
čerstvý vzduch3
S větráky AERO zajistí již  
               plášť budovy

Okenní, fasádní a nástěnné větrací přístroje 
AERO: větší volnost pro inteligentní 
návrhy větrání.

Window systems

Door systems

Comfort systems



SIEGENIA nechá architekturu

dýchat
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dýchat

Aby z každé místnosti vznikl prostor pro život: 
Okenní systémy, dveřní systémy a komfortní systémy SIEGENIA. 
 
Svět bydlení a pracovní svět budoucnosti nevzniká za moderními fasádami, ale 
především díky nim. Již plášť budovy totiž vytváří prostor pro zdravé klima a 
vysoký komfort místností. 
Systémy SIEGENIA k tomu nepřispívají jen denním světlem, těsností, komfor-
tem a bezpečností: S flexibilně integrovatelnými, výkonnými větracími přístroji 
AERO je i zásobování čerstvým vzduchem realizováno automaticky prostřed-
nictvím pláště budovy.
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Téměř
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Větrací technika, která se perfektně  
přizpůsobí architektuře.

neviditelné

Větrací přístroje AERO se nechají velmi decentně a rovněž téměř neviditelně 
integrovat do každé fasády a každé situace místnosti, čímž zajišťují výrazně 
větší svobodu plánování. Průtok vzduchu a akustický útlum nejsou otázkou 
velikosti, ale vnitřní konstrukce. Ať v okně, skryté v parapetu nebo i lícující v 
nadpraží. Ať zapuštěné v ostění nebo jako dekorační prvek: Plánujte s port-
foliem výrobků, které v každém ohledu odpovídá požadavkům moderní 
architektury.
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povzbuzující
Jednoduše

Větrací technika, která do místnosti nepřináší 
jen čerstvý vzduch, ale také kvalitu života.
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povzbuzující

Tam, kde klasické okenní větrání naráží na své limity, se s větracími přístroji 
AERO otevírají další možnosti. Po 35 letech vývoje je pro nás středem pozor-
nosti nejen ochrana staveb, ale také člověk. Pro klidné a zdravé klima míst-
nosti lze vedle vlhkosti libovolně řídit také kvalitu vzduchu. Každé zatížení 
vzduchu v místnosti lze regulovat a každé znečištění prostředí lze filtrovat. 
Díky našim filtrů NOx tak mohou společně s hlukem z ulice zůstat venku i 
výfukové plyny, zatímco díky vysoké hodnotě zpětného získávání tepla zů-
stane většina tepla v domě.
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Systém větracích přístrojů 
pro všechny požadavky
a varianty montáže

Větrací mřížka fungující  
na základě tlakového roz-
dílu, řízená v závislosti na 
vlhkosti, pro skrytou mon-
táž na okenních a zdvižně- 
posuvných elementech

Strana 28

Strana 40

Větrací přístroje  
do fasády

Okenní větrací přístroje

Nástěnné větrací přístroje
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AEROMAT VT DS

Pasivní větrací přístroj fungující na základě 
tlakového rozdílu s individuální regulací 
průtoku vzduchu.

AEROMAT VT RS

Motoricky ovládaný větrací přístroj s  
ovládacím tlačítkem pro tři stupně výkonu.

AEROMAT VT WRG

Výkonný aktivní větrací přístroj se zpětným 
získáváním tepla a inteligentními komfortní-
mi funkcemi.

AEROMAT flex
AEROMAT flex HY
AEROMAT flex HY 3F

Perfektně integrovatelná pasivní  
mřížka s řízením vlhkosti.

Strana 16

Strana 18

Strana 20

Strana 24
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Technicky náročné projekty vyžadují větrací systém, který se nechá vkusně a 
flexibilně začlenit do každého objektu. Větrací přístroje série AEROMAT VT se 
díky mnoha variantám montáže a vybavení perfektně přizpůsobí fasádě a indi-
viduálním požadavkům. Své návrhy větrání tak můžete realizovat s ještě větší 
mírou svobody a harmonie.  
V závislosti na variantě větracího přístroje probíhá větrání při vynikajícím 
akustickém útlumu na bázi tlakového rozdílu nebo pomocí tichého ventilátoru a 
vedle zpětného získávání tepla, filtrace vzduchu a automatického větrání podle 
potřeby je možné také ovládání aplikací. Větrací přístroje AEROMAT VT tak 
představují optimální základ pro zdravé a energeticky efektivní klima místností.

Série AEROMAT VT
Více možností pro moderní fasády 
a návrhy větrání na míru.

Varianty montáže pro téměř každou fasádu.
• Svislá montáž pro větrání s žaluziemi
•  Montáž lícující se zdivem v okenním nadpraží
•  Skrytá montáž v parapetu
•  Svislá montáž pro větrání u žaluzií
•  V podlaze u oken přes celou výšku místnosti
•  Pod stropem

Efektivní zpětné získávání tepla.
Zásobování čerstvým vzduchem tak v souladu 
s vyhláškou o úsporách energie ušetří velké množ-
ství energie: Se stupněm účinnosti až 62 % získává 
AEROMAT VT WRG zpět většinu tepla z odváděného 
vzduchu, aby předehřál přiváděný vzduch.

Moderní filtr NOx.
Aby se i ve velkoměstech zlepšila kvalita vzduchu 
v místnosti, odstraní filtr NOx ze vzduchu mnoho 
škodlivých a dráždivých látek. Působí nejen proti 
pylu a jemnému prachu, ale také proti oxidům  
dusičitým.

Chytré ovládání a senzorika. 
AEROMAT VT RS lze jako variantu smart s mnoha 
přídavnými funkcemi ovládat také aplikací SIEGENIA 
Comfort a lze jej zapojit do sítě Wi-Fi. AEROMAT 
VT WRG kromě toho pomocí volitelných snímačů 
vlhkosti a teploty a senzorů kvality vzduchu zajišťuje 
automaticky také čerstvý vzduch podle potřeby.

Výkon na míru.Montáž podle plánu.
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Požadavkem zde bylo zejména 
zachování ochrany památky. 
Současně muselo být zajištěno 
zásobování čerstvého vzduchu s 
akustickou izolací.

Větrací přístroj  AEROMAT VT WRG 1000
Montáž  nad dvojitými okny
Objekt  Domov pro seniory, Berlín-střed
Architekt  Süntel Bau GmbH, Bad Münder
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Aby větrací zařízení neovlivnilo estetiku budovy,  
byly větrací přístroje s akustickým útlumem na-
montovány kompletně skrytě za fasádu z pále-
ných cihel. Uvnitř jsou skryty  
za odnímatelným krytem.

Větrací přístroj  AEROMAT VT RS
Montáž  v nadpraží a parapetu
Objekt  Správní budova společnosti HAMBURG WASSER
Architekt  SEHW Architekten GmbH, Hamburg
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Vždy dva větrací přístroje AEROMAT VT se 
zpětným získáváním tepla měly být zcela 
skrytě integrovány do konstrukce s dřevě-
ným sloupkem. Za tímto účelem byly větrací 
přístroje namontovány zvenku za děrovaným 
plechem s odděleným přivětráváním  
a odvětráváním. Uvnitř byly revizní otvory  
a výstupy vzduchu vsazeny do kvalitního dře-
věného obložení.

Větrací přístroj  AEROMAT VT se zpětným získáváním tepla
Montáž  svisle vedle oken
Objekt  Ředitelství Všeobecné zdravotní pojišťovny  
  Severozápad, Dortmund
Architekt  Nattler Architekten, Essen
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V antracitových arkýřích jsou z důvodu  
zatížení hlukem způsobeného dopravou  
nutné přivětrávací přístroje. Aby nebyla rušena 
architektura, byly motorické větrací přístroje 
AEROMAT VT integrovány za vodorovnými pásy 
v podlaze. Díky tomu je čerstvý vzduch nasáván 
kompletně skrytě a akusticky izolován je pak 
veden do interiéru.

Větrací přístroj  AEROMAT VT-F
Montáž  integrovaný v podlaze
Objekt  Rodinný dům s několika byty v soukromém 
  vlastnictví, Kolín nad Rýnem
Architekt  Neering & Partner, Kolín nad Rýnem
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Integrace

• Optimální přizpůsobení  
stavebnímu objektu díky nízké 
konstrukční výšce

• Bezproblémová montáž
• Možnost použití i pro  

skrytou a svislou montáž 

Funkčnost

• Větrání na bázi  
přirozeného tlakového rozdílu 

• Ručně a plynule  
nastavitelné uzavíratelné šoupátko

• Volitelně s elektricky 
uzavíratelným šoupátkem

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Vhodný do ložnic

 Volitelné vybavení /  
 příslušenství:

 Hrubý prachový filtr

Individuálně regulovatelný průtok vzduchu nastává na základě tlakových rozdílů 
mezi venkovním vzduchem a vzduchem v místnosti (tlakový rozdíl). Bez spotře-
by proudu a díky optimálnímu akustickému útlumu a bez zatížení hlukem zven-
ku je zajišťována příjemná, zdravá atmosféra v místnosti. Tím  je větrací přístroj 
předurčen také k použití v ložnicích a obytných místnostech.

AEROMAT VT DS
Pasivní větrací přístroj fungující na základě tlakového 
rozdílu s individuální regulací průtoku vzduchu.
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m

pod parapetem

v okenním nadpraží

skrytá pod parapetem

skrytá v okenním nadpraží

skrytá pod parapetem 
s přívodním kanálem

svisle vedle okna

Montáž

Technické údaje

Hodnoty se mohou lišit v závislosti na specifickém vybavení přístroje.   
1) měřeno podle DIN EN 10140‒2 při stavební hloubce 300 mm  2) zjištěno výpočtem podle DIN EN ISO 6946   
3) v závislosti na počtu vedení vzduchu
Další varianty jako AEROMAT VT DSg na vyžádání

AEROMAT VT DS1 DS2

Akustický útlum 1) 3) Rw1,9 = 49 dB
Dn,e,w = 56 dB

Rw1,9 = 49 dB
Dn,e,w = 56 dB

Koeficient prostupu tepla 2) U = 0,25 W/m2K U = 0,25 W/m2K

Průtok vzduchu 3)

2 Pa 
4 Pa 
5 Pa 
7 Pa 
8 Pa 
10 Pa 
20 Pa 

8 m3/h
11 m³/h
13 m³/h
15 m³/h
16 m³/h
18 m³/h
26 m³/h

10 m³/h
15 m³/h
17 m³/h
20 m³/h
22 m³/h
24 m³/h
35 m³/h

Délka přístroje (LL) 520‒3 000 mm 1 000‒3 000 mm

Stavební hloubka (BT) 200‒500 mm 200‒500 mm
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Integrace

• Optimální přizpůsobení  
stavebnímu objektu

• Optimální integrace do fasády 
díky nízké konstrukční výšce

• Bezproblémová montáž
• Možnost použití i v rámci  

skryté a svislé montáže 

Funkčnost

• Aktivní přivětrávání a odvětrávání 
s vysokým průtokem  
vzduchu při nízkém vlastním hluku

• Volitelně se dvěma ventilátory  
pro současné přivětrávání a odvě-
trávání

• Ovládací tlačítko pro tři stupně 
přepínání

• Při vypnutém ventilátoru  
pasivní přivětrávání a odvětrávání

• Varianta smart: 
jednoduché ovládání pomocí  
aplikace SIEGENIA Comfort  
s plynulým řízením ventilátoru  
a zobrazením výměny filtru

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Vhodný do ložnic

 Volitelné vybavení /  
 příslušenství:

 Hrubý prachový filtr

 Ovládání aplikací

AEROMAT VT RS vybavený vysloveně tichým radiálním ventilátorem nabízí  
vysoký, třístupňový průtok vzduchu a efektivní akustický útlum. Díky tomu se 
vám ve spojení s akusticky izolovanými okny i v časech vysokého zatížení  
hlukem dostane spolu se zdravým čerstvým vzduchem také klidu.

AEROMAT VT RS
Větrací přístroj s motorickým provozem s ovládacím  
tlačítkem pro tři stupně výkonu.

Větrací přístroj AEROMAT VT RS
Montáž  v nadpraží a parapetu
Objekt  Správní budova společnosti  
  HAMBURG WASSER
Architekt  SEHW Architekten GmbH, Hamburg
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LL BT

pod parapetem skrytá pod parapetem skrytá pod parapetem 
s přívodním kanálem

svisle vedle oknav okenním nadpraží skrytá v okenním nadpraží

Montáž

Technické údaje

Hodnoty se mohou lišit v závislosti na specifickém vybavení přístroje.  1) měřeno  
podle DIN EN 10140‒2 při stavební hloubce 320 mm  2) měřeno podle DIN EN ISO 3745  
(při prostorovém tlumení 8 dB)  3) u odvětrávacích přístrojů o cca 3 dB(A) zvýšený vlastní 
hluk

AEROMAT VT RS1

Akustický útlum 1) Rw1,9 = 50 dB
Dn,e,w = 57 dB

Průtok vzduchu (s filtrem)
při stupni ventilátoru 1
při stupni ventilátoru 2
při stupni ventilátoru 3 (stupeň Power)

cca 30 m3/h
cca 43 m3/h
cca 56 m3/h

Vlastní hluk 2) 3) 
při stupni ventilátoru 1
při stupni ventilátoru 2
při stupni ventilátoru 3 (stupeň Power)

LPA = cca 16 dB(A)
LPA = cca 26 dB(A)
LPA = cca 33 dB(A)

Délka přístroje (LL) 725‒3 000 mm

Stavební hloubka (BT) 300‒500 mm
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Integrace

• Optimální přizpůsobení  
stavebnímu objektu

• Optimální integrace do fasády 
díky nízké konstrukční výšce

• Bezproblémová montáž
• Také možnost skryté montáže
• AEROMAT VT WRG 1000 lze mon-

tovat i svisle

Funkčnost

• Současné přivětrávání a odvětrá-
vání se zpětným získáváním tepla a 
vysokým průtokem vzduchu  
při nízkém vlastním hluku

• Ovládací tlačítko s LED indikací  
stavu pro tři stupně přepínání

•  Volitelně se snímačem vlhkosti/teplo-
ty a senzorem kvality vzduchu pro 
inteligentní automatický provoz

• AEROMAT VT WRG smart: 
jednoduché ovládání 
aplikací SIEGENIA Comfort 
s plynulým řízením ventilátoru 
a zobrazením výměny filtru

Větrací přístroj AEROMAT VT WRG
Montáž  svisle vedle oken
Objekt  Ředitelství Všeobecné zdravotní pojišťovny 
  Severozápad, Dortmund
Architekt  Nattler Architekten, Essen

AEROMAT VT WRG 1000, AEROMAT VT WRG 1100
Maximální funkčnost, zpětné získávání tepla a velmi flexibilní možnosti mon-
táže dělají z přístroje AEROMAT VT WRG optimální řešení pro efektivní návrhy 
větrání a náročné fasády. S pomocí vynikajícího akustického útlumu, moderní 
filtrační techniky a integrovatelných snímačů vlhkosti a teploty a senzorů kva-
lity vzduchu automaticky zajišťuje zdravé klima místnosti a ve variantě smart 
umožňuje také ovládání aplikací.

AEROMAT VT WRG
Výkonný aktivní větrací přístroj se zpětným získáváním 
tepla a inteligentními komfortními funkcemi.
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Výhody

 Ochrana proti hluku

 Zpětné získávání tepla

 Filtr jemného prachu a NOx

 Vhodný do ložnic

 Volitelné vybavení / příslušenství:

 Regulace vlhkosti, CO₂/VOC

 Ovládání aplikací

Moderní filtr NOx.
Aby se například i ve velkoměstech zlepšila kvalita 
vzduchu v místnosti, odstraní filtr NOx ze vzduchu 
mnoho škodlivých a dráždivých látek. Působí nejen 
proti pylu a jemnému prachu, ale také proti zdraví 
ohrožujícím oxidům dusičitým. Ty vznikají ve vysoké 
koncentraci především na základě procesů spa-
lování, a to zejména v důsledku výfukových plynů 
automobilů.

Efektivní zpětné získávání tepla.
Integrovaný výměník získává z odváděného 
vzduchu zpět většinu tepla a ohřívá jím studený při-
váděný vzduch. Současně s pohodlím tak v souladu 
s vyhláškou o úsporách energie stoupá také energe-
tická efektivita.
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SEV - energetická třída

Technické údaje

AEROMAT VT WRG 1000 1100

Akustický útlum Rw1,9 = 47 dB
Dn,e,w = 54 dB 1)

Rw1,9 = 48 dB
Dn,e,w = 55 dB 2)

Efektivní průtok vzduchu (s filtrem)
při stupni ventilátoru 1
při stupni ventilátoru 2
při stupni ventilátoru 3 (stupeň Power)

cca 22 m3/h
cca 38 m3/h
cca 52 m3/h

cca 21 m3/h
cca 37 m3/h
cca 56 m3/h

Stupeň účinnosti dodávky tepla 3) max. 62 % max. 62 %

Vlastní hluk 4) 
při stupni ventilátoru 1
při stupni ventilátoru 2
při stupni ventilátoru 3 (stupeň Power)

LPA = cca 24 dB(A)
LPA = cca 36 dB(A)
LPA = cca 43 dB(A)

LPA = cca 21 dB(A)
LPA = cca 27 dB(A)
LPA = cca 38 dB(A)

Hodnoty se mohou lišit v závislosti na specifickém vybavení přístroje. 
1) měřeno podle DIN EN 10140‒2 při stavební hloubce 320 mm
2) měřeno podle DIN EN 10140‒2 při stavební hloubce 380 mm
3) podle EN 308
4) měřeno podle DIN EN ISO 3745 (při prostorovém tlumení 8 dB)
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min. 380 mm 
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ochranné mřížce)
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pod parapetem skrytá pod parapetem skrytá pod parapetem 
s přívodním kanálem

svisle vedle okna: VT WRG 1000v okenním nadpraží skrytá v okenním nadpraží

Montáž

AEROMAT VT WRG 1000 AEROMAT VT WRG 1100

Rozměry
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Integrace

•  Optimální, téměř neviditelná inte-
grace do fasády: použití ve stáva-
jícím montážním prostoru oken 
nebo zdvižně-posuvných elementů

• Montáž vodorovně nad nebo  
svisle vedle elementu

• Pro zvýšený průtok vzduchu  
lze použít dvě mřížky

• Rychlá a jednoduchá montáž  
na stavbě: flexibilní přizpůsobení  
hloubkám profilu od 70 do 125 mm  
díky teleskopickému kanálu

• Volitelné prodloužení kanálu pro 
hloubky profilu do 235 mm

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Vhodný do ložnic

 V provedeních 
 AEROMAT flex HY:

 Řízení vlhkosti

AEROMAT flex  s otočným spínačem
AEROMAT flex HY  s řízením vlhkosti
AEROMAT flex HY 3F  s řízením vlhkosti a spínačem 3 funkcí
AEROMAT flex umožňuje zásobování čerstvým vzduchem bez zásahu do vzhle-
du fasády. Jednoduše optimálně využívá montážní prostor oken nebo  
zdvižně-posuvných elementů. U obou variant větrací mřížky AEROMAT flex HY 
je otvor přívodního vzduchu automaticky regulován vlhkostí vzduchu v míst-
nosti.   

AEROMAT flex
Perfektně integrovatelná pasivní mřížka 
s řízením vlhkosti.

Brzy  
k dispozici

Funkčnost

• Větrání na bázi tlakového rozdílu
• AEROMAT flex HY: 

Regulace otvoru přívodního vzdu-
chu podle relativní vlhkosti vzduchu 
v místnosti

•  AEROMAT flex HY 3F: 
Otočný spínač pro maximální nebo 
minimální větrání s regulací vlhkosti

• Volitelně s modulem akustického 
útlumu: zvýšená ochrana proti 
hluku až 55 dB

• Větrání i při zatažených žaluziích 
nebo zastínění

• Bez vlivu na odolnost proti vloupá-
ní, akustický útlum nebo odolnost 
okna proti nárazovému dešti
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AEROMAT flex
mit 3 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 1 Schalldämmmodul

AEROMAT flex
mit 0 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 3 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 1 Schalldämmmodul

AEROMAT flex
mit 0 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 3 Schalldämmmodulen

AEROMAT flex
mit 1 Schalldämmmodul

AEROMAT flex
mit 0 Schalldämmmodulen

Optimálně se tak využije montážní 
prostor oken nebo zdvižně-posuv-
ných elementů, který je k dispozici: 
AEROMAT flex lze vodorovně 
nebo svisle a jednotlivě nebo v páru 
téměř skrytě integrovat na ele-
mentu. Odolnost proti vloupání a 
akustický útlum okna nebo zdvižně-
-posuvného elementu zůstanou ne-
dotčeny a přívod čerstvého vzduchu 
je možný i při zatažených 
žaluziích nebo zastínění.

bez modulu akustického útlumu s 1 modulem akustického útlumu se 3 moduly akustického útlumu

Montáž
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Technické údaje

Brzy  
k dispozici

AEROMAT flex

AEROMAT flex, AEROMAT flex HY, AEROMAT flex HY 3F

Průtok vzduchu při 1)

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

1–14 m³/h
2–20 m³/h
2–23 m³/h
3–28 m³/h
3–30 m³/h
3–33 m³/h
5–48 m³/h

1) měřeno podle DIN EN 13141-1
2) měřeno podle DIN EN 10140-2
3) Zvukový útlum se snižuje při kratších délkách teleskopického kanálu

Počet sad prodlužovacího kanálu 0 1 2

Hloubka kanálu 125 mm 180 mm 235 mm

Akustický útlum Dn,e,w
2) 3)

při 0 modulech akustického útlumu
při 1 modulu akustického útlumu
při 2 modulech akustického útlumu
při 3 modulech akustického útlumu

41 dB
47 dB
49 dB
51 dB

41 dB
48 dB
50 dB
53 dB

42 dB
50 dB
52 dB
55 dB
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AEROMAT flex se elegantně začlení do 
každé koncepce prostoru a každé 
fasády. Může se používat svisle nebo 
vodorovně a za účelem vyšší rychlosti 
výměny vzduchu i v páru a pomocí vo-
litelných modulů akustického útlumu 
dosahuje ochrany proti hluku až 55 dB.
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Pasivní okenní větrací  
mřížky pro účinnou  
ochranu proti vlhkosti

Pasivní okenní větrací  
přístroje pro všechny  
velikosti místností

Strana 8

Strana 40

Okenní větrací přístroje

Větrací přístroje do fasády

Nástěnné větrací přístroje
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AEROMAT mini

Pasivní mřížka do okenního falcu 
s omezením objemového průtoku  
a možností skryté montáže.

AEROMAT midi

Komfortní pasivní větrací mřížka  
s dvojitou mechanikou uzávěrů a  
omezením objemového průtoku.

AEROMAT midi HY
AEROMAT midi HY 3F

Pasivní větrací mřížka řízená v závislosti 
na vlhkosti s volitelným otočným spína-
čem a modulem akustického útlumu.

AEROMAT 80
AEROMAT 100

Pasivní větrací přístroje s rozdílným 
průtokem vzduchu a akustickým útlu-
mem při minimální konstrukční výšce.

AEROMAT 150

Výkonný pasivní větrací přístroj pro velké 
kancelářské a administrativní prostory.

Strana 30

Strana 32

Strana 34

Strana 36

Strana 38
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Integrace

• Skrytá montáž: vodorovně nebo 
svisle v okenním falcu

• Použití v páru u větších oken
• Pro dřevěná, plastová nebo  

hliníková okna – i u nejmenších 
rozměrů křídel

• Lze bez problémů namontovat 
dodatečně

Funkčnost

• Větrání na bázi  
přirozeného tlakového rozdílu

• Samočinné omezení objemu prů-
toku proti průvanu

• Volitelně s otočným uzávěrem

Výhody

 Vhodný do ložnic

Pasivní větrací mřížka skrytá v okenním falcu využívá přirozený tlakový rozdíl 
ke kontrolované výměně vzduchu a zajišťuje tak účinnou ochranu proti vlhkosti 
podle DIN 1946-6. Také omezení objemu průtoku přispívá k příjemnému klimatu 
místnosti tím, že při větším tlaku vzduchu automaticky zabraňuje průvanu. 
AEROMAT mini lze snadno a téměř neviditelně integrovat do dřevěných, plasto-
vých a hliníkových oken.

AEROMAT mini
Pasivní mřížka do okenního falcu s omezením  
objemového průtoku a možností skryté integrace.

Větrací mřížka AEROMAT mini
Montáž  v okenním falcu
Objekt  Rodinný dům s několika byty, Siegen
Architekt   ImmoWert Immobilienmanagement GmbH,  

Siegen
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Omezení objemu průtoku 
díky aerodynamice

Omezení objemu průtoku 
regulační klapkou

Maximální výkonové parametry přístroje AEROMAT mini  
bez vlivu okna
Akustický útlum podle ISO 140-10:1991-12
Výsledky zkoušky: Na základě akustického útlumu  
okna ve výši 42 dB se tento může snížit o 1 až 2 dB při použití  
jedné mřížky AEROMAT mini a o 3 dB při použití  
dvou mřížek AEROMAT mini. Otočný uzávěr nemá na akustický 
útlum žádný vliv.

Výkonové parametry mřížky AEROMAT mini v okně
Příklad: plastové okno, středové těsnění,  
Vnější rozměr rámu: 1 230 x 1 480 mm
Objem průtoku mřížky AEROMAT mini jako automaticky regulující  
průtok vnějšího vzduchu (ALD) s jeho horním omezením

Technické údaje

Omezení objemu průtoku

AEROMAT mini

Množství vzduchu (cca) při

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

až

2 m³/h1)

3 m³/h1)

3 m³/h1)

5 m³/h1)

5 m³/h1)

6 m³/h1)

11 m³/h1)

Rozměry bez otočného uzávěru (š x v x h) 125 mm x 21,3 mm x 16,4 mm

Rozměry s otočným uzávěrem (š x v x h) 125 mm x 18 mm x 22,5 mm

1) při montáži v páru; měřeno nezávisle na profilu a kování

Volitelný  
otočný uzávěr
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Integrace

• Montáž nahoře, vodorovně
• Bez kanálu: v rámu a v křídle
• S kanálem: pouze v rámu, pouze  

v křídle nebo v rozšiřovacím profilu
• Volitelně s modulem akustického 

útlumu uvnitř a/nebo venku
• Pro dřevěná, plastová nebo  

hliníková okna
• Lze kombinovat s mnoha druhy 

žaluzií

Funkčnost

• Větrání na bázi přirozeného tlako-
vého rozdílu

• Vhodný také jako přívodní štěrbina 
pro centrální odvod vzduchu

• Dvojitá mechanika uzávěrů 
a omezení objemu průtoku

• Ochranná mřížka proti hmyzu 
v čelním krytu

• Bez viditelného přišroubování
•  Jednoduché čištění: lze  

demontovat bez použití nářadí

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Vhodný do ložnic

AEROMAT midi zajišťuje příjemné zásobování čerstvým vzduchem nezávisle na 
uživateli na bázi přirozeného tlakového rozdílu. Se svou dvojitou mechanikou 
uzávěrů, omezením objemu průtoku a ochrannou mřížkou proti hmyzu splňuje 
vysoké nároky na komfort. Přitom nabízí čistý vzhled bez viditelných upevňo-
vacích šroubů a výborně se hodí také jako štěrbina pro centrální odvětrávací 
zařízení.

AEROMAT midi
Komfortní pasivní větrací mřížka s dvojitou  
mechanikou uzávěrů a omezením objemu průtoku.
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Technické údaje

Montáž

v rámu v křídle

v rámu a v křídle v rozšiřovacím profilu

1) měřeno nezávisle na profilu a kování

AEROMAT midi

Množství vzduchu1) (cca) při

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

13 m³/h
18 m³/h
21 m³/h
25 m³/h
26 m³/h
30 m³/h
32 m³/h

Hodnota U 1,5 W/m2K

Normovaný rozdíl akustického útlumu Dn,e,w 35 dB

Normovaný rozdíl akustického útlumu Dn,e,w s akustickým modulem uvnitř 38 dB

Normovaný rozdíl akustického útlumu Dn,e,w s akustickým modulem venku 37 dB

Normovaný rozdíl akustického útlumu Dn,e,w se akustickým modulem uvnitř a venku 41 dB

Vnitřní rozměry modulu akustického útlumu 417 mm x 40 mm x 25 mm (d x š x h)

Vnější rozměry modulu akustického útlumu 417 mm x 42 mm x 30 mm (d x š x h)

Rozměry frézování (vzdálenost uprostřed 30 mm) 2 x 172 mm x 16 mm
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Integrace

• Montáž nahoře, vodorovně
• Bez kanálu: v rámu a  

v křídle
•  S kanálem: pouze v rámu  

nebo v rozšiřovacím profilu
• Decentní vzhled a velmi  

úzká ochranná mřížka
• Pro dřevěná, plastová nebo  

hliníková okna

Funkčnost

• Větrání na bázi  
přirozeného tlakového rozdílu

• Regulace otvoru pro přivětrává-
ní díky relativní vlhkosti vzduchu 
v místnosti

• Volitelně s modulem akustického 
útlumu: zvýšená ochrana proti 
hluku až 42 dB 

•  AEROMAT HY 3F: 
Otočný spínač pro maximální 
nebo minimální větrání s regulací 
vlhkosti

• Možnost jednoduchého čištění

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Vhodný do ložnic

 Řízení vlhkosti

AEROMAT midi HY s řízením vlhkosti
AEROMAT midi HY 3F s řízením vlhkosti a spínačem 3 funkcí 
AEROMAT midi HY automaticky reaguje na změny relativní vlhkosti vzduchu 
tím, že pomocí textilní pásky přizpůsobí otvor pro přívod vzduchu. Pouze díky 
tlakovému rozdílu tak umožňuje větrání podle potřeby dle DIN 1946-6. Varianta 
s otočným spínačem nabízí další možnosti řízení a volitelný modul akustického 
útlumu nabízí zvýšenou ochranu proti hluku.

AEROMAT midi HY, AEROMAT midi HY 3F
Pasivní větrací mřížka řízená v závislosti na vlhkosti s voli-
telným otočným spínačem a modulem akustického útlumu.

Varianta AEROMAT midi HY 3F: 
s otočným spínačem
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Technické údaje

Montáž

AEROMAT midi HY / midi HY 42 dB

Množství vzduchu1) (cca) při

2 Pa
4 Pa
5 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

2–14 m³/h
3–20 m³/h
3–23 m³/h
4–29 m³/h
4–32 m³/h
5–45 m³/h

Normovaný rozdíl akustického útlumu Dn,e,w

AEROMAT midi HY
AEROMAT midi HY 42 dB 

38 dB
42 dB

1) měřeno nezávisle na profilu a kování

35



Integrace

• Variabilní montáž: vodorovně  
nebo svisle ve skelním falcu nebo  
přes poutec

•  Pro dřevěná, plastová nebo  
hliníková okna

Funkčnost

• Větrání na bázi  
přirozeného tlakového rozdílu

• Plynulá regulace množství vzduchu 
uzavírací klapkou

• Ovládání ručně nebo volitelně 
ovládacím táhlem

• AEROMAT 100 volitelně 
s omezovačem objemu průtoku 

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Vhodný do ložnic

AEROMAT 80 s konstrukční výškou 80 mm
AEROMAT 100 s konstrukční výškou 100 mm
Oba typy větracích přístrojů lze flexibilně integrovat do každé okenní konstruk-
ce. Využívají tlakový rozdíl mezi vnějším a vnitřním vzduchem pro přívod čers-
tvého vzduchu a poskytují komfortní ochranu proti hluku. V ložnicích, obývacích 
prostorách, kancelářích a nemocnicích tak vzniká zdravé klima místností – bez 
průvanu, bez hluku a bez spotřeby elektrické energie.

AEROMAT 80, AEROMAT 100
Pasivní větrací přístroje s rozdílným průtokem vzduchu a  
akustickým útlumem při minimální konstrukční výšce.

Větrací přístroj AEROMAT 80
Montáž  ve skelním falcu
Objekt  Apartmánový dům, Sydney
Architekt  WOHA, Singapur
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AEROMAT 80 AEROMAT 100

* *

ve skelním falcu přes poutec

Technické údaje

*  Dorazový profil: příslušenství pro montáž ve 
skelním falcu

Montáž

1) měřeno podle DIN EN 10140‒2  2) AEROMAT 100 měřeno s ochrannou mřížkou 911 HW/HS

AEROMAT 80 AEROMAT 100

Akustický útlum Rw1,9 40 dB 36 dB 33 dB 21 dB 42 dB 39 dB

Akustický útlum Dn,e,w
 1) 47 dB 43 dB 40 dB 28 dB 49 dB 46 dB

Průtok vzduchu 2) 
měřený při délce 
přístroje 1 200 mm

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

7 m³/h
10 m³/h
11 m³/h
13 m³/h
14 m³/h
15 m³/h
23 m³/h

11 m³/h
16 m³/h
18 m³/h
21 m³/h
23 m³/h
26 m³/h
39 m³/h

13 m³/h
18 m³/h
21 m³/h
25 m³/h
26 m³/h
30 m³/h
42 m³/h

38 m³/h
56 m³/h
63 m³/h
76 m³/h
80 m³/h
90 m³/h
132 m³/h

9 m³/h
13 m³/h
14 m³/h
17 m³/h
18 m³/h
20 m³/h
35 m³/h

13 m³/h
18 m³/h
21 m³/h
25 m³/h
27 m³/h
30 m³/h
43 m³/h

Délka přístroje 200–3 000 mm 508–3 000 mm
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Integrace

• Montáž vodorovně nebo svisle 
přes poutec

• Pro mnoho okenních konstrukcí ze 
dřeva, plastu nebo hliníku

Funkčnost

• Větrání na bázi přirozeného tlako-
vého rozdílu

• Otočný knoflík vpravo nebo vlevo 
pro plynulou regulaci množství 
vzduchu

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Vhodný do ložnic

S vynikajícím průtokem vzduchu až 60 m3/h a vysokým akustickým útlumem 
je pasivní větrací přístroj AEROMAT 150 předurčen právě pro větší kancelář-
ské a administrativní prostory. Difuzní výstup vzduchu po celé délce větracího 
přístroje přitom důsledně zamezuje průvanu. Pasivní větrací přístroj lze zásadně 
použít pro všechna okna ze dřeva, plastu nebo hliníku.

AEROMAT 150
Výkonný pasivní větrací přístroj pro velké 
kancelářské a administrativní prostory.
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m
m

154 mmDélka přístroje

přes poutec

Technické údaje

Montáž

Stavební hloubka 
s ochrannou mřížkou
910 CW-1 = 190 mm
910 CS-1 = 190 mm

Údaje pro AEROMAT 150 Typ DD

Délka přístroje, odstupňování v mm  600–3 000 mm

Akustický útlum Rw1,9 44 dB

Akustický útlum Dn,e,w
 51 dB

Průtok vzduchu (tlakový rozdíl)
(měřeno při délce přístroje 1 200 mm  
a s ochrannou mřížkou 911 CW-1)

2 Pa
4 Pa
5 Pa
7 Pa
8 Pa
10 Pa
20 Pa

29 m³/h
40 m³/h
44 m³/h
51 m³/h
54 m³/h
60 m³/h
82 m³/h
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Výkonné nástěnné větrací 
přístroje pro všechny  
požadavky

Moderní kanál do ostění
jako možnost montáže

Systém trubkových  
nástěnných větracích  
přístrojů 

Strana 8

Strana 28

Nástěnné větrací  
přístroje 

Okenní větrací přístroje

Větrací přístroje do fasády
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AEROPAC 
AEROPAC smart
AEROPAC DD

Velmi tichý, kompaktní větrací přístroj s 
akustickým útlumem, s vysokým průto-
kem vzduchu a filtrační technikou.

AEROVITAL ambience  
AEROVITAL ambience smart

Moderní větrací přístroj s vysokým akus-
tickým útlumem, zpětným získáváním 
tepla a všemi komfortními funkcemi.

AEROVITAL 
AEROLIFE

Aktivní větrací přístroj se zpětným získá-
váním tepla, s řízením vlhkosti a filtrační 
technikou.

Kanál do ostění EPP

Řešení pro vyšší akustickou izolaci a 
čistý vzhled fasády.

AEROTUBE WRG smart 
AEROTUBE AZ smart
AEROTUBE DD 110
AEROTUBE DD 160

Výkonné, ale decentní řešení pro každý 
prostor: moderní trubkové nástěnné 
větrací přístroje.

Strana 42

Strana 52

Strana 56

Strana 60

Strana 62
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Díky rozmanitosti větracího přístroje AEROTUBE lze flexibilně a jednoduše 
realizovat i projekty se speciálními požadavky. Ať jako individuální samostatné 
řešení nebo jako větrací systém pro více místností: Pomocí různých druhů pro-
vozu a komfortních funkcí nechávají varianty přístrojů AEROTUBE vždy otevře-
né všechny možnosti. Například větrací přístroje AEROTUBE WRG smart tak lze 
pomocí sítě Wi-Fi jednoduše propojit do párového provozu, aby přístroje svůj 
provoz vzájemně sladily.

Systém AEROTUBE
Výkonné, decentní řešení pro každý prostor: moderní 
trubkové nástěnné větrací přístroje.

Pasivní nebo aktivní – přivětrávání, odvětrá-
vání nebo obojí. 
•  Pasivní přivětrávání a odvětrávání: AEROTUBE 

DD 110, 160
•  Aktivní přivětrávání nebo odvětrávání:  

AEROTUBE AZ smart
•  Aktivní přivětrávání nebo odvětrávání nebo 

obojí střídavě a se zpětným získáváním tepla: 
AEROTUBE WRG smart

•  Směr proudění přístrojů smart lze ještě doda-
tečně sladit pomocí aplikace 

Decentní vzhled pro čisté návrhy místností.
Aby měl přístroj decentní design, jsou všechny 
funkční prvky umístěny v trubce. Pro jednotný 
vzhled lze všechny varianty přístrojů AERO-
TUBE použít s identickou vnitřní clonou. Pro 
pasivní větrací přístroj AEROTUBE DD je navíc 
k dispozici také designová clona E18.

Chytré ovládání, chytrý párový provoz.
Oba přístroje smart lze zcela pohodlně ovládat apli-
kací SIEGENIA Comfort. To otevírá další druhy pro-
vozu, funkce časovače a kontrolní funkce. Přístroje 
AEROTUBE WRG smart lze aplikací propojit bez 
použití kabelu do páru, aby spolu mohly automatic-
ky komunikovat i nad rámec jedné místnosti.
 
Automatické řízení vlhkosti.
Aby byla vlhkost řízena automaticky podle 
potřeby, je větrací přístroj AEROTUBE WRG smart 
vedle sériové funkce Wi-Fi vybaven také účinným 
řízením vlhkosti.

Zpětné získávání tepla až 90 %. 
Aby byla dosažena maximální energetická efektivita, 
získává AEROTUBE WRG smart zpět většinu tepla 
z odváděného vzduchu a ohřívá jím studený přivá-
děný vzduch.

Všechny možnosti.Jeden systém.
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Integrace

• Rychlá montáž do vnější stěny 
pomocí jádrového vrtání

•  Alternativně lze použít také s ka-
nálem do ostění EPP, mimo jiné pro 
zateplovací systémy

• Samostatný provoz nebo provoz  
v páru pomocí sítě Wi-Fi bez  
propojení kabelem

• Lze použít i pro více místností
•  Lze dodatečně namontovat  

i v obydlených místnostech

Funkčnost

• Přivětrávání a odvětrávání 
se zpětným získáváním tepla

• 3 stupně ovládání na přístroji
• Volitelně: elektrický uzávěr
• Zpětné získávání tepla až 90 %
• Automatické řízení vlhkosti 
• LED zobrazení stavu / zobrazení 

výměny filtru
• Přídavné funkce aplikace SIEGENIA 

Comfort: všechny druhy provozu, 
plynulá regulace množství vzdu-
chu, časové řízení, provoz v páru 
atd.

Výhody

 Zpětné získávání tepla

 Hrubý prachový filtr  

 Řízení vlhkosti

 Ovládání aplikací

 Volitelné vybavení /  
 příslušenství:

 Ochrana proti hluku s  
 kanálem do ostění

AEROTUBE WRG smart automaticky přizpůsobuje svůj průtok vzduchu relativní 
vlhkosti vzduchu. S úsporným způsobem provozu a vysokou mírou zpětného 
získávání tepla patří k energeticky nejefektivnějším přístrojům své třídy (A+).  
Větrací přístroj se může používat i v páru nad rámec jedné místnosti a může se 
ovládat aplikací SIEGENIA Comfort. Vedle střídání přivětrávání a odvětrávání 
v minutovém taktu je možný také pouze provoz přivětrávání nebo odvětrávání.

AEROTUBE WRG smart
Nástěnný větrací přístroj pro automatické střídání přivětrá-
vání a odvětrávání s vysokou mírou zpětného získávání tepla.
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Technické údaje

1) měřeno podle DIN EN ISO 3745 při prostorovém tlumení 8 dB 
2) měřeno podle DIN EN 10140-2

1) Větrací trubka
2) Akumulační kámen
3) Filtr G3
4) Axiální ventilátor
5) Vložka trubky
6) Schránka s posuvným šoupátkem a čelní clonou

Ochranná mřížka z ušlechtilé oceli, plastu Ochranná mřížka z ušlechtilé oceli

Kanál do ostění EPP, typ SFLKanál do ostění EPP, typ FL

Možnosti montáže s kanálem do ostění

AEROTUBE WRG smart

Průtok vzduchu (aktivní)
při stupni ventilátoru 1
při stupni ventilátoru 2
při stupni ventilátoru 3

cca 15 m³/h
cca 32 m³/h
cca 45 m³/h

Vlastní hluk 1)

při stupni ventilátoru 1
při stupni ventilátoru 2
při stupni ventilátoru 3

LPA = 25 dB(A)
LPA = 38 dB(A)
LPA = 46 dB(A)

Akustický útlum Dn,e,w
2) 35 dB

Stupeň účinnosti dodávky tepla max. 90 %

Schválení stavebního dozoru Z-51.3-387
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Integrace

• Rychlá montáž do vnější stěny 
pomocí jádrového vrtání

•  Alternativně lze použít také s ka-
nálem do ostění EPP, mimo jiné pro 
zateplovací systémy

• Provoz jednotlivě nebo v páru 
pomocí sítě Wi-Fi bez propojení 
kabelem

•  Lze použít i pro více místností
• Lze dodatečně namontovat  

i v obydlených místnostech

Výhody

 Hrubý prachový filtr  

 Ovládání aplikací

 Volitelné vybavení / 
 příslušenství:

 Ochrana proti hluku 
 s kanálem do ostění

Funkčnost

• Aktivní přivětrávání nebo odvě- 
trávání

•  Přiřazení směru proudění vzdu-
chu pomocí aplikace je možné i 
dodatečně

• 3 stupně ovládání na přístroji
• Volitelně: elektrický uzávěr
• LED zobrazení stavu / zobrazení 

výměny filtru
• Přídavné funkce aplikace SIEGENIA 

Comfort: všechny druhy provozu, 
plynulá regulace množství vzdu-
chu, časové řízení atd.

• Funkci zpětného získávání tepla lze 
doplnit dodatečně

Tam, kde je zapotřebí pouze přivětrávání nebo odvětrávání, vám AEROTUBE AZ 
smart otevírá všechny možnosti při stejném vzhledu přístrojů. Směr proudění 
vzduchu lze pomocí aplikace určit i po montáži. Bez problémů je možný i provoz 
přístrojů pro přivětrávání nebo odvětrávání v páru nad rámec jedné místnosti 
nebo kombinace s jinými variantami přístrojů AEROTUBE. Díky funkci Wi-Fi 
může být přístroj řízen také aplikací SIEGENIA Comfort.

AEROTUBE AZ smart
Nástěnný větrací přístroj pro přivětrávání nebo  
odvětrávání s vysokým průtokem vzduchu.
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500 mm 63 mm

Možnosti montáže s kanálem do ostění

Kanál do ostění EPP, typ SFLKanál do ostění EPP, typ FL

Technické údaje

Ochranná mřížka z ušlechtilé oceli, plastu Ochranná mřížka z ušlechtilé oceli

1) měřeno podle DIN EN ISO 3745 při prostorovém tlumení 8 dB 
2) měřeno podle DIN EN 10140-2

1) Ochranná mřížka
2) Větrací trubka
3) Vložka trubky
4) Axiální ventilátor
5) Filtr G3
6) Schránka s posuvným šoupátkem a čelní clonou

AEROTUBE AZ smart

Průtok vzduchu (údaje pro odvětrávání)
při stupni ventilátoru 1
při stupni ventilátoru 2
při stupni ventilátoru 3

cca 24 m³/h
cca 43 m³/h
cca 58 m³/h

Vlastní hluk 1)

při stupni ventilátoru 1
při stupni ventilátoru 2
při stupni ventilátoru 3

LPA = 26 dB(A)
LPA = 39 dB(A)
LPA = 46 dB(A)

Akustický útlum Dn,e,w
2) 34 dB

Schválení stavebního dozoru Z-51.5-395
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Integrace

• Rychlá montáž do vnější stěny 
pomocí jádrového vrtání

• Průměr trubky 110 mm 
nebo 160 mm

• Alternativně lze použít také s ka-
nálem do ostění EPP, mimo jiné pro 
zateplovací systémy

• Možnost pasivního příčného větrá-
ní, i pro více místností

• Lze dodatečně namontovat  
i v obydlených místnostech

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Hrubý prachový filtr  

 Vhodný do ložnic

Funkčnost

• Větrání na bázi přirozeného tlako-
vého rozdílu

• Volitelně: elektrický uzávěr
•  Volitelně: decentní vnitřní clona 

E18 a ochranná mřížka z ušlechtilé 
oceli

• AEROTUBE DD 160: 
volitelně s uzávěrem tlaku větru 
nebo s až čtyřmi zvukotěsnými 
kulisami a dodatečně s možnos-
tí rozšíření na AEROTUBE WRG 
smart nebo AEROTUBE AZ smart

AEROTUBE DD 110 s průměrem trubky 110 mm
AEROTUBE DD 160 s průměrem trubky 160 mm a možnostmi dodatečného 
vybavení
Se dvěma průměry trubek a inteligentním vybavením zajišťuje větrací přístroj 
AEROTUBE DD maximální flexibilitu. Oba typy přístrojů lze použít také s decent-
ní vnitřní clonou E18 a ochrannou mřížkou z ušlechtilé oceli nebo kanálem do 
ostění EPP. AEROTUBE DD 160 lze dodatečně vybavit až čtyřmi zvukotěsnými 
kulisami nebo uzávěrem tlaku větru.

AEROTUBE DD
Pasivní větrací přístroj s vysokou akustickou izolací a 
flexibilními možnostmi vybavení.

Volitelné vybavení
větracího přístroje AERO-
TUBE DD 160: 
s uzávěrem tlaku větru
nebo s až čtyřmi
moduly akustického 
útlumu
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Vnitřní clona E28 Ochranná mřížkaVnitřní clona E18 Ochranný kryt

AEROTUBE DD 160
s průměrem trubky 160 mm

AEROTUBE DD 110
s průměrem trubky 110 mm

Možnosti montáže s kanálem do ostění

Kanál do ostění EPP, typ SFLKanál do ostění EPP, typ FL
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AEROTUBE DD 110

s vnitřní clonou E28 a ochranným krytem nebo mřížkou s vnitřní clonou E18 a ochranným krytem nebo mřížkou

Technické údaje

AEROTUBE DD 110 E18  výklopná spára 7,5 mm E18  výklopná spára 15 mm

Průtok vzduchu 1)

při 2 Pa
při 4 Pa
při 5 Pa
při 7 Pa
při 8 Pa
při 10 Pa
při 20 Pa

7 m3/h
9 m3/h
11 m3/h
12 m3/h
13 m3/h
16 m3/h
21 m3/h

8 m3/h
11 m3/h
12 m3/h
14 m3/h
15 m3/h
17 m3/h
27 m3/h

Akustický útlum Dn,e,w
2)

při délce trubky 270 mm
při délce trubky 340 mm
při délce trubky 500 mm

54 dB
55 dB
58 dB

1) měřeno s plastovou ochrannou mřížkou 
2) měřeno podle DIN EN 10140-2
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AEROTUBE DD 160 E18  výklopná spára 7,5 mm E18  paralelně odsuvná spára 7,5 mm E28  otevřeno

Délka trubky 340 mm 270 mm 340 mm 270 mm 340 mm 270 mm

Akustický útlum Dn,e,w
1) 2) 

bez SK
SK2
SK3
SK4

57 dB
62 dB
63 dB
65 dB

53 dB
56 dB
57 dB
59 dB

54 dB
59 dB
60 dB
62 dB

50 dB
53 dB
54 dB
56 dB

54 dB
59 dB
60 dB
62 dB

50 dB
53 dB
54 dB
56 dB

s vnitřní clonou E28 a ochranným krytem nebo mřížkou s vnitřní clonou E18 a ochranným krytem nebo mřížkou

AEROTUBE DD 160

Technické údaje

1) měřeno s ochranným krytem z ušlechtilé oceli 
2) měřeno podle DIN EN 10140-2

1) měřeno s ochranným krytem z ušlechtilé oceli

AEROTUBE DD 160 E18  paralelně odsuvná spára 7,5 mm E28  otevřeno

Průtok vzduchu 1)

při 2 Pa
při 4 Pa
při 5 Pa
při 7 Pa
při 8 Pa
při 10 Pa
při 20 Pa

8 m3/h
12 m3/h
14 m3/h
17 m3/h
18 m3/h
22 m3/h
32 m3/h

13 m3/h
20 m3/h
22 m3/h
27 m3/h
30 m3/h
31 m3/h
49 m3/h
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Integrace

• Rychlá montáž do vnější stěny po-
mocí jádrového vrtání

• Možnost montáže i v podkroví
• Alternativně lze použít také s ka-

nálem do ostění EPP, mimo jiné pro 
zateplovací systémy

Funkčnost

• AEROPAC, AEROPAC smart: 
aktivní přivětrávání s vysokým 
průtokem vzduchu a akustickým 
útlumem při nízkém vlastním hluku

• Plynule regulovatelný výstup vzdu-
chu

• Vícestupňový průtok vzduchu 
a funkce časovače pomocí LCD 
displeje

• AEROPAC smart: 
jednoduché, intuitivní ovládání 
aplikací SIEGENIA Comfort

• AEROPAC DD: 
větrání na bázi tlakového rozdílu

• Jednoduchá výměna filtru 
s informací na displeji

AEROPAC aktivní větrací přístroj s akustickým útlumem a filtrační technikou
AEROPAC smart navíc s funkcí Wi-Fi pro ovládání aplikací
AEROPAC DD pasivní větrací přístroj s akustickým útlumem 
Mnohonásobně osvědčený větrací přístroj AEROPAC zajišťuje díky vysoce  
účinnému akustickému útlumu klidný a zotavující spánek. Ve spojení se zvuko-
vě izolovanými okny působí i proti leteckému nebo kolejovému hluku a pomocí 
volitelného filtru NOx dokáže filtrovat i oxidy dusičité, jemný prach a pyl. Oba 
aktivní přístroje jsou díky svému vysokému, velmi tichému průtoku vzduchu 
vhodné i pro větší místnosti. 

AEROPAC
Velmi tichý, kompaktní větrací přístroj s akustickým útlu-
mem s vysokým průtokem vzduchu a filtrační technikou.

Větrací přístroj AEROPAC
Objekt  Rodinný dům s několika byty, Bonn
Architekt  Sahle Wohnen, Greven
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Výhody

 Ochrana proti hluku

  Hrubý prachový filtr

 Vhodný do ložnic

 Volitelné vybavení / příslušenství: 

 Ovládání aplikací

 Filtr na jemný prach / pyl,  
 filtr s aktivním uhlím nebo filtr  
 NOx

Obzvlášť nenáročný na údržbu. 
Jednoduchá údržba větracího přístroje AEROPAC se 
omezuje na výměnu filtrů, přičemž správný oka-
mžik výměny ohlásí integrované zobrazení výměny 
filtru. Výklopný čelní kryt a použití filtračních kazet 
umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu bez použití 
nářadí.

 

Moderní filtr NOx. 
Aby se například i ve velkoměstech zlepšila kvalita 
vzduchu v místnosti, odstraní filtr NOx ze vzduchu 
mnoho škodlivých a dráždivých látek. Působí nejen 
proti pylu a jemnému prachu, ale také proti zdraví 
ohrožujícím oxidům dusičitým. Ty vznikají ve vysoké 
koncentraci především na základě procesů spa-
lování, a to zejména v důsledku výfukových plynů 
automobilů.

Chytré ovládání.
Variantu AEROPAC smart lze díky integrované-
mu modulu Wi-Fi jednoduše ovládat také aplikací 
SIEGENIA Comfort: přímým spojením přístroje nebo 
pomocí sítě Wi-Fi. Šifrování SSL zabraňuje neopráv-
něným přístupům.
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AEROPAC

Technické údaje

1) měřeno podle DIN EN ISO 3741 při prostorovém tlumení 8 dB 
2) měřeno podle DIN EN 10140-2
3) dvě šoupátka otevřena

AEROPAC SN / smart DD

Průtok vzduchu (aktivní) 
s filtrem G3
s filtrem F5
s filtrem s aktivním uhlím

cca 30‒180 m³/h
cca 15‒160 m³/h
cca 15‒160 m³/h

Průtok vzduchu (pasivní s filtrem G3) 
při 4 Pa
při 8 Pa
při 10 Pa
při 20 Pa

cca 17 m³/h
cca 26 m³/h
cca 31 m³/h
cca 59 m³/h

Vlastní hluk (při 60 m³/h ) 1) LPA = 20 dB(A)

Akustický útlum Dn,e,w (s filtrem G3) 2)

2 šoupátka otevřena
1 šoupátko otevřeno
0 šoupátek otevřeno
se zvukotěsnou trubkou 3)

50 dB
53 dB
57 dB
55 dB

Rozměry (š x v x h) 270 mm x 467 mm x 132 mm

Schválení stavebního dozoru Z-51.5-206
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Ochranná mřížka z plastu, bílá nebo hnědá Ochranná mřížka z hliníku

Kanál do ostění EPP, typ FL Kanál do ostění EPP, typ SFL

Možnosti montáže s kanálem do ostění
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Integrace

• Rychlá montáž do vnější stěny: 
jádrové vrtání 2 x 80 mm

• Možnost zapuštěné montáže
• Není nutné vrtání s výplachem
•  Lze použít také s kanálem do 

ostění, mimo jiné pro zateplovací 
systémy

• Pro tloušťky stěny od 100 mm
•  Lze kdykoliv dodatečně namonto-

vat

Funkčnost

• Současné přivětrávání a odvětrá-
vání s vysokým průtokem vzduchu 
a akustickým útlumem při nízkém 
vlastním hluku

• 5 stupňů ovládání na přístroji
• Zpětné získávání tepla až 85 %
•  Letní/zimní spínání (funkce bypas-

su)
• Automatické ovládání teploty a 

vlhkosti

• Zobrazení stavu a výměny filtru
• AEROVITAL ambience smart: 

jednoduché ovládání 
aplikací SIEGENIA Comfort s au-
tomatickým senzorem kvality 
vzduchu pro řízení VOC a CO2 a 
s dalšími přídavnými funkcemi

AEROVITAL ambience moderní luxusní nástěnný větrací přístroj s řízením 
vlhkosti 
AEROVITAL ambience smart navíc s funkcí Wi-Fi a senzory kvality vzduchu 
S účinnými akustickým útlumem, filtrační technikou a vysokým komfortem 
zajišťují oba přístroje dobře kontrolované a zdravé klima místnosti. Současné 
přivětrávání a odvětrávání je tiché, ale výkonné a většina tepla je při něm získá-
vána zpět. Při zapuštěné montáži se větrací přístroj ještě elegantněji začlení do 
každého návrhu místnosti.

AEROVITAL ambience
Moderní větrací přístroj s vysokým akustickým útlumem, 
zpětným získáváním tepla a všemi komfortními funkcemi.
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Výhody

 Ochrana proti hluku

 Zpětné získávání tepla

 Filtr na jemný prach / pyl

 Vhodný do ložnic

 Řízení vlhkosti

 Volitelné vybavení / příslušenství:

 Filtr NOx

 Ovládání aplikací

 Řízení kvality vzduchu

Moderní filtr NOx. 
Aby se například i ve velkoměstech zlepšila kvalita 
vzduchu v místnosti, odstraní filtr NOx ze vzduchu 
mnoho škodlivých a dráždivých látek. Působí nejen 
proti pylu a jemnému prachu, ale také proti zdraví 
ohrožujícím oxidům dusičitým. Ty vznikají ve vysoké 
koncentraci především na základě procesů spa-
lování, a to zejména v důsledku výfukových plynů 
automobilů.

Zpětné získávání tepla až 85 %. Aby byla dosaže-
na maximální energetická efektivita a útulné klima 
místnosti, získává AEROVITAL ambience zpět větši-
nu tepla z odváděného vzduchu a ohřívá jím studený 
přiváděný vzduch. V teplém ročním období 
se tato funkce nechá jednoduše deaktivovat, aby se 
větrací přístroj mohl používat k nočnímu chlazení.

Chytrá senzorika a ovládání.
Varianta smart měří kvalitu vzduchu a automaticky 
ji řídí. Díky integrovanému modulu Wi-Fi lze přístroj 
ovládat také aplikací SIEGENIA Comfort: 
přímým spojením přístroje nebo domácí sítí Wi-Fi a 
pomocí chytrých přídavných funkcí.

Automatické ovládání  
teploty a vlhkosti 

Plynulá regulace množství vzduchu 

Individuální funkce časovače
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Technické údaje

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience AEROVITAL ambience smart

Vlastní hluk
(měřený podle DIN EN ISO 3741 
při prostorovém tlumení 8 dB)

Stupeň 1 LPA = 20 dB(A)
Stupeň 2 LPA = 22 dB(A)
Stupeň 3 LPA = 25 dB(A)
Stupeň 4 LPA = 30 dB(A)
Stupeň 5 LPA = 31 dB(A)

Stupeň 1 LPA = 20 dB(A)
Stupeň 2 LPA = 22 dB(A)
Stupeň 3 LPA = 25 dB(A)
Stupeň 4 LPA = 30 dB(A)
Stupeň 5 LPA = 31 dB(A)

Průtok vzduchu

Stupeň 1 25 m³/h
Stupeň 2 30 m³/h
Stupeň 3 42 m³/h
Stupeň 4 55 m³/h
Stupeň 5 60 m³/h

Stupeň 1 25 m³/h
Stupeň 2 30 m³/h
Stupeň 3 42 m³/h
Stupeň 4 55 m³/h
Stupeň 5 60 m³/h

Stupeň účinnosti dodávky tepla až 85 % až 85 %

Akustický útlum 1) Dn,e,w = 54 dB Dn,e,w = 54 dB

Akustický útlum se speciální zvukotěsnou trubkou 1) Dn,e,w = 58 dB Dn,e,w = 58 dB

1) měřeno podle DIN EN 10140-2
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volitelná montáž s kanálem do ostění EPP, typ FL

volitelné řešení pro montáž na strop

Montáž

na omítku nebo pod omítku
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Integrace

• Rychlá montáž na vnější stěnu po-
mocí jádrového vrtání 120 mm

•  Možnost montáže na omítku nebo 
pod omítku

Funkčnost

• Současné přivětrávání a odvětrá-
vání s vysokým průtokem vzduchu 
a akustickým útlumem při nízkém 
vlastním hluku

• Řízení vlhkosti
• Zpětné získávání tepla
• Integrované uzavírací klapky
• Displej LCD s osvětlením
• AEROLIFE: 3 stupně přepínání
• AEROVITAL: 10 stupňů přepínání,  

dálkové ovládání a přídavné pro-
gramovací funkce

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Zpětné získávání tepla

 Filtr na jemný prach / pyl

 Vhodný do ložnic

 Řízení vlhkosti

 Příslušenství:

 Filtr NOx

AEROLIFE energeticky úsporný větrací přístroj s ochranou proti pylu a se  
zpětným získáváním tepla
AEROVITAL navíc s dálkovým ovládáním a vyšším komfortem ovládání
Díky účinnému akustickému útlumu, zpětnému získávání tepla a filtrační tech-
nice umožňují oba přístroje klidné a energeticky efektivní přivětrávání a odvě-
trávání při zavřeném okně. Pomáhají nejen při úspoře energie, ale také nechají 
alergiky volně dýchat. Integrované řízení vlhkosti umožňuje stále komfortní 
automatický provoz v závislosti na potřebě.

AEROVITAL, AEROLIFE
Nástěnný větrací přístroj se zpětným získáváním tepla,
s řízením vlhkosti a filtrační technikou.

Větrací přístroj AEROLIFE
Objekt  Obytné prostory akademie, Lübeck
Architekt  Architektur Heinrich, Lübeck
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Montáž na omítku Montáž pod omítku

Technické údaje

Ochranná mřížka

Montáž

AEROLIFE AEROVITAL

Průtok vzduchu
Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3

cca 29 m³/h
cca 35 m³/h
cca 60 m³/h

Stupeň 1
Stupeň 4
Stupeň 10

cca 25 m³/h
cca 35 m³/h
cca 60 m³/h

Vlastní hluk 
(měřený podle DIN EN ISO 3745 
při prostorovém tlumení 8 dB)

Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3

LPA = 26 dB(A)
LPA = 30 dB(A)
LPA = 40 dB(A)

Stupeň 1
Stupeň 4
Stupeň 10

LPA = 23 dB(A)
LPA = 30 dB(A)
LPA = 40 dB(A)

Stupeň účinnosti dodávky tepla 
(podle DiBT)

max. 66 % cca 73 %

Akustický útlum 
(měřený podle DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 52 dB Dn,e,w = 52 dB
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Integrace

• Pro nerušený vnější pohled na fasá-
du: je téměř skrytý

• Optimální přizpůsobení  stavební 
situaci: pro individuální tloušťky 
stěn lze jednoduše zkrátit a přesně 
umístit

• Flexibilní umístění nástěnného 
větracího přístroje vedle okna 
nebo šikmo nad oknem (typ FL a 
SFL)

• Jednoduché začištění: díky krytu 
na omítku pro ochranu kanálu

• Různé varianty ochranné 
mřížky: děrovaná mřížka nebo 
lamely

• Vhodný i pro rekonstrukce

Funkčnost

•  Zvýšený akustický útlum  
až 72 dB

• Nízká hmotnost
• Vysoká odolnost – žádná  

koroze 

Vhodný pro:
• AEROVITAL ambience
• AEROPAC
• AEROTUBE DD
• AEROTUBE WRG smart
• AEROTUBE AZ smart

Výhody

 Ochrana proti hluku

 Vhodný do ložnic

Dosáhnete tak nerušeného vnějšího pohledu na fasádu a zvýšíte akustickou 
izolaci až na 72 dB. Kanál do ostění EPP lze kombinovat s mnoha nástěnnými 
větracími přístroji AERO, flexibilně přizpůsobit stavebním podmínkám a tím jej 
optimálně architektonicky začlenit. Díky jednoduché integraci do zateplovacích 
systémů a možnosti umístění nástěnného větracího přístroje jak vedle, tak i po 
straně nad okno se kanál do ostění elegantně začlení do každé fasády.

Kanál do ostění EPP
Řešení pro vyšší akustickou  
izolaci a čistý vzhled fasády.
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Hodnoty akustického útlumu s větracími přístroji AERO

Kanál do ostění EPP, typ FL: v okenním ostění Kanál do ostění EPP, typ SFL: po straně okenního ostění

oblast, kterou 
lze zkrátit

prostupná oblast, 
např. pro šrouby 
nebo hmoždinky do 
izolačního 
materiálu

Typ FL

Typ SFL

Typ SFL

1) měřeno podle DIN EN 10140-2 
2) měřeno s vnitřní clonou E18; s výklopnou spárou 7,5 mm 

AEROTUBE
AZ smart, 

WRG smart
DD 110 2) DD 160 2)

Zvukotěsná kulisa (SK) bez SK SK2 SK3 SK4

Akustický útlum Dn,e,w
1)

Kanál do ostění EPP, typ FL
při délce trubky

270 mm
340 mm

47 dB
47 dB

63 dB
64 dB

64 dB
65 dB

67 dB
69 dB

68 dB
71 dB

71 dB
73 dB

Akustický útlum Dn,e,w
1)

Kanál do ostění EPP, typ SFL
při délce trubky

270 mm
340 mm

51 dB
52 dB

67 dB
67 dB

66 dB
71 dB

69 dB
73 dB

69 dB
75 dB

72 dB
75 dB

AEROPAC

Akustický útlum Dn,e,w
1)  

Kanál do ostění EPP, typ FL
58 dB

AEROVITAL ambience

Akustický útlum Dn,e,w
1)  

2 kanály do ostění EPP, typ FL
63 dB
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Pomocí aplikace SIEGENIA Comfort lze všechny smart výrobky SIEGENIA ovlá-
dat vysloveně komfortně a intuitivně – buď přímým spojením přístroje nebo 
domácí sítí Wi-Fi. Přídavné rádiové nebo infračervené dálkové ovládání již není 
zapotřebí. Aplikace navíc pomocí četných přídavných a automatických funkcí 
pozvedá komfort ovládání na zcela novou úroveň. Ve spojení s chytrými větra-
cími přístroji umožňuje především jedno: zdravé klima místností, které lze ještě 
jednodušeji kontrolovat a individuálně automatizovat.

SIEGENIA Comfort
Z moderního větrání se stane komfort místnosti na míru.

Ovládání a propojení všech smart přístrojů SIEGENIA 
jednou aplikací:
• Chytré fasádní a nástěnné větrací přístroje 
•  Chytré pohony pro okna a posuvné dveře
• Chytrá kontrola přístupu

Velmi jednoduché uvedení do provozu.
U smart přístroje SIEGENIA je sériově  
integrován modul Wi-Fi. Pro ovládání  
aplikací se přístroj stejně jako chytrý telefon  
jednoduše připojí k domácí síti Wi-Fi. Pokud není 
k dispozici žádná síť Wi-Fi, může se smart  
přístroj propojit také přímo s chytrým telefonem 
nebo tabletem. U tohoto provozu Stand-alone se 
jako router poskytne vlastní síťové spojení.

Pomocí chytrých funkcí zajišťuje  
zdravé klima místností.
Chytré přídavné funkce aplikace SIEGENIA 
Comfort umožňují v závislosti na přístroji smart  
větrání nezávislé na uživateli, které lze flexibilně  
přizpůsobit osobním nárokům:

• Automatické ovládání teploty a vlhkosti
• Libovolně volitelný druh provozu
• Plynulá regulace množství vzduchu
• Individuální funkce časovače
•  Zpětné hlášení o stavu přístroje a příkazu  

a automatické zobrazení výměny filtru
•  Zobrazení teploty v místnosti a  

relativní vlhkosti vzduchu
•  Spojení větracích přístrojů smart  

s chytrými senzory a okenními pohony
•  Bezpečné šifrování SSL

Více komfortu. Vše v jedné aplikaci.
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Chytré větrací přístroje SIEGENIA. 
AEROMAT VT WRG smart
AEROTUBE WRG smart a 
AEROTUBE AZ smart
AEROPAC smart
AEROVITAL ambience smart
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Více volnosti pro architekty: 
Okenní systémy, dveřní systémy 
a komfortní systémy SIEGENIA.

Místnost má tři rozměry, ale nespočet perspek-
tiv, ze kterých lze na ni nahlížet. Zde je ta naše: 
bezpečnost a design, komfort a bezbariéro-
vost, kvalita vzduchu a energetická efektivita. 
To jsou pro nás ta nejdůležitější měřítka a na 
základě zkušeností správné úhly pohledu,  
díky kterým vás můžeme podporovat. Tak mů-
žete v souhře s rozměry, materiály a technikou, 
denním světlem a čerstvým vzduchem vytvořit 
to, čemu říkáme komfort místností.

Inteligentní větrací přístroje, které reagují na kvalitu 
vzduchu v místnosti a získávají zpět cenné teplo. 
Bezpečná okna s perfektním designem, která lze 
ovládat nebo kontrolovat také pomocí aplikace.  
Vícebodové uzávěry s ovládáním pomocí Bluetooth  
pro domovní dveře a velkoplošné posuvné dveře  
s absolutně plynulými přechody.  
SIEGENIA tvoří působivé prostory, aby se v nich lidé 
cítili dobře.

TITAN okenní kování pro dřevo/plast
ALU okenní kování pro hliník
PORTAL kování pro posuvné dveře
KFV dveřní kování
AERO větrací technika
DRIVE technika pro budovy 

SIEGENIA znamená 
komfort místností.

Aby se v nich lidé cítili 
dobře.
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S našimi daty pro informační model budovy 
(BIM) máte plný přístup ke všem relevantním 
údajům o výrobcích a konstrukci. Snížíte tak své 
náklady, urychlíte projekty a budete je moci jed-
nodušeji koordinovat. Data BIM pro naše okenní, 
dveřní a komfortní systémy jsou vám kdykoliv 
k dispozici také na platformě BIMobject, jsou 
průběžně aktualizována a rozšiřována o nová 
řešení. 

architekten.siegenia.com

architektur@siegenia.com

Požadavky na moderní výstavbu bytů a objektů 
sahají od inteligentních koncepcí větrání a bezba-
riérového uspořádání prostor až po moderní řešení 
bezpečnosti. V souvislosti s tím jsou žádány obzvlášť 
flexibilní a komplexní systémy. U společnosti SIEGE-
NIA dostanete vždy všechna tato řešení a dostane 
se vám kvalifikovaného poradenství a individuální 
podpory.

Plánujte jednodušeji s po-
mocí BIM dat SIEGENIA. 

Co pro Vás můžeme udě-
lat? Optimální podpora.
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Hlavní sídlo:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
NĚMECKO

Telefon: +49 271 3931-0
Fax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

Zde najdete kompletní a vždy aktuální technické údaje:  
downloads.siegenia.com

SIEGENIA na celém světě:

Bělorusko  Telefon: +375 17 2573988

Benelux  Telefon: +31 85 4861080

Čína  Telefon: +86 316 5998198

Francie  Telefon: +33 3 89618131

Indie  Telefon: +91  124 4342302

Itálie  Telefon: +39 02 9353601

Jižní Korea  Telefon: +82 31 7985590

Maďarsko  Telefon: +36 76 500810

Německo  Telefon: +49 271 39310

Polsko Telefon: +48 77 4477700

Rakousko  Telefon: +43 6225 8301

Rusko  Telefon: +7 495 7211762

Švýcarsko  Telefon: +41 33 3461010

Turecko  Telefon: +90 216 5934151

Ukrajina  Telefon: +380 44 4054969

Velká Británie  Telefon: +44 2476 622000 

Naše mezinárodní adresy 

najdete na: www.siegenia.com

Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:


