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Seznámení se systémy řízeného větrání s 

rekuperací Zehnder na BD Háječek

Zehnder ComfoSystems



Proč větrat ?

V průměru trávíme více než 

70% našeho času v 

uzavřených prostorech



Požadavky na systém větrání

Garance zdravého a kvalitního 

vzduchu

Regulace vlhkosti vzduchu

Minimalizace tepelných ztrát 

při větrání



Proč větrání s rekuperací ?

▪Snížení topných nákladů (až o 40-

50%)

▪Komfortní větrání (bez průvanu)

▪Trvalá distribuce čerstvého vzduchu

▪Možnost oddělení od venkovního 

hluku

▪Úprava vzduchu (filtrace,zvlhčení,...)

▪Ochrana proti radonu

▪Zvýšení ceny nemovitosti

▪Odvod nadměrné vlhkosti

▪Eliminace plísní



Vzorový byt 1kk a 2kk



Vzorový byt 3kk



Vzorový byt 5kk



Výhody uvažovaného systému Zehnder
Potrubní rozvody ComfoSystem + větrací jednotka od Zehnder/PAUL

VZT JEDNOTKA JE CERTIFIKOVÁNA podle PASSIVHAUS INSTITUT Darmstadt

Proč je to výhoda? Nezávislý – celosvětově  renomovaný institut potvrdil špičkové parametry jednotky 

svými neovlivnitelnými měřeními a testy

DOKONALÁ TĚSNOST VZT JEDNOTKY: plášť tvořen kompaktním výliskem z materiálu EPP:

Proč je to výhoda? Vyšší účinnost rekuperace, odstraněny tepelné mosty (bez rizika povrchové 

kondenzace interiérové vlhkosti na jednotce), nižší spotřeba energie, výborné akustické vlastnosti.

OVLÁDÁNÍ VZT JEDNOTKY: intuitivní ovládání, možnost řízení výkonu větrací jednotky podle 

čidel (vlhkostní, CO2), možnost řízení 0-10V (řízení tzv. chytrým domem -nadřazeným ovládacím 

systémem bytu).

Možnost ovládat v součinnosti s LOXONE aplikací např. v mobilním telefonu.

Proč je to výhoda?  V případě použití inteligentní domácnosti – pouze jedna aplikace na vše.

VZT JEDNOTKA 1kk, 2kk – KOMPAKTNÍ ROZMĚRY (VÝŠKA 25CM)

Proč je to výhoda? Jednotku lze osadit do minimálně sníženého podhledu.



Výhody uvažovaného systému Zehnder
Potrubní rozvody ComfoSystem + větrací jednotka od Zehnder/PAUL

FILTRY: O 1/3 VĚTŠÍ FILTRAČNÍ PLOCHA OPROTI NA TRHU BĚŽNÝM VĚTRACÍM 

JEDNOTKÁM

Proč je to výhoda? Filtry mají nižší tlakovou ztrátu (nižší spotřeba elektřiny, nižší akustické zatížení) a 

delší životnost (není je třeba tak často vyměňovat = nižší provozní náklady).

VZT JEDNOTKA - PŘEDEHŘEV EXTERNÍHO VZDUCHU: již v základním vybavení větrací 

jednotky a v základní ceně.

Proč je to výhoda? Větrací jednotka bude pracovat plnohodnotně i v největších mrazech. I v největších 

mrazech bude teplota přiváděného vzduchu komfortní.

VZT JEDNOTKA – MOŽNOST ENTALPICKÉHO VÝMĚNÍKU (PAUL Climos v základu, CA 

Standard volitelně): komfortní řešení vnitřního klimatu – řeší problém nízké vlhkosti v zimních 

měsících.

Proč je to výhoda? I v největších mrazech je optimálně hospodařeno s vlhkostí vzduchu a tím se 

předchází nepříjemnému pocitu suchého vzduchu (nízká relativní vlhkost vzduchu).

VZT JEDNOTKA – NEPOTŘEBUJE ODVOD KONDENZÁTU (díky entalpickému výměníku)-

Proč je to výhoda? Větrací jednotku lze instalovat např. v předsíni – bez nutnosti spec. kanalizační 

větve pro napojení jednotky (úspora instalačních nákladů) a bez sifonu (bez nebezpečí zanesení a 

nutných kontrol a čištění – odpadá nebezpečí úniku kondenzátu s následným poškozením stavebních 

konstrukcí). 

.



Výhody uvažovaného systému Zehnder
Potrubní rozvody ComfoSystem + větrací jednotka od Zehnder/PAUL

.



VZT jednotka PAUL Climos 200 ECO (1kk a 2kk)

• 594 x 1019 x 250

• Constant flow

• Nadřazený systém

• Entalpický výměník

• Předehřev

• Čidla

• Skvělé akustické parametry



VZT jednotka ComfoAir Standard (3kk a 5kk)

Vysoká energetická účinnost 



Potrubí Zehnder InFloor

ComfoTube 75/90

• Flexibilní kulaté potrubí 

• Vysoce kvalitní potravinářský 

plast (HDPE)

• Centrálně nastavitelné průtoky 

vzduchu

• Nízké tlakové ztráty 

• Lehce čistitelné

• Vysoká úroveň těsnosti

• Nízká hmotnost

• Nekorodující

• S hladkou vnitřní hygienickou 

vystélkou

• Povolený teplotní rozsah -25 

až +60oC

• Min.radius ohybu = 1D



Systémové čištění rozvodů vzduchu
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Zehnder Vám představuje „rodinu ventilů“

▪ Jedinečná „rodina ventilů“, která zahrnuje talířový ventil přívodního

vzduchu ComfoValve Luna S a nový talířový ventil odváděného

vzduchu ComfoValve Luna E poskytuje ideální řešení pro dokonalé

vnitřní klima.

▪ Oba ventily mají optimální akustické parametry a výkon pro

maximální komfort bydlení.

▪ „Rodina ventilů“ navíc přesvědčí dokonale sladěným štíhlým a

diskrétním designem a je ideální volbou pro kombinaci obou

ventilů např. obývacím pokoji s kuchyní.

▪ Rodina ventilů dále zaujme standardizovaným systémem instalace

i nastavování průtoku vzduchu, který usnadňuje montáž i uvádění

do provozu a tak zkracuje dobu nutnou pro realizaci větracího

systému.
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Základní představení
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Všechny výhody „rodiny ventilů“ v detailu
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▪ Štíhlý a diskrétní design

Díky nadčasovému, štíhlému a diskrétnímu designu v kombinaci s

konstantní výškou nastavení 30 mm obou ventilů zajišťuje

harmonickou a bezproblémovou integrací do všech druhů interiérů.

▪ Perfektní kombinace

Díky podobnému vzhledu je to ideální volba pro kombinaci obou ventilů

např. v otevřených obývacích pokojích s kuchyní.

▪ Tichý provoz

Know-how společnosti Zehnder ve vývoji, testování a výrobě umožňuje

velice tichý provoz ventilů, který přispívá k většímu pohodlí

zákazníků.

▪ Uživatelská spokojenost

Polymerové materiály ventilů s dlouhou životností a odolností vůči

UV záření jsou odolné proti poškrábání, jsou stálobarevné a snadno

se čistí. Vytvářejí tak vysokou úroveň spokojenosti zákazníků.

Nadčasový, štíhlý a nenápadný design

Uživatelský komfort a spokojenost 

Výhody pro uživatele a 

instalatéra



Koncové prvky Zehnder

Přívodní a odtahový ventil LUNA – JAK VYPADAJÍ



Koncové prvky Zehnder

Přívodní ventil LUNA S

Beatus dies luna proximo est



Koncové prvky Zehnder

Přívodní ventil LUNA S



Koncové prvky Zehnder

Přívodní ventil LUNA S



Koncové prvky Zehnder

Přívodní ventil LUNA S

LUNA S Standardní ventil

Patentovaná technologie distribuce vzduchu!!!



Koncové prvky Zehnder

Přívodní a odtahový ventil LUNA



Koncové prvky Zehnder

Přívodní a odtahový Renoventil



Koncové prvky Zehnder

Designové mřížky 

• Viz samostatný katalog 

v příloze



Servis a technická podpora Zehnder

Zehnder/Veskom poskytuje

• Konzultace a školení

• Podpora projekce - knihovny BIM, CAD

• Podpora projekce - návrh vzorových bytů včetně výkazů výměr

• Podpora při realizaci - poradenství při instalaci na místě

• Podpora při realizaci – zprovoznění VZT jednotky vzorového bytu

• Podpora při realizaci – zaregulování systému vzorového bytu v 

případě použití rozvodu Zehnder

• Záruční a pozáruční servis

• 5 let záruka


