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Srdečně Vás zveme na premiérové představení nové generace větracích jednotek s rekuperací tepla Zehnder ComfoAir Q, spojené s prezentací řady 
dalších novinek Zehnder pro perfektní vnitřní klima a stručným seznámení s legislativou do roku 2020.

Místo:  Hotel U Krbu, Vídeňská 360, 254 42 Vestec u Prahy
Termín: 22. 11. 2016 – více zaměřené na projektanty, architekty
 24. 11. 2016 – více zaměřené na obchodníky, instalatéry
    
Program: 
08:30 – 09:30 Registrace, snídaně
09:30 – 16:00   1. blok:  Zehnder ComfoAir Q - 16 klíčových funkcí a vlastností, naplňující požadavky konečných zákazníků, instalatérů,  

projektantů a architektů
  2. blok:  Zehnder ComfoAir Q – snadný návrh, instalace a zprovoznění pro perfektní provoz - ukázka funkčního systému větrání 

v Zehnder & Husky Akademii, způsoby ovládání, integrace do chytrých budov
  3. blok:  Zehnder Charleston – originální designové radiátory pro moderní i klasický styl, program Mr. Charleston,  

soutěž „Projektuješ! Profituješ!“ pro architekty a designéry
  4. blok:  22. 11. – Novinky z oblasti stropního vytápění a chlazení 

24. 11. – Design v koupelně – novinky, zásady pro návrh vhodného radiátoru 
 5. blok:  Průvodce platnou legislativou ve vytápění, větrání a klimatizaci  

Ing. Miloš Lain, Ph.D. – Tepelná pohoda, Ekodesign větracích jednotek, EPBD, NZÚ, trendy 
16:00 – 18:00  Volné posezení, diskuze, pohoštění

Přihlášky prosíme zasílejte do 18. 11. s uvedením počtu osob, jména, příjmení, firmy, adresy, e-mailu, tel. na: info@zehnder.cz

Zehnder, evropský leader v oblasti inovativních řešení pro komfortní větrání s rekuperací tepla přichází na český trh s novou 
generací větracích jednotek Zehnder ComfoAir Q. V tomto Newsletteru máte jedinečnou příležitost se s novými jednotkami poprvé 
seznámit. Prodej bude zahájen 1. ledna 2017. Zehnder ComfoAir Q postupně nahradí velice úspěšnou, spolehlivou a dobře známou 
řadu rekuperačních jednotek Zehnder ComfoAir 350/550 Luxe, které budou v prodeji min. do konce roku 2017. 

Nové větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q zahrnují inovace v mnoha aspektech. 16 klíčových 
funkcí a vlastností naplňuje očekávání konečných zákazníků stejně jako odborníků 
z oblasti větrání. Zejména co se týká energetické účinnosti jednotky Zehnder ComfoAir Q dosahují 
těch nejlepších hodnot, díky kterým splňují budoucí energetické standardy. Novinkou je nabídka 
jednotek ve 3 velikostech s odstupňovaným vzduchovým výkonem 350, 450 a 600 m³/h. To umožňuje 
optimální navrhování jednotek Zehnder ComfoAir Q do apartmánů, jedno a vícegeneračních rodinných 
domů, kanceláří a komerčních budov. V neposlední řadě nová vlajková loď rekuperačních jednotek 
Zehnder zaujme rovněž svým nejmodernějším designem.

Při vývoji nových větracích jednotek Zehnder ComfoAir Q byl kladen zvláštní důraz na zvýšení energetické účinnosti. Toho bylo dosaženo jednak 
optimalizací využití vnitřního prostoru (díky tomu jak výměník tepla ve tvaru diamantu, tak ventilátor mohou být větší) a také významnou optimalizací 
proudění vzduchu ve výměníku tepla. Variabilní výšky kanálků ve výměníku umožňují stabilní konstantní průtok vzduchu, který je pak směrován  
do ventilátoru s minimálním odporem vzduchu. Výsledkem je potřeba nižšího výkonu ventilátoru a tedy i nižší spotřeba el. energie. 

Vlivem nejnovější technologie ventilátorů jsou jednotky Zehnder ComfoAir Q nejen podstatně tišší, ale mají také velmi nízkou spotřebu energie. 
Naváděcí mřížka optimalizuje proudění vzduchu do ventilátoru a ještě více snižuje hladinu hluku. Spirálový plášť a rotor ventilátoru ebm-papst jsou 
vyvinuté v souladu s nejvyššími standardy větrání a klimatizační techniky.

Díky zmíněným technologickým inovacím jednotky Zehnder ComfoAir Q dosahují až o 5% vyšší rekuperaci tepla, mají až o 10% nižší 
spotřebu energie a až o 8 dB (A) nižší hlučnost. Kromě toho se uživatelé Zehnder ComfoAir Q mohou těšit na velmi příjemné vnitřní klima. 
Adaptivní předehřev se automaticky dokonale přizpůsobí venkovní teplotě a zajišťuje potřebnou 
teplotu venkovního vzduchu přiváděného do výměníku tepla. Tím umožňuje maximální možnou 
rekuperaci tepla a současně nízkou spotřebu elektrické energie.

Vnímání teploty lidmi závisí na aktuální venkovní teplotě a průměrné venkovní teplotě v posledních 
dnech. Proto pro maximální komfort uživatelů inteligentní řízení Zehnder ComfoAir Q na základě 
informací z teplotních a vlhkostních čidel vyrovnává teplotu přiváděného vzduchu. To umožňuje 
rovněž nový regulovatelný by-pass nastavením stupně rekuperace a množství vzduchu. 

A konečně nový patentovaný koncept filtrů rovněž pozitivně ovlivňuje vnitřní klima. Nyní jsou dva 
filtry umístěny na vstupu vzduchu do jednotky. Díky tomu jsou všechny komponenty jednotky 
chráněny před znečištěním od samého počátku. Kromě toho nové klapky filtrů zaručují jejich 100% 
těsnost a tím i nejvyšší možnou hygienu v jednotce a systému rozvodu vzduchu. Skládaný filtr 
s velkou plochou poskytuje lepší ochranu.

Velmi zvláštní high-tech funkci má Flow Control. Tento řídící modul zajišťuje vyvážený konstantní 
průtok přiváděného a odváděného vzduchu v budově, což umožňuje efektivnější provoz větracího 
systému. Dosahuje toho tím, že ignoruje krátkodobé přechodné vlivy (např. poryv větru), čímž se 
zamezí negativní ovlivňování výkonu ventilátoru. 

Obsluha jednotky Zehnder ComfoAir Q je snadnější než kdy jindy: pomocí integrovaného intuitivního displeje, zobrazující veškeré provozní 
údaje v reálném čase, uživatel získává informace o spotřebě energie i úspoře nákladů na vytápění. Kromě toho displej upozorňuje na výměnu filtrů,  
a to nejen v závislosti na provozním čase, ale také na objemu dopravovaného množství vzduchu. Systém větrání lze rovněž ovládat pomocí 
jednoduchého třípolohového přepínače, ovládací jednotky ComfoSence, speciální aplikace pro mobilní zařízení nebo ho lze přes rozhraní KNX Q 
integrovat do systému řízení budovy.

Při vývoji větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q byly brány v úvahu rovněž praktické aspekty instalace. Automatické nastavení systému, zahrnující 
průvodce nastavením systému větrání krok za krokem (zobrazující se na integrovaném displeji) stejně jako závěrečný zkušební test a potvrzení instalace, 
umožňuje instalatérovi velice snadné a rychlé zprovoznění. Další velkou předností je univerzálnost jednotek pro pravou nebo levou 
instalaci. Připojení interiéru z pravého (nastaveno z výroby) na levé může být snadno přenastaveno v několika málo krocích přímo na stavbě. To 
umožňuje instalatérovi větší flexibilitu v případě neočekávaných změn při zprovoznění systému. A navíc předehřev lze snadno integrovat 
i dodatečně.

Samozřejmě všechny větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q jsou dodávány se standardním i entalpickým výměníkem tepla. Jsou nejen dokonale 
kompatibilní se všemi komponenty systému větrání Zehnder (se zemním výměníkem, chladící jednotkou, hygienickými rozvody vzduchu), ale hlavně 
otevírají novou kapitolu „inovativního větrání s rekuperací tepla“, řízeného požadavky zákazníků. Nová generace větracích jednotek bude v prodeji od 
ledna 2017, kdy budou k dispozici katalogy, ceníky, prezentace na internetu.

AKCE Kulový blesk 
22. 11. 2016  Hotel U Krbu, Vídeňská 360, 254 42 Vestec u Prahy - pro projektanty, architekty
24. 11. 2016  Hotel U Krbu, Vídeňská 360, 254 42 Vestec u Prahy - pro obchodníky, instalatéry
(viz bod č.1)

Zehnder Akademie - Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí 2 (u Tábora), 9 – 16 hod
Zehnder & Husky Akademie - Vídeňská 573, 252 42 Vestec u Prahy, 9 – 16 hod
(přihlášky prosíme zaslat na: info@zehnder.cz)

 6. 12. 2016 Zehnder Akademie Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (základní)
13. 12. 2016 Zehnder & Husky Akademie  Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (základní)

30. 01. 2017 Zehnder Akademie  Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (základní)
31. 01. 2017 Zehnder & Husky Akademie  Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (základní)

14. 02. 2017 Zehnder Akademie  Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (základní)
15. 02. 2017 Zehnder Akademie  Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (instalace, servis)
16. 02. 2017 Zehnder Akademie  Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (návrhy v ComfoPlan)
28. 02. 2017 Zehnder & Husky Akademie  Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (základní)

06. 03. 2017 Zehnder Akademie  Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (základní)
28. 03. 2017 Zehnder & Husky Akademie Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (základní)
29. 03. 2017 Zehnder & Husky Akademie Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (instalace, servis)
30. 03. 2017 Zehnder & Husky Akademie Komfortní větrání - Zehnder ComfoAir Q (návrhy v ComfoPlan)

(zajišťuje Společnost pro techniku prostředí. on-line přihláška: www.stpcr.cz nebo zaslat na: stp@stpcr.cz)

16. 01. 2017  8:30 – 13:00  Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40 
17. 01. 2017  8:30 – 13:00  Ostrava – Hotel Imperial, Tyršova 6 
18. 01. 2017  8:30 – 13:00 Zlín – Hotel Moskva, Nám. Práce 2512 
19. 01. 2017  8:30 – 13:00  Brno – Hotel International, Husova 16 

23. 01. 2017  8:30 – 13:00  Ústí nad Labem – Hotel Vladimír, Masarykova 36 
24. 01. 2017  8:30 – 13:00  Plzeň – Plzeňský Prazdroj – Konf. a spol. centrum Secese, U Prazdroje 7 
25. 01. 2017  8:30 – 13:00  České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6 
26. 01. 2017  8:30 – 13:00 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

 2. – 5. 2. 2017  Moderní Vytápění - Dřevostavby, Praha – Holešovice, hala M
 9. – 11. 2. 2017  For Pasiv, Praha – Letňany, hala 5
14. – 18. 3. 2017  ISH, Frankfurt, hala 8
28. – 29. 4. 2017  SHK, Brno, pavilon V

Pokud máte zájem o doplňující informace, zaslání katalogů nebo ceníků, neváhejte nás kontaktovat:
M + 420 731 414 443, T + 420 383 136 222, info@zehnder.cz, www.zehnder.cz 

V případě, že si nepřejete zasílat další NEWSLETTER Zehnder (plánovaný na 2. 1. 2017), prosíme, informujte nás na níže uvedenou adresu. 

Ing. Jiří Štekr, vedoucí zastoupení pro ČR a SR, M +420 733 73 70 70, jiri.stekr@zehndergroup.com
Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II

V návaznosti na průzkum potřeb zákazníků byly vytvořeny 3 nové katalogy designových radiátorů Zehnder v novém firemním stylu: INDIVIDUÁLNÍ 
ŽIVOTNÍ STYL - kompletní obrazový katalog všech designových koupelnových a bytových radiátorů Zehnder. HŘEJIVÉ TEPLO V KOUPELNĚ - 
katalog nejprodávanějších koupelnových radiátorů v základním a středním cenovém segmentu. Obsahuje kapitolu pojednávající o potřebné kvalitě 
radiátorů do koupelny, doporučený postup a zásady návrhu vhodného radiátoru do koupelny a také Akci Colours free, v rámci které jsou  
do 31. 3. 2017 vybrané radiátory v 6 nej. barvách prodávány za cenu barvy bílé. Nechybí novinky - dvě zcela nové řady asymetrických radiátorů, 
s jejichž využitím se stane zavěšení a sušení ručníků radostí pro celou rodinu a radiátory Zehnder Kleo s jemným designem v provedení svislém 
(vhodným rovněž do předsíně, chodby nebo kuchyně) a vodorovném nad vanu nebo pod okno. Poslední katalog upozorňuje na přednosti a možnosti 
využití designových bytových radiátorů Zehnder Charleston a Zehnder Roda, vhodných pro KLASICKÝ I MODERNÍ STYL. Obsahuje technické 
údaje a ceny vybraných modelů o výšce 60, 180 a 200 cm. 
Všechny katalogy jsou k dispozici ke stažení na http://www.zehnder.cz/downloads/rad nebo po kliknutí na následující titulky katalogů.  
Rádi Vám zašleme tištěné katalogy, které si lze vyžádat na: info@zehnder.cz nebo M 731 414 443.

Nové katalogy a novinky designových radiátorů Zehnder

Pozvánka na akci „Kulový blesk“ 22. 11. a 24. 11. 2016

Nová generace větracích jednotek Zehnder ComfoAir Q

Kalendář odborných školení, prezentací a veletrhů  
s představením Zehnder ComfoAir Q a dalších novinek
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