
ComfoAir 50



ComfoAir 50

Den ideelle løsning til enkeltrum og mindre opholdstuer. ComfoAir 50 er den ideelle 
ved renovering eller nybyggeri.
Det decentrale ventilationsaggregat imponerer med sin kompakte størrelse og 
godepræsentationer.
Som en decentral løsning, er ComfoAir 50 let at installere.
Betjeningspanelet er integreret i enheden for maksimal 
betjeningskomfort.

Kompakt og kraftfuld enthalpi veksler medfølger

Høj effektivitet - Let at installere
ComfoAir 50 kan leverer op til 55m3/t, uden støjgener.  Takket være EPP konstruktionen, 
forbliver støjniveauet derfor minimalt.
Enthalpi veksleren er unik for denne type enhed og tillader op til 82% vamegenvinding og 
78% luftfugtighed.  
ComfoAir 50 er fuldt operationelt ned til -5 °C, som er unikt for varmegenvindings-
produkter.  Ventilationsanlæggets frostbeskyttelse påbegyndes først i temperaturområder 
mellem -5 °C og -15 °C. 



Elektrisk tilslutning 230 VAC / 50 - 60 Hz

Beskyttelsesklasse  SELV Klasse II

Tæthedsklasse  IP 20

Kabinet  Plastik, uden kuldebroer Enhed kerne: Udvidet polypropylen (EPP)

Styring		 	 4	ventilatorhastigheder,	ventilatorer	og	drift	status,	filterskift,	fejlvisning	Filter	driftstid,			 					

																																nustil	Frost	kontrol	beskyttelse

Installation   I ydervæg

Filtre		 	 	 Standard	G4	til	forsyning	og	fraluft,	ekstraudstyr:	indblæsning	F7

Blæsere  DC radial ventilator

Varmeveksler   Modstrøms enthalpi veksler

Skodder   Manuelt betjente skodder for indblæsningsluft og udsugningsluft

Max.	strømforbrug	 0,75	A

Anvendelse   -20 ° C til 40 ° C

Frostbeskyttelse		 Fra	-5	°	C	til	-15	°	C,	under	standby	tilstand

Luftmængde		 	 15	-25	-40-55m3/h

Energieffektivitet	 Op	til	82%	varmegenvinding,	op	til	78%	fugt	genvinding

Støjniveau  Ca.. 25 dB (A) ved en luftmængde på 30 m3 /t 

Mål og vægt

Indvendig	og	udvendig	væg	panel	 	 V	380	x	H	376	x	D	50	mm

Vægtykkelse      Min. 350 til 600 mm

Væg	diameter	 	 	 	 	 Ø	315	mm	

Kernebor hul      ca. 340 mm diameter

Vægt       ca. 5 kg          

     



Tak for at du har valgt at bruge vores materiale.  
Alle vores produkter er fuldt dokumenterede 
og	af	god	kvalitet.	Der	findes	underliggende	
datablade	på	de	fleste	produkter.	Rekvirer	
databladene på vores hjemmeside, mail, fax 
eller på telefon.
 
Skulle du have brug for yderligere produkter 
og priser er du meget velkommen til at kon-
takte til os.  
Vores netværk strækker sig rundt i hele ver-
denen, så det produkt som du søger er oftest 
inden for vores rækkevidde.
Vores viden og netværk er tilgængelig for dig 
og den er ikke længere væk end telefonen.

Kontakt os:

Air Connection ApS
Rude	Havvej	17	B
8300 Odder
Tlf.   +45 8654 6060

Air Connection Øst ApS
Elektronvej 2-4
2670	Greve
Tlf.   +45 4345 6060

info@airconnection.dk
Teknisk information

salg@airconnection.dk
Ordrer/bestillinger

invoice@airconnection.dk
Faktura	samt	bogholderi

Air Connection leverer også:

  -  varmegenvinding
  -  centralstøvsugere
  -  ventilatorer
  -  aggregater
  -  riste
  -  armaturer
  -  ventiler
  -  emhætter
  -  aircondition
  -  varmepumper
  -  jordvarme
  -  håndklæde radiatorer
  -  design radiatorer
  -  affugtere
  -  chillere
  -  beholdere
  -  solvarme
  -  befæstigelse
  -  hjælpematerialer
  -  værktøj
  -  varmeventilatorer
  -  lufttæpper
  -  brandspjæld
  -  brandbøsninger
  -  brandskabe
  -  ildslukkere
  -  advarselsskilte
  -  wc ventilatorer

Find yderlig information på:
www.airconnection.dk

Air Connection
Vejen til et bedre indeklima


