
Predviden strošek letne porabe elektrike = €2,-… 

ZCV2 

Univerzalen energetsko varčen semiradialen 

ventilator SFP 0,04 W/m
3
/h – Ventilator, kot ga potrebujete

Opis 

Univerzalen večfunkcijski ekstrakcijski ventilator s SMART tehnologijo, za energetsko varčno 
prezračevanje z neprekinjenim brezfilterskim delovanjem brez vzdrževanja. Z več patenti zaščitena 
tehnika s semiradialno  tehnologijo pretoka zraka, elektronsko tastaturo na dotik z LED indikatorji za 
nastavitev funkcij in volumna extrakcije pod enostavno snemljivim dekorativnim pokrovom za  izbiro 
montažne in možnostjo naknadne nastavitve s funkcijami: 

SMART kontrola vlage  z izbiro (delovanje/nedelovanje) funkcije senzorja vlage za  optimalen odziv. 
Kontrola zračne vlage s (pred)nastavljivo povišano extrakcijo in z dodatnim senzorskim krmiljenjem 
glede na vir nastanka vlage  (povzročene z strani stanovalcev ali atmosfersko-klimatsko pogojeno) za 
optimalno varčno delovanje. 

SMART zamik izklopa z izbiro (delovanje/nedelovanje) funkcije zamika izklopa  (časovno stikalo). S 
(pred)nastavljivo povišano hitrostjo extrakcije s samodejno izbiro časa delovanja za optimalen odziv in 
varčno delovanje. Nastavitev zamika izklopa 0-15 min. glede na čas od vklopa do izklopa luči - 
funkcija deluje v povezavi z zidnim stikalom za vklop luči ali samostojno. 

SMART tehnologija je skupek senzorjev, kontrole upravljanja in lastnosti inovativnega eko dizajna, ki 
omogočajo prilagojeno udobno, varčno in učinkovito  zračenje ter vgradnjo z poenostavljenim 
dostopom in prilagodljivo nastavitvijo z brezfilterskim  delovanjem brez vzdrževanja. Z brezstopenjsko  
regulacijo  ekstrakcije s tastaturo na dotik za  optimalno  zračenje in varčevanje energije z več 
patentiranimi rešitvami preko posebne tehnike optimirane geometrije materialov in nazaj ukrivljene 
izvedbe lopatic, delno posebno gumiranega propelerja z tehnologijo mešanega radialno-axialnega 
pretoka zraka (mixed flow), ki združuje prednosti obeh sistemov. Elastomerno vpeti ležaji motorja na  
enosmerni tok za izboljšane performans ventilatorja za več moči ob minimizirani porabi energije za 
varčno delovanje s SFP 0,16 W/l/s, dušenje zvoka in trajnost.  
Dodatno sodelovanje proizvajalca v eko projektih in projektih energetske učinkovitosti.  
Proizvajalec izpolnjuje zahteve standarda sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2004. 

SMART poenostavitev z enim univerzalnim modelom z izbiro vseh funkcij za prilagajanje uporabi in 
optimiranju nastavitev zračenja ter varčevanja z energijo.  

Ročna izbira med stalno osnovno in maksimalno ekstrakcijo z dodatnim zidnim stikalom. 

Namen 
Za energetsko varčno decentralizirano higrosenzibilno konstantno prezračevanje stanovanjskih 
prostorov in prezračevanje posameznih prostorov, sanitarij in kuhinj. Montaža na steno ali strop.  

Odličen za energetsko varčno decentralno higrosenzibilno prezračevanje. 

http://www.prezracevanje.net/
mailto:info@prezracevanje.net


Tehnični podatki Zehnder ZCV2

Centrifugalno/axialni »mixed flow« propeler 

Osnovno konstantno prezračevanje* od 5 m
3
/h do 30 m

3
/h  (tovarn. nastavitev18/30 m

3
/h)

Maximalna stopnja extrakcije  Ø 100 mm** do 100  m
3
/h (tovarn. nastavitev 30/50 m

3
/h)

Napetost 220/240V – 50Hz 

Moč  (min – max) 1,1 – 4,1 W 

SFP 0,04 W/m
3
/h

Max razlika tlaka 110 Pa 
Glasnost - razlika zvočnega tlaka 10,1 - 39 dB(A),  23.5 dB(A) pri 30 m

3
/h  (DN100/6 m)

Dimenzije*** 

Dekorativni pokrov/ohišje nad steno Ø 199/178 x g 61,5 mm

Izpihovalni vstavek v jašek DN 99 x g 68 mm 
*Priporočen osnovni volumen zračenja, ki je prednastavljiv v okviru podanih vrednosti  za  Ø 100/125 mm do17 m.

**Pri dolžini  jaška 6 m. Pri daljših dolžinah  do ca. 17 m se max. pretok regulira do  70 m
3
/h pri Ø100 in 120 m

3
/h pri Ø125 mm.

Izbira med osnovnim in maximalnim zračenjem z  zidnim stikalom.

Material: kremno bel ABS, pokrov z mat obdelavo 
Standardi: CE, IP X5/X4 zidna/stropna vgradnja 

***Dimenzije 

Predviden strošek povprečne letne porabe elektrike  znaša ca.  € 2,-… ! 
Pri 24 urnem osnovnem obratovanju 18 in občasnem 60 m

3
/h, DN100 mm/6 m.  

Podatki izdelka: 
Proizvajalec: Zehnder Group AG, Švica 
Tip: ZCV2 
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