
Paikallinen ohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

Ilmoitetut enimmäistasot 
sisäiselle ja ulkoiselle 
vuodolle (%)8

Sisäinen: 0.8%
Ulkoinen: 1.2%

Sisäinen: 0.8%
Ulkoinen: 1.2%

Sisäinen: 0.8%
Ulkoinen: 1.2%

Sisäinen: 0.8%
Ulkoinen: 1.2%

Sekoitusaste9 - - - -

Suodatinvaroituksen 
sijainti ja kuvaus

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Web-osoite, josta 
saa asennus- ja 
purkamisohjeita

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

Ilmavirran herkkyys 
painevaihteluille [%]10 - - - -

Sisä-/ulkoilmatiiviys 
[m³/h]11 - - - -

AEC (yksikössä kWh 
sähkö/a) kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

11.1 5.8 5.3 10.7 5.4 4.9 9.7 4.3 3.8 8.1 2.7 2.2

AHS (yksikössä kWh 
primäärienergia/a) 
kullekin ilmastolle 
(kylmä, keskilämmin, 
lämmin)

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: Lämmön talteenoton tyyppi: „rekuperatiivinen“ lämmön talteenotto on lämmön talteenottoa ilman liikkuvia osia (levylämmönvaihdin).
2: Lämpötehokkuus: standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirran ollessa 50 Pa; standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille
3: Maksimivirtausnopeus, kun ulkoisen staattisen paineen ero 100 Pa.
4: Sähkön ottoteho maksimivirtausnopeudella.
5: Asumuksesta kantautuva melu viiteilmavirralla.
6: Viiteilmavirta (70% maksimi-ilmavirrasta, kun ulkoisen staattisen paineen ero on 50 Pa standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti).
7: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirralla.
8: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti; Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
9: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
10: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille: Ilmavirran herkkyys painevaihteluille, kun +20 Pa ja -20 Pa.
11: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
SEC: Normeerattu energian kulutus
SPI: Normeerattu tehonotto
AEC: Vuosittainen energian kulutus
AHS: Vuosittainen lämmityssäästö



Supplier name or trade 

mark
Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Supplier’s model 

identifier 

ComfoAir Q 350 TR 

Enthalpy

ComfoAir Q 350 TR 

Enthalpy

ComfoAir Q 350 TR 

Enthalpy

ComfoAir Q 350 TR 

Enthalpy

SEC in [kWh/(m²a)] for 

each climate zone 

(cold, average, warm)

-76.0 -39.1 -15.3 -76.8 -39.7 -15.8 -78.7 -41.1 -16.9 -82.0 -43.5 -18.8

SEC Class A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Type of ventilation unit Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU

Type of drive installed Multi-speed drive Multi-speed drive Variable speed drive Variable speed drive

Type of heat system1 Recuperative Recuperative Recuperative Recuperative

Thermal efficiency2 85% 85% 85% 85%

Maximum flow rate 

[m³/h]3
350 350 350 350

Electric power input 

[W]4
175 175 175 175

Sound power level 

(LWA) in [dB(A)] 5
41 41 41 41

Reference flow rate in 

[m³/h]6
245 245 245 245

Reference pressure 

difference [Pa]
50 50 50 50

SPI in [W/(m³/h)]7 0.15 0.15 0.15 0.15

Control factor and 

typology

1

Manual control

0.95

Clock-controlled

0.85

Central demand control

0.65

Local demand control

Declared maximum 

internal and external 

leakage rates (%)8

Internal: 1.8%

External: 1.1%

Internal: 1.8%

External: 1.1%

Internal: 1.8%

External: 1.1%

Internal: 1.8%

External: 1.1%

Mixing rate9 - - - -

Position and 

description of visual 

filter warning

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Internet address 

for assembly 

and disassembly 

instructions

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

Airflow sensitivity to 

pressure variations 

[%]10
- - - -

Indoor/outdoor air 

tightness  [m³/h]11 - - - -

AEC (in kWh 

electricity/a)  for each 

climate zone 

(cold, average, warm)

10.5 5.1 4.7 10.2 4.8 4.3 9.2 3.8 3.4 7.8 2.4 2.0

AHS (in kWh primary 

energy/a) for each 

climate zone 

(cold, average, warm)
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Ilmanvaihtolaitteiden tietovaatimukset EU-asetuksen, numero 1253/2014, mukaisesti
Zehnder ComfoAir Q 350 TR Enthalpy -lämmön talteenottoyksikkö
Tavarantoimittajan nimi 
tai tavaramerkki

Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Tavarantoimittajan 
mallitunniste

ComfoAir Q 350 TR  
Enthalpy

ComfoAir Q 350 TR  
Enthalpy

ComfoAir Q 350 TR  
Enthalpy

ComfoAir Q 350 TR  
Enthalpy

SEC ilmaistuna yksikössä 
[kWh/(m²a)] kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

-76.0 -39.1 -15.3 -76.8 -39.7 -15.8 -78.7 -41.1 -16.9 -82.0 -43.5 -18.8

SEC-luokka A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Ilmanvaihtoyksikön 
tyyppi

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Käyttövoimajärjestelmän 
tyyppi

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän 
tyyppi1

Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen

Lämpötehokkuus2 85% 85% 85% 85%

Maksimivirtausnopeus 
[m³/h]3

350 350 350 350

Sähkön ottoteho [W]4 175 175 175 175

Äänitehotaso (LwA) 
yksikössä [dB(A)]5

41 41 41 41

Viiteilmavirta yksikössä 
[m³/h]6

245 245 245 245

Viitepaine-ero [Pa] 50 50 50 50

SPI yksikössä  
[W/(m³/h)]7

0.15 0.15 0.15 0.15

Ohjaus ja typologia
1

Manuaalinen ohjaus
0.95

Kello-ohjattu

0.85
Keskusohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

0.65
Paikallinen ohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

Ilmoitetut enimmäistasot 
sisäiselle ja ulkoiselle 
vuodolle (%)8

Sisäinen: 1.8%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.8%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.8%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.8%
Ulkoinen: 1.1%

Sekoitusaste9 - - - -

Suodatinvaroituksen 
sijainti ja kuvaus

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Web-osoite, josta 
saa asennus- ja 
purkamisohjeita

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

Ilmavirran herkkyys 
painevaihteluille [%]10 - - - -

Sisä-/ulkoilmatiiviys 
[m³/h]11 - - - -

AEC (yksikössä kWh 
sähkö/a) kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

10.5 5.1 4.7 10.2 4.8 4.3 9.2 3.8 3.4 7.8 2.4 2.0

AHS (yksikössä kWh 
primäärienergia/a) 
kullekin ilmastolle 
(kylmä, keskilämmin, 
lämmin)

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: Lämmön talteenoton tyyppi: „rekuperatiivinen“ lämmön talteenotto on lämmön talteenottoa ilman liikkuvia osia (levylämmönvaihdin).
2: Lämpötehokkuus: standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirran ollessa 50 Pa; standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille
3: Maksimivirtausnopeus, kun ulkoisen staattisen paineen ero 100 Pa.
4: Sähkön ottoteho maksimivirtausnopeudella.
5: Asumuksesta kantautuva melu viiteilmavirralla.
6: Viiteilmavirta (70% maksimi-ilmavirrasta, kun ulkoisen staattisen paineen ero on 50 Pa standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti).
7: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirralla.
8: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti; Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
9: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
10: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille: Ilmavirran herkkyys painevaihteluille, kun +20 Pa ja -20 Pa.
11: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
SEC: Normeerattu energian kulutus
SPI: Normeerattu tehonotto
AEC: Vuosittainen energian kulutus
AHS: Vuosittainen lämmityssäästö



Supplier name or trade 

mark
Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Supplier’s model 

identifier 
ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 450 TR

SEC in [kWh/(m²a)] for 

each climate zone 

(cold, average, warm)

-80.0 -40.7 -15.5 -80.7 -41.2 -16.0 -82.3 -42.6 -17.2 -84.8 -44.7 -19.1

SEC Class A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E

Type of ventilation unit Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU

Type of drive installed Multi-speed drive Multi-speed drive Variable speed drive Variable speed drive

Type of heat system1 Recuperative Recuperative Recuperative Recuperative

Thermal efficiency2 93% 93% 93% 93%

Maximum flow rate 

[m³/h]3
450 450 450 450

Electric power input 

[W]4
245 245 245 245

Sound power level 

(LWA) in [dB(A)] 5
45 45 45 45

Reference flow rate in 

[m³/h]6
315 315 315 315

Reference pressure 

difference [Pa]
50 50 50 50

SPI in [W/(m³/h)]7 0.18 0.18 0.18 0.18

Control factor and 

typology

1

Manual control

0.95

Clock-controlled

0.85

Central demand control

0.65

Local demand control

Declared maximum 

internal and external 

leakage rates (%)8

Internal: 0.6%

External: 1.1%

Internal: 0.6%

External: 1.1%

Internal: 0.6%

External: 1.1%

Internal: 0.6%

External: 1.1%

Mixing rate9 - - - -

Position and 

description of visual 

filter warning

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Internet address 

for assembly 

and disassembly 

instructions

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

Airflow sensitivity to 

pressure variations 

[%]10
- - - -

Indoor/outdoor air 

tightness  [m³/h]11 - - - -

AEC (in kWh 

electricity/a)  for each 

climate zone 

(cold, average, warm)

11.5 6.1 5.6 11.0 5.7 5.2 9.9 4.5 4.1 8.2 2.8 2.4

AHS (in kWh primary 

energy/a) for each 

climate zone 

(cold, average, warm)
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Ilmanvaihtolaitteiden tietovaatimukset EU-asetuksen, numero 1253/2014, mukaisesti
Zehnder ComfoAir Q 450 TR -lämmön talteenottoyksikkö
Tavarantoimittajan nimi 
tai tavaramerkki

Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Tavarantoimittajan 
mallitunniste

ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 450 TR ComfoAir Q 450 TR

SEC ilmaistuna yksikössä 
[kWh/(m²a)] kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

-80.0 -40.7 -15.5 -80.7 -41.2 -16.0 -82.3 -42.6 -17.2 -84.8 -44.7 -19.1

SEC-luokka A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E

Ilmanvaihtoyksikön 
tyyppi

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Käyttövoimajärjestelmän 
tyyppi

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän 
tyyppi1

Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen

Lämpötehokkuus2 93% 93% 93% 93%

Maksimivirtausnopeus 
[m³/h]3

450 450 450 450

Sähkön ottoteho [W]4 245 245 245 245

Äänitehotaso (LwA) 
yksikössä [dB(A)]5

45 45 45 45

Viiteilmavirta yksikössä 
[m³/h]6

315 315 315 315

Viitepaine-ero [Pa] 50 50 50 50

SPI yksikössä  
[W/(m³/h)]7

0.18 0.18 0.18 0.18

Ohjaus ja typologia
1

Manuaalinen ohjaus
0.95

Kello-ohjattu

0.85
Keskusohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

0.65
Paikallinen ohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

Ilmoitetut enimmäistasot 
sisäiselle ja ulkoiselle 
vuodolle (%)8

Sisäinen: 0.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 0.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 0.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 0.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sekoitusaste9 - - - -

Suodatinvaroituksen 
sijainti ja kuvaus

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Web-osoite, josta 
saa asennus- ja 
purkamisohjeita

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

Ilmavirran herkkyys 
painevaihteluille [%]10 - - - -

Sisä-/ulkoilmatiiviys 
[m³/h]11 - - - -

AEC (yksikössä kWh 
sähkö/a) kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

11.5 6.1 5.6 11.0 5.7 5.2 9.9 4.5 4.1 8.2 2.8 2.4

AHS (yksikössä kWh 
primäärienergia/a) 
kullekin ilmastolle 
(kylmä, keskilämmin, 
lämmin)

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: Lämmön talteenoton tyyppi: „rekuperatiivinen“ lämmön talteenotto on lämmön talteenottoa ilman liikkuvia osia (levylämmönvaihdin).
2: Lämpötehokkuus: standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirran ollessa 50 Pa; standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille
3: Maksimivirtausnopeus, kun ulkoisen staattisen paineen ero 100 Pa.
4: Sähkön ottoteho maksimivirtausnopeudella.
5: Asumuksesta kantautuva melu viiteilmavirralla.
6: Viiteilmavirta (70% maksimi-ilmavirrasta, kun ulkoisen staattisen paineen ero on 50 Pa standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti).
7: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirralla.
8: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti; Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
9: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
10: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille: Ilmavirran herkkyys painevaihteluille, kun +20 Pa ja -20 Pa.
11: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
SEC: Normeerattu energian kulutus
SPI: Normeerattu tehonotto
AEC: Vuosittainen energian kulutus
AHS: Vuosittainen lämmityssäästö



Supplier name or trade 

mark
Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Supplier’s model 

identifier 

ComfoAir Q 450 TR 

Enthalpy

ComfoAir Q 450 TR 

Enthalpy

ComfoAir Q 450 TR 

Enthalpy

ComfoAir Q 450 TR 

Enthalpy

SEC in [kWh/(m²a)] for 

each climate zone 

(cold, average, warm)

-73.8 -37.8 -14.6 -74.8 -38.5 -15.1 -76.9 -40.1 -16.3 -80.6 -42.7 -18.4

SEC Class A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Type of ventilation unit Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU

Type of drive installed Multi-speed drive Multi-speed drive Variable speed drive Variable speed drive

Type of heat system1 Recuperative Recuperative Recuperative Recuperative

Thermal efficiency2 82% 82% 82% 82%

Maximum flow rate 

[m³/h]3
450 450 450 450

Electric power input 

[W]4
245 245 245 245

Sound power level 

(LWA) in [dB(A)] 5
45 45 45 45

Reference flow rate in 

[m³/h]6
315 315 315 315

Reference pressure 

difference [Pa]
50 50 50 50

SPI in [W/(m³/h)]7 0.16 0.16 0.16 0.16

Control factor and 

typology

1

Manual control

0.95

Clock-controlled

0.85

Central demand control

0.65

Local demand control

Declared maximum 

internal and external 

leakage rates (%)8

Internal: 1.6%

External: 1.1%

Internal: 1.6%

External: 1.1%

Internal: 1.6%

External: 1.1%

Internal: 1.6%

External: 1.1%

Mixing rate9 - - - -

Position and 

description of visual 

filter warning

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Internet address 

for assembly 

and disassembly 

instructions

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

Airflow sensitivity to 

pressure variations 

[%]10
- - - -

Indoor/outdoor air 

tightness  [m³/h]11 - - - -

AEC (in kWh 

electricity/a)  for each 

climate zone 

(cold, average, warm)

10.8 5.5 5.0 10.5 5.1 4.6 9.4 4.1 3.6 7.9 2.6 2.1

AHS (in kWh primary 

energy/a) for each 

climate zone 

(cold, average, warm)

22 - FI

Ilmanvaihtolaitteiden tietovaatimukset EU-asetuksen, numero 1253/2014, mukaisesti
Zehnder ComfoAir Q 450 TR Enthalpy -lämmön talteenottoyksikkö
Tavarantoimittajan nimi 
tai tavaramerkki

Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Tavarantoimittajan 
mallitunniste

ComfoAir Q 450 TR  
Enthalpy

ComfoAir Q 450 TR  
Enthalpy

ComfoAir Q 450 TR  
Enthalpy

ComfoAir Q 450 TR  
Enthalpy

SEC ilmaistuna yksikössä 
[kWh/(m²a)] kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

-73.8 -37.8 -14.6 -74.8 -38.5 -15.1 -76.9 -40.1 -16.3 -80.6 -42.7 -18.4

SEC-luokka A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Ilmanvaihtoyksikön 
tyyppi

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Käyttövoimajärjestelmän 
tyyppi

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän 
tyyppi1

Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen

Lämpötehokkuus2 82% 82% 82% 82%

Maksimivirtausnopeus 
[m³/h]3

450 450 450 450

Sähkön ottoteho [W]4 245 245 245 245

Äänitehotaso (LwA) 
yksikössä [dB(A)]5

45 45 45 45

Viiteilmavirta yksikössä 
[m³/h]6

315 315 315 315

Viitepaine-ero [Pa] 50 50 50 50

SPI yksikössä  
[W/(m³/h)]7

0.16 0.16 0.16 0.16

Ohjaus ja typologia
1

Manuaalinen ohjaus
0.95

Kello-ohjattu

0.85
Keskusohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

0.65
Paikallinen ohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

Ilmoitetut enimmäistasot 
sisäiselle ja ulkoiselle 
vuodolle (%)8

Sisäinen: 1.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sekoitusaste9 - - - -

Suodatinvaroituksen 
sijainti ja kuvaus

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Web-osoite, josta 
saa asennus- ja 
purkamisohjeita

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

Ilmavirran herkkyys 
painevaihteluille [%]10 - - - -

Sisä-/ulkoilmatiiviys 
[m³/h]11 - - - -

AEC (yksikössä kWh 
sähkö/a) kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

10.8 5.5 5.0 10.5 5.1 4.6 9.4 4.1 3.6 7.9 2.6 2.1

AHS (yksikössä kWh 
primäärienergia/a) 
kullekin ilmastolle 
(kylmä, keskilämmin, 
lämmin)

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: Lämmön talteenoton tyyppi: „rekuperatiivinen“ lämmön talteenotto on lämmön talteenottoa ilman liikkuvia osia (levylämmönvaihdin).
2: Lämpötehokkuus: standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirran ollessa 50 Pa; standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille
3: Maksimivirtausnopeus, kun ulkoisen staattisen paineen ero 100 Pa.
4: Sähkön ottoteho maksimivirtausnopeudella.
5: Asumuksesta kantautuva melu viiteilmavirralla.
6: Viiteilmavirta (70% maksimi-ilmavirrasta, kun ulkoisen staattisen paineen ero on 50 Pa standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti).
7: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirralla.
8: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti; Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
9: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
10: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille: Ilmavirran herkkyys painevaihteluille, kun +20 Pa ja -20 Pa.
11: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
SEC: Normeerattu energian kulutus
SPI: Normeerattu tehonotto
AEC: Vuosittainen energian kulutus
AHS: Vuosittainen lämmityssäästö



Supplier name or trade 

mark
Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Supplier’s model 

identifier 
ComfoAir Q 600 ST ComfoAir Q 600 ST ComfoAir Q 600 ST ComfoAir Q 600 ST

SEC in [kWh/(m²a)] for 

each climate zone 

(cold, average, warm)

-75.7 -37.2 -12.6 -76.6 -38.0 -13.3 -78.9 -40.0 -15.1 -82.6 -43.0 -17.8

SEC Class A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Type of ventilation unit Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU

Type of drive installed Multi-speed drive Multi-speed drive Variable speed drive Variable speed drive

Type of heat system1 Recuperative Recuperative Recuperative Recuperative

Thermal efficiency2 90% 90% 90% 90%

Maximum flow rate 

[m³/h]3
600 600 600 600

Electric power input 

[W]4
345 345 345 345

Sound power level 

(LWA) in [dB(A)] 5
51 51 51 51

Reference flow rate in 

[m³/h]6
420 420 420 420

Reference pressure 

difference [Pa]
50 50 50 50

SPI in [W/(m³/h)]7 0.26 0.26 0.26 0.26

Control factor and 

typology

1

Manual control

0.95

Clock-controlled

0.85

Central demand control

0.65

Local demand control

Declared maximum 

internal and external 

leakage rates (%)8

Intern: 0.6%

Extern: 1.1%

Intern: 0.6%

Extern: 1.1%

Intern: 0.6%

Extern: 1.1%

Intern: 0.6%

Extern: 1.1%

Mixing rate9 - - - -

Position and 

description of visual 

filter warning

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Internet address 

for assembly 

and disassembly 

instructions

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

Airflow sensitivity to 

pressure variations 

[%]10
- - - -

Indoor/outdoor air 

tightness  [m³/h]11 - - - -

AEC (in kWh 

electricity/a)  for each 

climate zone 

(cold, average, warm)

14.0 8.6 8.1 13.4 8.0 7.5 11.7 6.3 5.9 9.3 3.9 3.4

AHS (in kWh primary 

energy/a) for each 

climate zone 

(cold, average, warm)

FI - 23

Ilmanvaihtolaitteiden tietovaatimukset EU-asetuksen, numero 1253/2014, mukaisesti
Zehnder ComfoAir Q 600 ST -lämmön talteenottoyksikkö
Tavarantoimittajan nimi 
tai tavaramerkki

Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Tavarantoimittajan 
mallitunniste

ComfoAir Q 600 ST ComfoAir Q 600 ST ComfoAir Q 600 ST ComfoAir Q 600 ST

SEC ilmaistuna yksikössä 
[kWh/(m²a)] kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

-75.7 -37.2 -12.6 -76.6 -38.0 -13.3 -78.9 -40.0 -15.1 -82.6 -43.0 -17.8

SEC-luokka A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E

Ilmanvaihtoyksikön 
tyyppi

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Käyttövoimajärjestelmän 
tyyppi

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän 
tyyppi1

Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen

Lämpötehokkuus2 90% 90% 90% 90%

Maksimivirtausnopeus 
[m³/h]3

600 600 600 600

Sähkön ottoteho [W]4 345 345 345 345

Äänitehotaso (LwA) 
yksikössä [dB(A)]5

51 51 51 51

Viiteilmavirta yksikössä 
[m³/h]6

420 420 420 420

Viitepaine-ero [Pa] 50 50 50 50

SPI yksikössä  
[W/(m³/h)]7

0.26 0.26 0.26 0.26

Ohjaus ja typologia
1

Manuaalinen ohjaus
0.95

Kello-ohjattu

0.85
Keskusohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

0.65
Paikallinen ohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

Ilmoitetut enimmäistasot 
sisäiselle ja ulkoiselle 
vuodolle (%)8

Sisäinen: 0.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 0.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 0.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sekoitusaste9 - - - -

Suodatinvaroituksen 
sijainti ja kuvaus

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Web-osoite, josta 
saa asennus- ja 
purkamisohjeita

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

Ilmavirran herkkyys 
painevaihteluille [%]10 - - - -

Sisä-/ulkoilmatiiviys 
[m³/h]11 - - - -

AEC (yksikössä kWh 
sähkö/a) kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

14.0 8.6 8.1 13.4 8.0 7.5 11.7 6.3 5.9 9.3 3.9 3.4

AHS (yksikössä kWh 
primäärienergia/a) 
kullekin ilmastolle 
(kylmä, keskilämmin, 
lämmin)

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: Lämmön talteenoton tyyppi: „rekuperatiivinen“ lämmön talteenotto on lämmön talteenottoa ilman liikkuvia osia (levylämmönvaihdin).
2: Lämpötehokkuus: standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirran ollessa 50 Pa; standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille
3: Maksimivirtausnopeus, kun ulkoisen staattisen paineen ero 100 Pa.
4: Sähkön ottoteho maksimivirtausnopeudella.
5: Asumuksesta kantautuva melu viiteilmavirralla.
6: Viiteilmavirta (70% maksimi-ilmavirrasta, kun ulkoisen staattisen paineen ero on 50 Pa standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti).
7: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirralla.
8: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti; Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
9: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
10: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille: Ilmavirran herkkyys painevaihteluille, kun +20 Pa ja -20 Pa.
11: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
SEC: Normeerattu energian kulutus
SPI: Normeerattu tehonotto
AEC: Vuosittainen energian kulutus
AHS: Vuosittainen lämmityssäästö



Supplier name or trade 

mark
Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Supplier’s model 

identifier 

ComfoAir Q 600 ST 

Enthalpy

ComfoAir Q 600 ST 

Enthalpy

ComfoAir Q 600 ST 

Enthalpy

ComfoAir Q 600 ST 

Enthalpy

SEC in [kWh/(m²a)] for 

each climate zone 

(cold, average, warm)

-66.9 -32.8 -10.6 -68.3 -33.8 -11.3 -71.5 -36.2 -13.3 -76.9 -40.1 -16.5

SEC Class A+ B E A+ B E A+ A E A+ A E

Type of ventilation unit Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU Bidirectional RVU

Type of drive installed Multi-speed drive Multi-speed drive Variable speed drive Variable speed drive

Type of heat system1 Recuperative Recuperative Recuperative Recuperative

Thermal efficiency2 76% 76% 76% 76%

Maximum flow rate 

[m³/h]3
600 600 600 600

Electric power input 

[W]4
345 345 345 345

Sound power level 

(LWA) in [dB(A)] 5
51 51 51 51

Reference flow rate in 

[m³/h]6
420 420 420 420

Reference pressure 

difference [Pa]
50 50 50 50

SPI in [W/(m³/h)]7 0.26 0.26 0.26 0.26

Control factor and 

typology

1

Manual control

0.95

Clock-controlled

0.85

Central demand control

0.65

Local demand control

Declared maximum 

internal and external 

leakage rates (%)8

Intern: 1.6%

Extern: 1.1%

Intern: 1.6%

Extern: 1.1%

Intern: 1.6%

Extern: 1.1%

Intern: 1.6%

Extern: 1.1%

Mixing rate9 - - - -

Position and 

description of visual 

filter warning

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Warning on the display of 

the unit or room controller 

Internet address 

for assembly 

and disassembly 

instructions

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

www.international.

zehnder-systems.com

Airflow sensitivity to 

pressure variations 

[%]10
- - - -

Indoor/outdoor air 

tightness  [m³/h]11 - - - -

AEC (in kWh 

electricity/a)  for each 

climate zone 

(cold, average, warm)

14.0 8.6 8.1 13.4 8.0 7.5 11.7 6.3 5.9 9.3 3.9 3.4

AHS (in kWh primary 

energy/a) for each 

climate zone 

(cold, average, warm)

24 - FI

Ilmanvaihtolaitteiden tietovaatimukset EU-asetuksen, numero 1253/2014, mukaisesti
Zehnder ComfoAir 600 ST Enthalpy -lämmön talteenottoyksikkö
Tavarantoimittajan nimi 
tai tavaramerkki

Zehnder group Zehnder group Zehnder group Zehnder group

Tavarantoimittajan 
mallitunniste

ComfoAir Q 600 ST  
Enthalpy

ComfoAir Q 600 ST  
Enthalpy

ComfoAir Q 600 ST  
Enthalpy

ComfoAir Q 600 ST  
Enthalpy

SEC ilmaistuna yksikössä 
[kWh/(m²a)] kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

-66.9 -32.8 -10.6 -68.3 -33.8 -11.3 -71.5 -36.2 -13.3 -76.9 -40.1 -16.5

SEC-luokka A+ B E A+ B E A+ A E A+ A E

Ilmanvaihtoyksikön 
tyyppi

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Kaksisuuntainen 
ilmanvaihtolaite

Käyttövoimajärjestelmän 
tyyppi

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Moninopeuksinen 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Säädettävän nopeuden 
käyttövoimajärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän 
tyyppi1

Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen Rekuperatiivinen

Lämpötehokkuus2 76% 76% 76% 76%

Maksimivirtausnopeus 
[m³/h]3

600 600 600 600

Sähkön ottoteho [W]4 345 345 345 345

Äänitehotaso (LwA) 
yksikössä [dB(A)]5

51 51 51 51

Viiteilmavirta yksikössä 
[m³/h]6

420 420 420 420

Viitepaine-ero [Pa] 50 50 50 50

SPI yksikössä  
[W/(m³/h)]7

0.26 0.26 0.26 0.26

Ohjaus ja typologia
1

Manuaalinen ohjaus
0.95

Kello-ohjattu

0.85
Keskusohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

0.65
Paikallinen ohjaus käyttäjän 

toiveiden mukaan

Ilmoitetut enimmäistasot 
sisäiselle ja ulkoiselle 
vuodolle (%)8

Sisäinen: 1.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sisäinen: 1.6%
Ulkoinen: 1.1%

Sekoitusaste9 - - - -

Suodatinvaroituksen 
sijainti ja kuvaus

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Varoitus yksikön tai 
huonesäätimen näytöllä

Web-osoite, josta 
saa asennus- ja 
purkamisohjeita

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

www.international. 
zehnder-systems.com

Ilmavirran herkkyys 
painevaihteluille [%]10 - - - -

Sisä-/ulkoilmatiiviys 
[m³/h]11 - - - -

AEC (yksikössä kWh 
sähkö/a) kullekin 
ilmastolle (kylmä, 
keskilämmin, lämmin)

14.0 8.6 8.1 13.4 8.0 7.5 11.7 6.3 5.9 9.3 3.9 3.4

AHS (yksikössä kWh 
primäärienergia/a) 
kullekin ilmastolle 
(kylmä, keskilämmin, 
lämmin)

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: Lämmön talteenoton tyyppi: „rekuperatiivinen“ lämmön talteenotto on lämmön talteenottoa ilman liikkuvia osia (levylämmönvaihdin).
2: Lämpötehokkuus: standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirran ollessa 50 Pa; standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille
3: Maksimivirtausnopeus, kun ulkoisen staattisen paineen ero 100 Pa.
4: Sähkön ottoteho maksimivirtausnopeudella.
5: Asumuksesta kantautuva melu viiteilmavirralla.
6: Viiteilmavirta (70% maksimi-ilmavirrasta, kun ulkoisen staattisen paineen ero on 50 Pa standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti).
7: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti viiteilmavirralla.
8: Standardin EN 13141-7:2010 mukaisesti; Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
9: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
10: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille: Ilmavirran herkkyys painevaihteluille, kun +20 Pa ja -20 Pa.
11: Standardin EN 13141-8:2014 mukaisesti ei-kanavoiduille yksiköille.
SEC: Normeerattu energian kulutus
SPI: Normeerattu tehonotto
AEC: Vuosittainen energian kulutus
AHS: Vuosittainen lämmityssäästö
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5 Huolto

5.1 Vaihda suodattimet

Zehnder suosittelee solmimaan huoltosopimuksen 
asiantuntijayrityksen kanssa. Osa asentajista tarjoaa 
huoltosopimusta, johon käyttäjän tekemät huollot 
voidaan sisällyttää. Ota yhteyttä jälleenmyyjään 
saadaksesi listan rekisteröidyistä asentajista lähistölläsi.

Suodattimet on vaihdettava, kun vaihdon tarpeesta 
varoitetaan. Valittavissa olevat varoitusmenetelmät ovat:

Yksikön vilkkuva LED-valo; �
Yksikön näytössä näkyvä varoitusviesti: VAIHDA  �
SUODATTIMET NYT;
Ohjauslaite voi näyttää viestin. Ohjauslaitteen  �
käyttöohje sisältää lisätietoa suodattimen vaihtoon 
kehottavasta varoituksesta.

Vaihda suodattimet vähintään kerran kuudessa 
kuukaudessa. Näin varmistat miellyttävän ja 
terveellisen ilmanlaadun ja suojaat yksikköä 
epäpuhtauksilta;

Kun suodattimet on vaihdettava:
1. Tilaa uudet suodattimet.

Ota yhteyttä yksikön asentajaan, jotta saat oikeat 
suodattimet.

Suodatinsetti Tilausnumero

F7/G4 (1x/1x) 400502013

Takuu raukeaa, jos:
sellaisia osia käytetään, jotka toimitti muu kuin  �
valmistaja;
yksikköä käytetään ilman suodattimia. �

2. Kun uudet suodattimet ovat saapuneet, avaa suojalasi.
3. Valitse varoitusviestistä NYT (NOW). Turvallisuussyistä 

yksikkö pysäyttää ilmanvaihdon suodattimen vaihto-
ohjeiden ajaksi.

4. Noudata kaikkia näytön ohjeita.
Sijainti Kuvaus

Poista suodatinkorkit.

Poista vanhat suodattimet.

Asenna tulosuodatin.

Asenna poistosuodatin.

Asenna suodatinkorkit.

- Valitse SEURAAVA (NEXT) siirtyäksesi eteenpäin 
ohjeen noudattamisen jälkeen.

- Valitse TAKAISIN (BACK) palataksesi edelliseen 
ohjeeseen.

5. Valitse VAHVISTA (CONFIRM) sulkeaksesi suodattimen 
vaihto-ohjeet ja käynnistääksesi ilmanvaihdon 
uudelleen.

6. Sulje suojalasi.

Siirtääksesi suodattimen vaihdon seuraavaan päivään 
valitse varoitusviestistä SIVUUTA (IGNORE). Jos haluat 
vaihtaa suodattimet ennen kuin suodatinvaroitus ilmenee 
uudelleen, siirry SUODATTIMET-valikon (FILTERS) 
kohtaan VAIHDA SUODATTIMET.

Järjestelmän osa Aikaraja Vastuussa Toimenpide

Suodattimet 6 kuukautta Käyttäjä Vaihda suodattimet

Venttiilit 6 kuukautta Käyttäjä Puhdista venttiilit

Ritilät 6 kuukautta Käyttäjä Puhdista ritilät

Ohjauslaite 6 kuukautta Käyttäjä Puhdista ohjauslaite

Laskuputki tiivistyneelle kosteudelle 6 kuukautta Käyttäjä Täytä tiivistyneen kosteuden laskuputki 

Järjestelmän tarkastaminen ja puhdistaminen 4 vuotta Asentaja tai huoltoinsinööri -

Älä kytke yksikköön tulevaa virtaa irti, ellei yksikön 
käyttöohjeissa toisin sanota. Se voi johtaa kosteuden 
keräytymiseen ja homeongelmiin.

Tee huoltotoimenpiteet annettujen ajanjaksojen 
sisällä. Jos niin ei tehdä, ilmanvaihtojärjestelmän 
suorituskyky huononee.
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5.2 Puhdista venttiilit 5.3 Puhdista ritilät

5.4 Puhdista ohjauslaite

5.5 Täytä tiivistyneen kosteuden laskuputki

Puhdista kaikki kotisi venttiilit vähintään kerran 
puolessa vuodessa.

1. Pidä kiinni venttiilin ulkoreunasta ja vedä se kokonaan 
irti seinästä tai katosta kiertoliikkeellä.
Jos venttiilissä on kumirengas: Jätä kumirengas 
paikoilleen, kun irrotat venttiiliä.

2. Merkitse muistiin venttiilin sijainti ja asetus.
Älä muuta venttiilin asetuksia, koska se vaikuttaisi  �
negatiivisesti järjestelmän suorituskykyyn;
Älä vaihda venttiilejä keskenään, koska  �
se vaikuttaisi negatiivisesti järjestelmän 
suorituskykyyn;

3. Poista venttiilin takana oleva suodatin (jos sellainen on).

4. Puhdista venttiili pehmeällä harjalla, imurilla tai 
saippuavedellä.

5. Huuhtele venttiili hyvin ja kuivaa.
6. Laita uusi suodatin venttiilin taakse (jos siellä sellainen oli).
7. Aseta venttiili takaisin seinään tai kattoon.

Puhdista kaikki kotisi ritilät vähintään kerran 
puolessa vuodessa.

1. Pidä kiinni ritilän ulkoreunasta ja vedä se kokonaan 
irti seinästä tai katosta kiertoliikkeellä (ellei sitä ole 
ruuvattu paikoilleen).

2. Puhdista ritilä pehmeällä harjalla tai imurilla.

3. Puhdista ritilän takana oleva suodatin (jos sellainen on) 
pehmeällä harjalla tai imurilla.

Älä poista ritilän takana olevaa vaahtomuovia (jos  �
sellaista on), koska se vaikuttaisi negatiivisesti 
järjestelmän suorituskykyyn;

4. Aseta ritilä takaisin seinään tai kattoon.

Puhdista kaikki kotisi ohjauslaitteet vähintään kerran 
puolessa vuodessa. Käytä pölyhuiskaa tai imuria pölyn 
poistamiseksi. Älä käytä vettä tai mitään muuta nestettä. 
Käynnistä lapsilukko näytöltä, ettei asetuksia vahingossa 
muuteta tahattomilla painikkeiden painalluksilla.

Tiivistyneen kosteuden laskuputki on liitetty kotitalouden 
viemärijärjestelmään. Kotiisi tulevan viemärihajun 
ennaltaehkäisemiseksi viemärijärjestelmän vesilukossa 
on aina oltava vettä. Tämän saat aikaiseksi kaatamalla 
lasillinen vettä vesilukkoon.
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6 Viat
Vikatapauksessa:

Yksikön LED-valo vilkkuu; �
Yksikön näyttö näyttää vastaavan/t vikakoodi(t); �
Ohjauslaite voi näyttää viestin. Ohjauslaitteen  �
käyttöohje sisältää lisätietoa varoitustavasta.

Yksikköön tulevaa virtaa ei tule kytkeä irti, ellei 
yksikköä oteta käytöstä vakavan vian vuoksi tai muista 
pakottavista syistä.

Älä kytke yksikköön tulevaa virtaa irti, ellei yksikön 
käyttöohjeissa toisin sanota. Se voi johtaa kosteuden 
keräytymiseen ja homeongelmiin.

Kun yksikkö asennetaan paikkaan, jonka 
ilmankosteus on keskimääräistä suurempi (kuten 
kylpyhuone tai wc) kosteuden tiivistymisen 
todennäköisyys yksikön ulkopinnalle on suuri. Tämä 
vastaa ikkunaan kertyvää kosteutta, joka ei vaadi 
toimenpiteitä.

Suodattimen vikautumistapauksessa vaihda suodatin 
kuten huoltokappaleessa ohjeistettiin.

Kaikkien muiden vikojen tapauksessa noudata näitä 
ohjeita:
1. Siirry kohtaan NOLLAA VIRHE (RESET ERROR).
2. Valitse VAHVISTA (CONFIRM).
3. Odota viisi minuuttia.

Jos vika toistuu:
4. Siirry kohtaan TILA (STATUS).
5. Siirry kohtaan SENHETKISET VIRHEET (CURRENT 

ERRORS).
6. Kirjoita ylös kaikki vikakoodit (Valitse SEURAAVA 

(NEXT) muiden virheiden tarkastelemiseksi).
7. Valitse TAKAISIN (BACK).
8. Siirry YKSIKKÖ-kohtaan (UNIT).
9. Siirry kohtaan LÄMMÖNVAIHDINTYYPPI (HRU-TYPE).
10. Kirjoita ylös yksikkötyyppi.
11. Sulje suojalasi.
12. Ota yhteyttä asentajaan tai huoltoinsinööriin ja anna 

hänelle muistiin kirjaamasi tiedot.
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I Asennus/testausseloste

Päivämäärä Osoite

Työohjeet Kaupunki

Työn teettävä taho Projektityyppi

Asentaja Asumustyyppi

Mittaukset Yksikkötyyppi

Huone Kohta Vaadittu [m³/h] Testattu [m³/h] Venttiilin tyyppi Venttiilin asetukset

Keittiö

Kylpyhuone

WC

...

...

...

Yhteensä:

Huone Kohta Vaadittu [m³/h] Testattu [m³/h] Venttiilin tyyppi Venttiilin asetukset

Olohuone

Makuuhuone 1

Makuuhuone 2

Makuuhuone 3

...

...

...

Yhteensä:

Mitattu Ilman tulo
[Pa]

Ilman palautus
[Pa]

Tulopaine

Imupaine

Yhteensä:

Ilman palautus

Ilman tulo

Paine
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II Huoltokirja

Toimenpide V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

Vaihda suodattimet

Puhdista venttiilit ja ritilät

Puhdista ohjauslaite

Täytä kotitalouden viemärijärjestelmän tiivistyneen 
kosteuden laskuputki

Toimenpide V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

Vaihda suodattimet

Puhdista venttiilit ja ritilät

Puhdista ohjauslaite

Täytä kotitalouden viemärijärjestelmän tiivistyneen 
kosteuden laskuputki 

Tarkasta ja puhdista yksikön kotelo

Tarkasta ja puhdista lämmönvaihdin

Tarkasta ja puhdista tuulettimet

Tarkasta ja puhdista mukautuva ohitus

Tarkasta ja puhdista etulämmitys

Tarkasta ja puhdista yksikön tiivistyneen kosteuden 
laskuputki

Tarkasta ja puhdista ilmakanavat

Päivämäärä Toimenpide Nimikirjaimet

Kuusi kuukautta asennuksen jälkeen:

12 kuukautta asennuksen jälkeen:
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Toimenpide V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

Vaihda suodattimet

Puhdista venttiilit ja ritilät

Puhdista ohjauslaite

Täytä kotitalouden viemärijärjestelmän tiivistyneen 
kosteuden laskuputki 

Toimenpide V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14

Vaihda suodattimet

Puhdista venttiilit ja ritilät

Puhdista ohjauslaite

Täytä kotitalouden viemärijärjestelmän tiivistyneen 
kosteuden laskuputki 

Tarkasta ja puhdista yksikön kotelo

Tarkasta ja puhdista lämmönvaihdin

Tarkasta ja puhdista tuulettimet

Tarkasta ja puhdista mukautuva ohitus

Tarkasta ja puhdista etulämmitys

Tarkasta ja puhdista yksikön tiivistyneen kosteuden 
laskuputki

Tarkasta ja puhdista ilmakanavat

Päivämäärä Toimenpide Nimikirjaimet

Kuusi kuukautta asennuksen jälkeen:

12 kuukautta asennuksen jälkeen:
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Päivämäärä Toimenpide Nimikirjaimet



Zehnder Group Deutschland GmbH
Sales International
Almweg 34 • 77933 Lahr • Saksa
Puh. +49 78 21 586-392 • Faksi +49 78 21 586-406
sales.international@zehndergroup.com • www.international.zehnder-systems.com
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