Zehnder ComfoAir serie.
Ventilatie; WTW Units

Toe- en afvoerventilatie unit met hoog rendement warmteterugwinning.
Ventilatoren, printplaat, interieur polypropyleen, behuizing gecoate staalplaat, front kunststof en filters.
Alle onderdelen voldoen aan de RoHS en REACH richtlijnen.

Enkele eigenschappen zijn:
• Hoog rendement warmteterugwinning, TNO kwaliteitsverklaring rendement >95% volgens NEN 5128, ISSO gecontroleerd.
• Energiezuinige gelijkstroom ventilatoren.
• Recyclebaar kunststof.
• Geproduceerd in Nederland.

Zorgt voor een energiezuinig, comfortabel binnenklimaat door hoog rendement warmteterugwinning.
Filters zijn door de bewoners zelf te vervangen middels een toegevoegde onderhoudsinstructie voor de bewoner.
Onderhoud dient te gebeuren door de installateur en de onderdelen eenvoudig toegankelijk.
De ComfoAir is te bedienen door schakelaars of automatisch te laten regelen door sensoren.
Filter- en storingsmelding op schakelaar zijn mogelijk.
ComfoAir E300/400 tot 300/400 M3/h, ComfoAir Q350/450/600 tot 350/450/600 M3/h.
EPC winst tot 0.28.
230 V, 1 fase. Standaard 100% bypass.
Filters ISO Coarse en ISO ePM1.
Passiefhuis certificaat, TNO verklaring rendement, ISO 14001 en ISO 9001.

Vanuit haar maatschappelijke rol geeft Zehnder Group Nederland vorm aan haar verantwoordelijkheid voor mens, milieu en duurzame samenleving in algemene zin.
Wij verbinden ons daarbij tot het naleven van de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving. Zij levert een voortdurende inspanning aan het verbeteren van de
milieuprestatie door middel van goed getrainde auditoren welke periodiek onze bedrijfsprocessen doorlopen, een goed getrainde BHV-organisatie op het gebied van
milieucalamiteiten, het inzichtelijk maken van milieuwinst in ontwikkelprojecten en duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij de leveranciers.

Karton.

2.1 Milieuprestatie; 3.2.2 Ventilatie en regelgeving.

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.
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