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1 Navodila za uporabnike 

1.1 Opis izdelka 

 
ComfoSpot 50 je decentralizirana prezračevalna naprava z enoto za rekuperacijo toplote za zdravo, 

uravnoteženo in energijsko učinkovito prezračevanje. Naprava se uporablja kot enoprostorska 

naprava (izmenjava zraka v istem prostoru). Pri tem je uporabljeni zrak transportiran ven skozi 

izpušni vod na zunanjem pokrovu naprave. Hkrati se enaka količina zraka vsesa v prostor preko 

vstopne cevi na notranji strani naprave. 

Entalpijski izmenjevalec je nameščen v ComfoSpot 50 za namen rekuperacije toplote. Zaradi njegovih 

fizičnih lastnosti lahko prenese tako toploto kot tudi vlago. 

Ohišje naprave vsebuje visokokvalitetni polipropilen in je namenjen za namestitev ventilatorjev, 

toplotnega izmenjevalca in kontrolne plošče; nudi tudi potrebno toplotno in zvočno izolacijo naprave. 

ComfoSpot 50 ima dva trajna 24V DC radialna ventilatorja z elektronsko komutacijo. Ventilatorji in 

kontrolna plošča prejmejo potrebno delovno napetost preko integriranega 230V AC/24V DC 

napajalnika. 

Naprava je opremljena s filtrom kategorije G4 za filtracijo zunanjega zraka in izpuha. Opcijsko se 

lahko uporabi filter kategorije F7 in filter cvetnega prahu za zunanji zrak. Ohišje je narejeno iz ABS 

plastike, odporne na udarce. Te površine imajo belo, ne svetlečo površino in se jih lahko prebarva z 

barvami za fasado ali notranje stene pri čemer ne smejo vsebovati topil. 

Alternativno se lahko za zunanjo izpušno stran uporabi pokrov iz nerjavečega jekla. Odprtine za 

prezračevanje, ki se nahajajo na spodnji strani notranjega pokrova za dovod in odvod zraka, se lahko 

ročno odpre ali zapre s pomočjo kolesca. 
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Pozicija Predmet 

A Vrhnja stran zunanjega pokrova 

B Spodnja stran zunanjega pokrova z ventilacijskimi odprtinami na obeh straneh 

C Podaljšek (se lahko skrajša) EPP ohišja 

D Napajalnik 

E Ventilator na izpušni strani (odvod zraka) 

F Ventilator na vstopni strani (dovod zraka) 

G EPP ohišje z integriranim napajalnikom, kontrolno ploščo in ventilatorji 

H Kontrolna plošča s pokrovom 

I Entalpijski izmenjevalec 

J Pokrov entalpijskega izmenjevalca 

K Odvodni filter G4 

L Dovodni filter G4 (opcijsko F7) 

M Gumasta pritrditev za filter dovodnega zraka 

N Gumasta pritrditev za filter odvodnega zraka 

O Nosilec kontrolne plošče s kontrolno ploščo (opcijsko, na dnu ali vrhu notranjega 
pokrova) 

P Spodnja stran notranjega pokrova z ventilacijskimi odprtinami na obeh straneh in 

loputo. 

Q Kolesce za nastavitev lopute 

R Vrhnja stran notranjega pokrova 

 

1.1.1 Identifikacijska ploščica 

 
Ploščica eksplicitno identificira tip izdelka. Nahaja se na spodnji strani notranjega pokrova. To 

informacijo boste potrebovali za varno uporabo izdelka in v primeru servisnih vprašanj. Mora biti 

vedno pritrjena na izdelek. 
 

 
1.1.2 Zaščita proti zmrzali 

 
ComfoSpot 50 je opremljen s samodejno zaščito proti zmrzovanju, ki varuje toplotni izmenjevalec 

pred zamrznitvijo v primeru nizke zunanje temperature. 

Na prvi stopnji protizmrzovalnega načina, se razmerje med dovodnim in odvodnim pretokom zraka 

samodejno prilagodi na zunanjo temperaturo s kontrolnim mehanizmom. Na drugi stopnji se dovodni 

ventilator izklopi, če se pretok odvodnega zraka ne spremeni. Če je zunanja temperatura nižja od - 

15°C se v tretji stopnji izklopi tudi odvodni ventilator. 

V vsaki stopnji se, po pretečenem času, preveri, če se je temperatura spremenila. Glede na rezultat 

tega testa, se protizmrzovalni način neodvisno aktivira v ustrezni obliki glede na nastavljen način 

delovanja. 
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1.1.3 Vzajemno delovanje z grelnimi telesi 

 
V primeru delovanja te naprave v enakem prostoru kot, z od zraka odvisnimi grelnimi telesi, se mora 

zagotoviti skladnost s trenutnimi zakoni, standardi in normami. 

 

1.2 Kontrolna plošča 

 
Kontrolna plošča je opremljena z dvema tipkama s katerimi se nastavi različne načine delovanja in 

hitrosti ventilatorjev. Modra LED ponazarja hitrosti ventilatorjev medtem, ko rdeča LED ponazarja 

servisna opozorila. 

 

 

1.3 Funkcije in signalizacija kontrolne plošče 

 
Simbol Oznaka Razlaga 

 

 
Sveti LED 1 

 
Svetita LED 1 in 2 

 
Svetijo LED 1 do 3 

 
Svetijo vse 4 LED 

 
Hitrost ventilatorja 1 

(FS1) 

 

 
Hitrost ventilatorja 2 

(FS2) 

 

 
Hitrost ventilatorja 3 

(FS3) 

 
 

 
Hitrost ventilatorja 4 

(FS4) 

Trenutno izbrana hitrost ventilatorja (skupno štiri 

različne hitrosti) se nastavlja s tipkama (-) / (+). 

Naslednjo višjo hitrost izberete s pritiskom na tipko (+) 

in naslednjo nižjo hitrost s pritiskom na tipko (-). 

 

 

 

Nizkoenergijski način 

delovanja 

LED zaslon na kontrolni plošči se po 10 sekundah brez 

operaterjevega vnosa preklopi na nizkoenergijski način 

delovanja (funkcije naprave ostanejo aktivne le zaslon 

se izklopi). Zaslon lahko ponovno vklopite s pritiskom 
na tipko. Pritisk na tipko ne spremeni načina delovanja. 

 
 

 

 
 

 
Stanje pripravljenosti 

Napravo lahko preklopite iz FS1 v način pripravljenosti 

s pritiskom na tipko (-). Pri tem se ventilatorji izklopijo. 

Ventilacijske odprtine lahko obrnete v pozicijo 

''closed''. 

Napravo vrnete iz načina pripravljenosti s pritiskom na 

tipko (+). Naprava se vklopi in prične z delovanjem v 
FS1. Preden pritisnete na tipko (+) odprite ventilacijske 
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  odprtine v pozicijo ''opened''. 
LED na zaslonu ne signalizirajo načina pripravljenosti. 

 

 
Sveti LED 1 

 
 

Odvajanje zraka 

Ta način delovanja lahko vklopite ali izklopite z 

držanjem tipke (-) za 5 sekund. V primeru odvajanja 

zraka, odvodni ventilator deluje s trenutno hitrostjo, 

dovodni ventilator pa se izklopi. 
LED, ki ponazarja trenutno nastavljeno hitrost 
ventilatorja izmenično utripa z LED 1. 

 

 

 
Sveti LED 4 

 
 
 

 
Dovajanje zraka 

Ta način delovanja lahko vklopite ali izklopite z 

držanjem tipke (+) za 5 sekund. V primeru dovajanja 

zraka, dovodni ventilator deluje s trenutno nastavljeno 

hitrostjo, odvodni ventilator pa se izklopi. 

Temperaturna omejitev, ki je definirana za dovodni 

zrak zagotavlja udobno temperaturo v primeru nižje 

zunanje temperature. 

LED, ki ponazarja trenutno nastavljeno hitrost 
ventilatorja izmenično utripa z LED 4. 

 
 
 
 
 

 

 
Zadnja nastavljena hitrost ventilatorja 

pred vklopom zaščite (slika je primer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protizmrzalna zaščita 

Za vsako hitrost ventilatorja je nastavljena 

temperaturna meja izpod katere se vklopi protizmrzalni 

način delovanja. Pri tem se hitrost dovodnega 

ventilatorja linearno regulira, odvisno od zunanje 

temperature. V tem načinu delovanja se lahko raven 

hitrosti dodatno spreminja. 

V primeru, da se časovnik druge temperaturne 

omejitve izteče, se ventilator izklopi. 

To stanje tega načina delovanja, pri katerem se izklopi 

ventilator, signalizira utripajoča LED, ki simbolizira 

zadnji način delovanja med aktivno ventilacijo. 

Če se zunanja temperatura spusti še nižje pod mejo, se 

ugasne tudi odvodni ventilator in naprava v celoti. 

Utripajoča LED, ki ponazarja zadnji način delovanja 

ventilatorja, ugasne. 

V primeru popolnega izklopa naprave, se hitrost 

ventilatorja ne more spremeniti. V primeru pritiska na 
(+) ali (-) LED od 1 do 4 hitro utripajo (5x). 

 
Utripajo LED 1 do 4 

 
Signalizacija 

nedostopnih načinov 

delovanja. 

Če je izbran nedostopen način delovanja, bo to 

signalizarano s hitrim utripanjem (5x) LED od 1 do 4. 

Ti načini delovanja so zaklenjena pripravljenost, 

zaklenjen dovod in odvod zraka in popoln izklop zaradi 
protizmrzalne zaščite. 

 
Utripa LED »Menjava filtra« 

 
 

Signalizacija za 

preverjanje filtra 

Opazovanje filtra je osnovano na pretečenem času. 

Standardna nastavitev je 90 dni. 

Ko ta čas poteče, bo naprava signalizirala potrebo po 

preverjanju filtrov z utripanjem LED za menjavo filtrov. 

Signal lahko izklopite in ponastavite časovnik s 

hkratnim dolgim pritiskom (3 sekunde) na obe tipki (+) 
in (-). 

 

 
Utripa LED »Napaka« 

 
 

Signalizacija napake 

Opozarjanje na napako naprave je signalizirano z LED 

Fault. 

Okvare naprave so simbolizirane s pomočjo kod za 

napake s pomočjo LED od 1 do 4. 

Signal lahko izklopite s hkratnim dolgim pritiskom (3 
sekunde) na obe tipki (+) in (-). 
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1.4 Vzdrževanje za operaterje 

 
Vzdrževanje prezračevalne naprave je omejeno na periodično menjavo filtra. Filter se mora preveriti 

vsake 3 mesece. Menjava filtra naj bi se opravila, če je potrebno, najkasneje vsakih 6 mesecev. 

 
Funkcionalnost prezračevalne naprave se zniža, če se vzdrževalnih opravil ne 
opravlja redno! 

 
Površine naprave in kontrolno ploščo se mora čistiti z vlažno krpo in blago milnico. 

 
1.4.1 Menjava filtrov 

 

 
ComfoSpot 50 se ne sme uporabljati brez filtrov. Med menjavo filtra, napravo 
preklopite v način pripravljenosti. 

 

 
V ComfoSpot 50 sta nameščena dva visokokvalitetna originalna filtra kategorije G4. Možno je 

namestiti tudi filter za cvetni prah kategorije F7. Namesti se ga v spodnji predal za filter za filtracijo 

zunanjega zraka. Filtre se lahko dobi pri Zehnder Group Deutschland GmbH. Filtre v ComfoSpot 50 se 

mora preverjati ob ustreznem signalu na kontrolni plošči in po potrebi zamenjati. 

 
Nadaljujte na naslednji način: 

 
1. Napravo preklopite v način pripravljenosti 

 
2. Odstranite zgornjo stran notranjega pokrova s sprostitvijo dvostopenjskega »Click« priključka 

na obeh straneh med spodnjo in zgornjo stranjo tega notranjega pokrova (odvisno od 

dostopnosti). Potem, dvignite odgovarjajoči konec zaobljene površine notranjega pokrova za 

približno 2 – 3 mm navzgor ali navzdol (1) in povlecite ven z vodil v smeri (2), glej sliko. 
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3. Izvlecite držalo filtra s prsti tako, da ga držite na straneh med gumastim držalom in odprtino 

prostora za filtre na spodnji strani notranjega pokrova. 
 

 
 

4. S paščki pazljivo izvlecite filter iz prostora za filter. 
 

 

5. Filter, v skladu z njegovo kategorijo, vstavite v odgovarjajoči prostor za filter. 

 

 
6. Vstavite nove filtre v odgovarjajoče prostore tako, da je puščica na oznaki filtra usmerjena 

proti sredini naprave. Puščica za smer pretok zraka je pritrjena na notranjem pokrovu na 

spodnji strani prostorčkov za filter. Poskrbite, da filtrov v ohišje ne potiskate na silo. 
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7. Vstavite držala za filtre tako, da sta oba prostora za filter enakomerno zaprta. 
 

 

8. Postavite notranji pokrov in ga pritiskajte dokler ne slišite klika priključkov. 

9. Ponovno vklopite napravo. 

 
1.4.2 Ponastavitev časovnika za filter 

 
Po menjavi filtrov, ponastavite časovnik za merjenje časa uporabe. To lahko naredite tako, da 

pritisnete in držite (3 sekunde) tipki (-) in (+). Rdeča LED na kontrolni plošči bo ugasnila. 

 
1.4.3 V primeru napake 

 
V primeru napake kontaktirajte instalaterja. Zapišite si vaš tip ComfoSpot 50, poglejte na 

identifikacijsko ploščico na spodnji notranji strani pokrova. 

Omrežni priključek mora biti vedno na voljo, če ComfoSpot 50 ni izklopljen zaradi utemeljenega 

razloga, vzdrževalnih opravil ali zaradi drugih nujnih razlogov. 

 
Takoj, ko se napajanje izklopi iz napajalnika, se delovna enota ne prezračuje več 
samodejno. Posledično lahko nastanejo težave z vlago in plesnijo. Izogibajte se 
daljšega izklapljanja ComfoSpot 50! 

       Glede na DIN 1946-6 mora decentralizirana prezračevalna naprava vedno v 
delovanju, razen med vzdrževalnimi opravili ali popravilom. Med daljšo odsotnostjo 
mora naprava delovati na najnižji nastavitvi prezračevanja! Daljši izklop, posebno 
poleti, lahko vodi do akumulacije insektov na notranji strani zunanjega pokrova in 
EPP delu ohišja podaljška cevi. 

 

1.5 Pravilen odmet 

 
Z vašim dobaviteljem se pogovorite o ustreznem odmetu ComfoSpot 50 ob koncu življenjskega cikla. 

Če prezračevalne naprave ne morete prinesti nazaj, je ne zavrzite skupaj z domačimi odpadki: 

prosimo, da vprašate lokalno oblast o možnostih reciklaže komponent ali okolju prijaznega odmeta 

materialov. 
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2 Tehnične specifikacije 
 

Splošna specifikacija Opis / Vrednost 

Tip toplotnega izmenjevalca Entalpijski izmenjevalec s polimerno membrano 

Ohišje / Notranje obloge ABS plastika, UV odporna; 

Notranje obloge iz ekspandiranega polipropilena 

(EPP) za toplotno in zvočno izolacijo 

Masa 8 kg 

Električni priključek 230V AC, 50-60 Hz 

Največja moč 0.07 Adc 

Razred zaščite II 

Kategorija zaščite IP31 

Omejitev uporabe -20 do 40°C 

Mesto namestitve Pravokotna zunanja stena 

Debelina stene min. 335 mm do največ 600 mm 

Položaj namestitve Horizontalno v osnovnem namestitvenem kitu, 

odprtine za ventilacijo ob straneh vertikalno na 

notranjem in zunanjem pokrovu; 

Kolesce za nastavljanje lopute NA DESNI 

Zunaj 
 
 
 
 
 

Na vrhu 
 
 
 
 

 
Znotraj 

Izdelovalčevi podatki Vrednost 

Pretok zraka FS1: 15 m^3/h 

FS2: 25 m^3/h 

FS3: 40 m^3/h 

FS4: 55 m^3/h 

Srednja sprememba temperature FS1: 81,8 % 

FS2: 75,2 % 

FS3: 67,7 % 

FS4: 63,5 % 

Srednja sprememba vlažnosti FS1: 69,6 % 

FS2: 58,4 % 

FS3: 48,2 % 

FS4: 44,0 % 

Poraba elektrike Standby: < 1 W 

FS1: 5 W 

FS2: 7 W 

FS3: 12 W 

FS4: 15 W 
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Zvočni podatki Vrednost 

Raven zvočnega tlaka (Lp na razdalji 3 m, odprto 

okolje) 

FS1: 11,0 dB(A) 

FS2: 18,0 dB(A) 

FS3: 24,9 dB(A) 

FS4: 30,6 dB(A) 

Ocenjen indeks znižanja zvoka 

(Rw) 

Odprta loputa 30 dB 

Zaprta loputa 32 dB 
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