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 Designradiatoren  

 Comfortabele ventilatie  

 Verwarmings- en koelplafondsystemen  

 Clean Air Solutions

 Radiateurs design  

 Ventilation ambiante de confort 

 Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants

 Clean Air Solutions

Altijd het beste klimaat voor

MEER
COMFORT
Comfortabele ventilatie van Zehnder. Gezond, energie-efficiënt en innovatief.
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Zorgenvrij ademen en genieten van stille 
ventilatie en een optimaal binnenklimaat 
dankzij comforttechnologie. Met zijn 
performante stof- en pollenfilters kan 
je met de ComfoAir Q in elk seizoen 
zorgenvrij ademen. Bovendien zorgen 
de nieuwste sensortechnologie en stilste 
ventilatoren voor een op jouw wensen 
afgestemd binnenklimaat en een rustige 
omgeving.

Droomt u van een ongestoorde en verkwikkende slaap? Vertrouw dan op 
Zehnder ComfoAir Q voor de stilste ventilatie en de beste luchtkwaliteit.

Optimale toevoerlucht-temperaturen dankzij 
comforttechnologie

Altijd het beste klimaat voor

EEN GEZONDE 
NACHTRUST

Vandaag voelt het warm aan

Eergisteren

11°

Gisteren

10°

Vandaag

15°

Vandaag voelt het koud aan

Eergisteren

19°

Gisteren

19° 15°

Vandaag

COMFOAIR Q

Filter direct op luchtinlaat

Filterwisselindicator houdt 
rekening met luchtvolume

Groter 
filteroppervlak

Profielkleppen voor 
100% afdichting

De nieuwste  
ventilator technologie 

- voor een stille en 
energiebesparende 

werking
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Zehnder ComfoAir Q realiseert met zijn innovatieve 
technologieën de hoogste warmteterugwinning bij 
het laagste energieverbruik, wat zich vertaalt in het 
beste energielabel. De krachtige diamantvormige 
warmtewisselaar en de innovatieve modulerende 
bypass maken een maximale en intelligente 
warmteterugwinning in alle seizoenen mogelijk.

Modulerende bypass

De hoogste energie-efficiëntie  
bij een laag verbruik

Bypass gesloten
=
Te warm

Bypass open
=
Te Koud

Nieuwe  
modulerende bypass
=
Comfortabel

Handmatige bypass

De modulerende bypassfunctie kan 
ook handmatig worden ingeschakeld.

Altijd het beste klimaat voor

ENERGIEBESPARING  
EN WOONCOMFORT

21°
7°

7° 7°

7° 15°

21°

21°

Voorkom warmteverliezen 
en bespaar maximaal op je  
verwarmingsfactuur zonder 
in te leveren op comfort.

COMFOAIR Q
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Altijd het beste klimaat voor

HET GROOTSTE  
GEBRUIKSGEMAK
De Zehnder ComfoControl App 
maakt ventileren zichtbaar. Via 
Smartphone of tablet, vanuit je zetel 
of van op afstand, blijf je steeds in 
contact met jouw ventilatiesysteem.

Gebruiksvriendelijke bedieningsopties
Via het ingebouwde scherm van de 
ComfoAir Q, met externe bedieningen of 
heel eenvoudig via Smartphone of tablet 
navigeer je op intuïtieve manier door 
de verschillende menu’s, controleer je 
de werking van jouw ventilatiesysteem, 
de luchtkwaliteit of de filterstatus. Een 
filterwizard informeert je tijdig wanneer en 
hoe de filters moeten vervangen worden.

COMFOAIR Q

Het ingebouwde 
scherm op de 

ComfoAir Q

Externe 
bedieningen voor 

de ComfoAir Q

Waar je ook bent, met de 
Zehnder ComfoControl App 
voor Smartphone of tablet bijft 
jouw ventilatiesysteem binnen 
handbereik.
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Altijd het beste klimaat voor

EEN PERFECT
SYSTEEM

Een beproefd totaalsysteem voor een 
perfecte en stille ventilatie
Voor een stil en goedwerkend 
ventilatiesysteem moeten alle 
componenten aan dezelfde kwaliteits- 
en comforteisen voldoen. Zehnder 
combineert daarom de nieuwste 
ComfoAir Q comforttechnologie met de 
kwaliteiten van het Zehnder ComfoFresh 
luchtverdeelsysteem. Dit doordacht 
en beproefd luchtverdeelsysteem 
van perfect op elkaar afgestemde 
componenten, laat toe om met een 
handvol basiselementen een volledig 
en performant ventilatiesysteem in jouw 
woning te realiseren.

Zowel voor nieuwbouw als renovatie, 
steeds de juiste oplossing. Zehnder 
combineert de modernste ComfoAir Q 
technologie met een perfect compatibel 
luchtverdeelsysteem.

Doordacht en beproefd  
luchtverdeelsysteem

COMFOFRESH
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Zowel voor nieuwbouw als renovatie: met comfortabele 
ventilatie van Zehnder kiest u voor een innovatief en 
beproefd totaalsysteem.

Het assortiment van op elkaar afgestemde 
luchtverdeelcomponenten laat alle individuele 
oplossingen toe en zorgt voor een perfecte integratie 
van de Zehnder ComfoAir Q in uw woning.

Perfecte comfortabele
totaaloplossingen aanbieden

 Buitenlucht

 Afgevoerde lucht

ComfoAir Q

 Toevoerlucht

 Retourlucht

COMFORTABELE VENTILATIE
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Ventilatie-unit Zehnder ComfoAir Q

 ■ Keuze uit Quality en Premium serie
 ■ In 3 volumes : 400-500-600m³/h
 ■ Voor nieuwbouw en renovatie
 ■ Diverse gebruiksvriendelijke bedieningsopties

Luchtverdeelsysteem 
Zehnder ComfoFresh

 ■ Keuze uit ronde of platte kunststofkanalen
 ■ Voor plaatsing in beton, plafond of wand
 ■ Handvol componenten volstaat om volledig  
systeem te realiseren

 ■ Koelt en ontvochtigt de 
buitenlucht

 ■ Verse lucht en ideale  
temperatuur in elk seizoen

 ■ Aangename frisse lucht  
tijdens de zomer

 ■ Te combineren met  
ComfoAir Q600

Topkoeling en 
ontvochtiging met Zehnder 
ComfoCool Q

Aardwarmtewisselaar  
Zehnder ComfoFond-L Q

 ■ Maakt eenvoudig en duurzaam 
gebruik van aardwarmte

 ■ Voorverwarmde buitenlucht in 
de winter

 ■ Voorgekoelde buitenlucht in de 
zomer

 ■ Energie besparen door gebruik 
van hernieuwbare energie uit 
de grond

+ OPTIONEEL + OPTIONEEL

COMFOAIR Q
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