
ComfoFan S
De stilste woonhuisventilator

Koeling Ventilatie FilteringVerwarming

Overdag werken we thuis of op kantoor, ’s avonds leven we binnen en 
’s nachts slapen we tussen vier muren. Zo’n 70% van ons leven speelt 
zich binnen af. U staat er misschien niet bij stil, maar wist u dat dagelijkse 
dingen als ademen, transpireren, koken en douchen de vocht- en CO2 
concentratie in uw woning zo sterk beïnvloeden dat de luchtkwaliteit 
vermindert? De kans op gezondheidsklachten wordt hierdoor aanzienlijk 
verhoogt. Het is dus belangrijk dat onze werk- en leefruimten goed 
worden geventileerd. Om altijd gezonde lucht in uw woning te hebben, is 
het openzetten van een raampje niet voldoende. De lucht in uw woning zal 
op gecontroleerde wijze continu ververst moeten worden. Mechanische 
ventilatie middels de ComfoFan S woonhuisventilator biedt een uitkomst!

Woonhuisventilatie: waarom?
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Zehnder-J.E. StorkAir 
houdt zich sinds jaar 
en dag intensief en 
succesvol bezig met 
uitgekiende oplossingen 
voor het binnenklimaat. 
De combinatie van 
marktleiderschap en de 
jarenlange ervaring, maakt 
Zehnder-J.E. StorkAir 
een zeer betrouwbare 
partner voor ventilatie 
van uw woning.

Vraag bij uw installateur naar de mogelijkheden van de ComfoFan S woonhuisventilator en kijk op de website 
www.zehnder-jestorkair.nl

Meer informatie

Zehnder-J.E. StorkAir
Betrouwbare partner voor 
ventilatie van uw woning

In tegenstelling tot ‘natuurlijke’ ventilatie, waarbij ventilatie bijvoorbeeld 
via de gevel plaatsvindt, is mechanische ventilatie een gecontroleerde wijze 
van luchtverversing. De afvoer van vervuilde binnenlucht vindt plaats via een 
voortdurend draaiende elektrische ventilator. De gebruikte lucht wordt uit 
ruimtes zoals keuken, badkamer en toilet naar buiten afgevoerd via ventielen. 
Verse buitenlucht komt op een natuurlijke wijze door ventilatieroosters weer 
in de woning terecht.

Mechanische ventilatie 
hoe werkt het?



ComfoFan S
De stilste woonhuisventilator

De ComfoFan S is de 
stilste en meest energiezuinige 
woonhuisventilator voor centrale 
afzuiging van uw woning. 
Ten opzichte van zijn voorganger 
is de ComfoFan S op vele fronten 
verbeterd. Zo is de ventilator zo’n 
6 dB(A) stiller. Dit is vergelijkbaar 
met het rustgevende geluid wanneer 
u uw handen over uw oorschelp 
vouwt. Een oase van rust dus.
De ComfoFan S is met recht 
een stille kracht!

Bekijk en vergelijk in de tabel hiernaast 
wat u jaarlijks kunt besparen wanneer 
u uw oude woonhuisventilator vervangt 
door de ComfoFan S. Uw besparing 
kan oplopen tot zo’n € 78,00 per jaar.

Gemak, 
energiebesparing 
en comfort

Ook wat betreft bedieningen en 
sensoren is de ComfoFan S zeer 
gebruiksvriendelijk. Naar uw wens, 
budget en situatie zijn meerdere 
uitvoeringen leverbaar. Zo is de 
ventilator aan te sluiten op uw 
huidige 3 standenschakelaar of 
uit te breiden naar een volledig 
vraaggestuurd systeem; zonder dat 
u het zelf hoeft te regelen draait de 
ComfoFan S op het gewenste niveau 
voor een optimaal en fris leefklimaat. 
Comfortabel én energiezuinig, want 
zo verbruikt u nooit onnodig stroom 
op de momenten dat het niet nodig 
is. Dat levert u op jaarbasis een 
besparing op tot € 78,00 op uw 
energiekosten.

Wist u dat…

��  U jaarlijks tot € 78,00 per jaar kunt besparen op uw 
energieverbruik wanneer u uw oude woonhuisventilator 
vervangt door een ComfoFan S?

��  U 7 jaar garantie krijgt op onderdelen van de ComfoFan S?

��  U geen hinderlijk geluid ervaart van uw ComfoFan S ventilatie?

��  De ComfoFan S ook aangesloten kan worden op een timer?

��  CO2- en vochtsensoren een uitkomst zijn wanneer u wilt dat alles 
automatisch gaat? 

��  De ComfoFan S zelf regelt wanneer er extra, of juist minder 
ventilatie nodig is?

Zeer betrouwbaar  
met 7 jaar garantie

De ComfoFan S is een 
kwalitatief zeer hoogwaardige 
woonhuisventilator. Dat de 
ComfoFan S een betrouwbare 
en stille kracht in elke woning 
is, bevestigen wij graag in 
de garantietermijn van maar 
liefst 7 jaar op de onderdelen. 
De hybride vleugel in de ventilator 
zorgt voor aanzienlijk minder 
vervuiling, waardoor onderhoud 
slechts eens per twee jaar nodig is. 

Type
Bouwjaar 
van

tot
Besparing 
per jaar

CP 1975 1980 € 78,00

CMA-CMB 1979 1987 € 32,00

CME 1986 1995 € 32,00

CML 14 1994 2005 € 43,00

CMLe 1994 2005 € 17,00

CMF 14

 

2005 2013 € 37,00

CMFe

 

2005 2013 € 11,00

Product Bediening Omschrijving Ruimte

SA 1-3 V Standaard 3-standen 

schakelaar
�� Hoofdvertrek

RFZ schakelaar Draadloze 3-standen 

schakelaar met timer 

functie

�� Hoofdvertrek

�� Badkamer

Timer RF Draadloze bediening 

waarmee de hoogstand 

kan worden geactiveerd 

voor 10, 30 of 60 minuten

�� Badkamer

�� Keuken

Hoofdbediening 
CO2

Draadloze hoofdbediening 

die de ventilator aanstuurt 

afhankelijk van het CO2 

gehalte in de ruimte.

�� Hoofdvertrek

Uitbreidingssensor 
CO2

CO2 Sensor zonder bedie-

ningsmogelijkheid  

die communiceert met de 

hoofdbediening CO2

�� Slaapkamer

 

Hygro-Presence
sensor RF

Draadloze bediening die 

de ventilator aanstuurt 

op basis van vocht en/of 

aanwezigheid

�� Badkamer

�� Toilet

Jaarlijks voordeel

-6 dB(A)


