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Rövid bemutatkozó

 A nyugat-európai piac vezető komfort szellőzés gyártója

 Szakértő háttértámogatás, tőlünk lehet kérdezni

 Rengeteg működő rendszer, mérés, tapasztalat

 5 év rendszergarancia

 Folyamatos innováció

 Csak a Zehnder kínálatában megtalálható megoldások

 Nagyon széles termékválaszték

 Kimagasló német minőség

 Gyors, egyszerű, biztos szerelési technológiák

 Évtizedek tapasztalata

 Anyagok raktárról

 Rendszeres akciók

 Oktatások, gyárlátogatások



5 év rendszergarancia a gyártótól



Kulcskérdés: entalpia hőcserélős szellőzőgép vagy normál?

Téli probléma:

Túl száraz a belső levegő

Megoldás 1: páravisszanyerés (entalpia hőcserélő)
Megoldás 2: párásítás géppel (újabb kérdéseket vet fel)

Nyári probléma:

Túl nedves a belső levegő

Megoldás 1: páracsökkentés géppel
Megoldás ½: rövid ideig az entalpia hőcserélőnek párakiegyenlítő szerepe van

Az entalpia hőcserélős szellőzés csökkenti a hűtőgép energiafelhasználását.



Normál hőcserélővel Entalpia hőcserélővel



2013-ig
Papír alapú entalpia hőcserélő

… és sok versenytársunknál még 2019-ben is

2013-tól
Polimer membrán anyagú entalpia hőcserélő

A hőcserélő



A technológia

Folyadék 
nem megy át

Légnemű 
pára átmegy

https://www.youtube.com/watch?v=awA89LHG-kM



Hőcserélők

Normál Polimer membrános 
entalpia hőcserélő

Hőcsere Igen Igen

Téli párásítás Nem Igen

Nyári páracsökkentés Nem Igen

Fagyvédelem Nem Igen

Kondenzvíz képződés Igen Nem

Vízzel mosható Igen Igen

Pillanatnyi termikus 
hatásfok

Magasabb Alacsonyabb

Éves hatásfok Alacsonyabb Magasabb

Ár Alacsonyabb Magasabb



Néhány gép polimer membrános entalpia hőcserélővel



Így működik

A nedves levegő a szárazabb levegő felé igyekszik, és a membránon áthaladva nedvesíti azt.

Tél
Külső levegő 1- 2 g/ kg
Belső levegő 7- 10 g/ kg

Nyár
Külső levegő 14- 18 g/ kg
Belső levegő 9- 10 g/ kg (aktív hűtéssel)

Átmeneti időszak
Közel azonos a külső/ belső páratartalom.

Párásítás

Szárítás

Nincs 
páravándorlás



ComfoAir Q350 normál hőcserélővel, fagyvédő fűtő



ComfoAir Q350 entalpia hőcserélővel, fagyvédő fűtő nélkül



ComfoAir Q350 entalpia hőcserélővel, fagyvédő fűtő nélkül



Szakcikk a honlapon

http://comfosystems.hu/szellozteto-szakmai/szakcikkek/az-eredeti-polimer-membranos-entalpia-
hocserelo



A Budapesti Műszaki Egyetem összehasonlító vizsgálata



Nagytarcsa, 2016-ban épült családi ház

• Mérés: 2019 január
• Légszállítás: 180 m3/h
• Géptípus: ComfoAir Q350 ERV
• Házban jelenlévők: 3 fő
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Más működésű gépek



Nem központi (decentralizált) hővisszanyerő gépek

Kerámiabetétes gépek, váltakozó irányú ventilátorral

Párban használatos!



Nem központi (decentralizált) hővisszanyerő gépek

Ellenáramú hőcserélős gépek, két ventilátorral

Comfospot 50



Nem központi (decentralizált) hővisszanyerő gépek

Ellenáramú hőcserélős gépek, két ventilátorral

ComfoAir 70



Decentralizált hővisszanyerő gépek

„Hagyományos” megoldás Zehnder megoldás

Hőcserélő Kerámiabetét:
• A két légáram ugyanott halad 

(higiénia?)

Ellenáramú entalpia hőcserélő:
• A két légáram mindig elkülönül

Ventilátor 1 db változó irányú axiál
ventilátor:
• Szélhatásra, nyomáskülönbségre 

érzékeny
• Zavaró zaj a váltás miatt

2 db radiál ventilátor, folyamatos 
üzemre:
• Nem érzékeny szélhatásra, 

nyomáskülönbségre
• Nincs váltás

Telepítés • Két furat, két elektromos 
szerelés

• Max falvastagság 50 cm

• Egy furat, egy elektromos 
szerelés

• Max falvastagság 60 cm + 30 cm 
bővítő

Légszállítás 50 m3/h = 25 m3/h (!) 50 m3/h = 50 m3/h

Szűrők Durva szűrő Akár pollenszűrővel is

Ár Kb. 140.000 Ft /db Kb. 300.000 Ft



Decentralizált hővisszanyerő gépek

Beépített kezelő

Fali kezelő

CO2 és nedvesség érzékelő

VOC és nedvesség érzékelő

Nedvesség érzékelő



Decentralizált hővisszanyerő gépek külső rács nélkül



Következő oktatási nap, október 29.

https://szellozes.info/hirek-ujdonsagok/200-szakmai-nap-zehnder-hovisszanyeros-szellozteto-
temaban-2019-10-29

• Helyszín: Szentendre, ÉMI Központ konferenciaterme
• Kezdés: 9 óra
• A parkolás ingyenes
• Megfelelő számú jelentkező esetén kisbusz indul Budapestről
• Belépődíj nincs, de regisztrálni kell
• Téma: komfort szellőzés, közel nulla energiaigény, tervezés, kivitelezés
• Regisztráció:



További információk

• Honlap: www.comfosystems.hu
• Online tervezési segédlet
• Katalógus
• Mintapéldák
• CAD rajzfájlok
• Szakcikkek
• Ingyenes oktatások, konzultációk

• Termékek raktárról
• Országos szerviz
• 5 év rendszergarancia
• Bemutatóterem


