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Program nawiewników ściennych zapewniających zdrowy 
klimat w każdym pomieszczeniu.

AERO oznacza swobodne



Tworzymy przestrzeń do życia.
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AERO zwiększa dobre samopoczucie.

Trzy wymiary i cztery ściany nadają 
kształt przestrzeni. Nie tworzą jednak 
przestrzeni życiowej. Jest to bowiem 
dynamiczna struktura, składająca się 
z wielu czynników i spełniająca liczne 
funkcje: bezpieczeństwa, komfortu, 
zdrowia, estetyki, trwałości, wydajności 
energetycznej i innych, pośrodku, których 
zawsze znajduje się człowiek.

W skrócie: chcąc myśleć o przestrzeni 
jako o całości, nie możemy wyodrębniać 
z niej poszczególnych elementów takich 
jak np. nawiewnik czy nawet system 
nawiewników. Jedynie patrząc komplek-
sowo możemy stworzyć przestrzeń,  
w której ludzie poczują się komfortowo.

W SIEGENIA już od dawna staramy się 
myśleć w kategoriach systemowych, 
dzięki czemu możemy już dziś zapropo-
nować Państwu komfortowe rozwią-
zania nie tylko do okien i drzwi. Zaawan-
sowane technologicznie nawiewniki 
ścienne z możliwością odzyskiwania 
ciepła czy urządzenia automatycznie 
reagujące na pogorszenie jakości powie-
trza, to tylko niektóre przykłady przy-
szłościowych rozwiązań, budujących 
komfortową przestrzeń mieszkalną.  

O komforcie użytkowania przestrzeni 
decyduje bowiem całościowe podejście 
do zagadnienia, a nie suma poszczegól-
nych rozwiązań. Możliwość sprostania 
wymaganiom i potrzebom oraz próba 
przeobrażenia ich w innowacyjne i atrak-
cyjne rozwiązania jest siłą, która nas 
napędza. Przykładem są nasze nawiew-
niki ścienne AERO.

AERO wnosi powiew świeżości i podnosi 
komfort użytkowania pomieszczeń: 
filtrowane powietrze bogate w tlen – 
pozwala wziąć głęboki wdech, a zmniej-
szone koszty ogrzewania i utrzymanie 
wartości nieruchomości –pozwalają 
swobodnie odetchnąć. Całości dopełnia 
łatwy i wygodny montaż nawiewników 
ściennych AERO, duża elastyczność 
zastosowań oraz szerokie możliwości 
w zakresie późniejszej modernizacji 
budynków.
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Es ist kein Geheimnis, 
dass man lüften muss.
Nie jest żadną tajemnicą,

że wentylacja jest koniecznością.
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Zdrowy klimat we wnętrzu spełnia kilka 
zadań jednocześnie. Zwiększa dobre sa-
mopoczucie i wydajność osób przebywa-
jących w pomieszczeniu, chroniąc przy 
tym substancję budynku przed wilgocią  
i zagrzybieniem. 

Świeże powietrze bez zanieczyszczeń
i hałasu. 

Powietrze jest decydującym czynni-
kiem dobrego samopoczucia, osobi-
stej wydajności, a tym samym jakości 
życia: niska zawartość CO2 w powietrzu 
zwiększa koncentrację. Optymalna wil-
gotność powietrza na poziomie 40–60% 
zapobiega rozwojowi bakterii, wirusów 
i grzybów. Właściwa technika pozwala 
również na wyeliminowanie z powietrza 
uciążliwego drobnego pyłu, oparów  
i pyłków roślin. Aby atmosfera w po-
mieszczeniu zapewniała dobre samopo-
czucie, należy również zadbać o odpo-
wiednią ochronę przed hałasem. Stale 
zwiększające się obciążenie hałasem 
ulicznym, kolejowym i lotniczym jest 
obecnie głównym czynnikiem streso-
gennym. Zaburzenia snu, schorzenia 
serca i układu pokarmowego, a nawet 
niedosłuch, to tylko niektóre ze skutków 
hałasu.

Inteligentne rozwiązania wentylacyj-
ne pozwalają zachować efektywność 
energetyczną w sytuacji gdy stosowane 
dotąd wietrzenie, przez otwieranie okien, 
traci swoją skuteczność. Kontrolowa-
na wentylacja pomaga zapewnić także 
ochronę przed włamaniem.  
 

Energooszczędność i redukcja kosztów. 

 
Wprowadzenie rozporządzenia  
w sprawie oszczędzania energii (EnEV)  
i świadectwa energetycznego ma na 
celu obniżenie zużycia energii w bu-
dynkach. Spełnienie tych wymagań jest 
możliwe dzięki izolowaniu i uszczelnia-
niu przegród zewnętrznych budynków, 
co wpływa na znaczną redukcję strat 
energii i kosztów ogrzewania.  
Do ważnych czynników zalicza się także 
odpowiednio kontrolowana wentylacja 
z użyciem nawiewników okiennych oraz 
ściennych. Konwencjonalna wymiana 
powietrza przez otwarte okna szybko 
prowadzi do zmarnowania poczynio-
nych oszczędności energii. Dlatego licz-
ne programy finansowania umożliwiają 
uzyskanie dotacji, również na montaż 
efektywnych energetycznie urządzeń 
wentylacyjnych.

Kontrolowana wentylacja to
pozytywna atmosfera w pomieszczeniu.

Wykres strat energetycznych dla różnych 
systemów wentylacyjnych
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Innowacyjne nawiewniki ścienne – 
odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji.

AEROVITAL® ambience
Nowoczesny nawiewnik ścienny o wysokim 
stopniu izolacji akustycznej, odzyskiem ciepła  
i wyjątkowo komfortowymi funkcjami.

System AEROTUBE
Dyskretny nawiewnik ścienny z funkcją  
regulacji dopływu powietrza, odzyskiem  
ciepła i czujnikiem wilgoci.

Strona 14

Strona 12

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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regulowanie  
wilgotności

odzysk ciepła

cicha praca  
(do sypialni)

AEROPAC®
Mały nawiewnik z ochroną przed  
hałasem i całym mnóstwem zalet:  
jest cichy, wydajny, łatwy w obsłudze  
i montażu.

AEROVITAL®
Uniwersalny nawiewnik zapewniający 
ochronę przed pyłkami, odzysk ciepła  
i pełen komfort.

AEROLIFE®
Energooszczędny, uniwersalny  
nawiewnik z ochroną przed pyłkami  
i odzyskiem ciepła.

AEROPLUS®
Energooszczędny, uniwersalny  
nawiewnik z ochroną przed pyłkami  
i odzyskiem ciepła. 

SENSOAIR
Automatyczny czujnik jakości powietrza 
aktywujący nawiewniki w razie wykrycia 
podwyższonego poziomu  CO₂ i VOC.

10 16                            17

Czujniki 181711

AEROCUBE
Dźwiękochłonny nawiewnik  
z regulacja dopływu powietrza oraz 
ograniczeniem przepływu.

Różnorodne możliwości
wyposażenia:

Typ nawiewnika Przepływ powietrza Rodzaj filtra

aktywny nawiew filtr cząstek

filtr pyłkównawiew  
i wywiew

nawiew  
lub wywiew

pasywny

Zalety nawiewnika

izolacja  
akustyczna

7

filtr węglowy



Nasze nawiewniki ścienne:
niewielki nakład – świetny efekt.
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1.

3.

2.

4.

Elastyczne rozwiązania
do późniejszego montażu.

Nawiewniki ścienne firmy SIEGENIA  
zapewniają kontrolowany dopływ świe-
żego powietrza. Ale to dopiero począ-
tek. Spełniają również szereg funkcji 
kluczowych dla dobrego samopoczucia 
człowieka. Paleta ich możliwości rozcią-
ga się od optymalnej izolacji akustycznej 
i odzysku ciepła, przez zintegrowaną 
ochronę przed wilgocią, po bardzo 
skuteczne filtrowanie - w zależności od 
wybranego typu nawiewnika.

Wydajne nawiewniki ścienne są rozwią-
zaniem szczególnie godnym polecenia 
w przypadku modernizacji budynków. 
Można je elastycznie włączyć w projekt 
budynku. Nie jest konieczna wymiana 
okna, a montaż przebiega zaskakująco 
szybko i bezproblemowo, bez koniecz-
ności układania rur w pomieszczeniu. 
Wpływa to na niższy koszt montażu  
i pozwala przy okazji uniknąć remonto-
wego kurzu i pyłu. Kolejne atuty naszych 
nawiewników ściennych to wyjątkowa 
łatwość obsługi i konserwacji urządzeń.

Spójrzmy przykładowo na AEROPAC®. 
Konserwacja tego nawiewnika ogra-
nicza się jedynie do umycia i wymiany 
filtra raz lub dwa razy do roku, o czym 
poinformuje nas wskaźnik znajdujący 
się na urządzeniu. Otwierany panel 
frontowy i zastosowanie kasety filtrów 
pozwala na wygodną wymianę filtra bez 
użycia dodatkowych narzędzi.

Łatwa wymiana filtra:
 otworzyć pokrywę nawiewnika
 wyjąć kasetę z filtrem
 wyczyścić lub wymienić filtr

    Szybki i czysty montaż - zajmuje 
 tylko 45 minut:
1. Wywiercić otwory według szablonu 

stosując wiertarkę z odsysaczem pyłu.
2. Rurę przyciąć na grubość muru, za-     

montować i uszczelnić z obydwu stron.
3. Zainstalować nawiewnik na ścianie.
4.  Założyć i uszczelnić osłonę na ścia-

nie zewnętrznej. Teraz wystarczy już 
tylko włożyć wtyczkę do gniazdka  
i nawiewnik jest gotowy do pracy.
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Wpuszczenie do pomieszczenia świeżego powietrza wiąże 
się przeważnie ze zwiększeniem hałasu we wnętrzu. Mamy 
na to antidotum, sprawdzone w licznych projektach: kom-
paktowy, prawie niesłyszalny nawiewnik z ochroną przed 
hałasem AEROPAC®, zakupiony już w ponad stu tysiącach 
egzemplarzy. W połączeniu z oknami dźwiękoszczelnymi 
sprawi, że własne cztery ściany pomimo hałasu za oknem, 
staną się oazą spokoju i relaksu. Montowany opcjonalnie 
filtr, zapewni ochronę przed drobnymi zanieczyszczeniami  
i pyłkami. Poziom wydajności nawiewnika AEROPAC® 
można wygodnie ustawić korzystając z wyświetlacza LCD. 
Zużycie prądu przy przepływie powietrza 60m3/h wynosi 
jedynie 5 W.

Zalety produktu AEROPAC®:
 niezwykle skuteczna izolacja akustyczna zadba o dobry,  

relaksujący sen
 ciche wietrzenie bez przeciągów 
 wyświetlacz LCD: sterowanie napływem powietrza  

i programowany timer
 indywidualna regulacja powietrza bocznym suwakiem
 3 opcjonalne filtry: filtr standardowy, z aktywnym węglem, 

pyłu lub pyłków roślin
 łatwa wymiana filtra dzięki sygnalizacji i praktycznym  

kasetom
 kompaktowe wymiary i atrakcyjna, błyszcząca obudowa
 możliwość subwencjonowania nawet do 100% wartości
 możliwość montażu AEROPAC® na ściance kolankowej
 obsługiwany przez wygodną aplikację SIEGENIA Comfort

Łatwy montaż:
 wykonać otwór w ścianie zewnętrznej
 zamocować rurę i osłonę zewnętrzną
 nawiewnik może być podłączony do kanału wentylacyjne-

go (prowadzonego np. pod ociepleniem budynku)

Świeże powietrze bez hałasu, pyłków i zanieczyszczeń:
 kontrolowany pobór świeżego powietrza przez ze-

wnętrzną ścianę – cicha praca, oszczędność energii  
i doskonała izolacja akustyczna

 oczyszczanie powietrza za pomocą standardowego filtra;  
opcjonalnie filtr pyłków/pyłów lub filtr z aktywnym wę-
glem 

 indywidualna regulacja bocznym suwakiem – równo-
mierny dopływ świeżego powietrza bez przeciągów 

MONTAŻ Z KANAŁEM WENTYL ACYJNYM

AEROPAC®
Mały nawiewnik z ochroną
przed hałasem i całym  
mnóstwem zalet: jest cichy, 
wydajny, łatwy w obsłudze 
i montażu.
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SFUBSFL FUBFL

MONTAŻ WE WNĘCE OKIENNEJ

AEROCUBE z kanałem UFD
W miejscach gdzie wentylacja wymaga nie tylko dobrej  
izolacji akustycznej, ale gdzie ważny jest również nienagan-
ny wygląd elewacji, doskonale sprawdzi się AEROCUBE  
z kanałem UFD. Funkcjonuje on podobnie jak AEROCUBE,  
a dzięki kanałowi UFD sprawdzi się w szerokim zakresie 
zastosowań, jeżeli chodzi o dostosowanie do fasady,  
zachowując przy tym wartości izolacji akustycznej na  
poziomie 68 dB.

Zalety produktu AEROCUBE z kanałem UFD:
 zalety produktu jak w AEROCUBE
 wysoka izolacja akustyczna do 68 dB dzięki specjalnym 

systemom dźwiękochłonnym
 elastyczne dostosowanie do warunków zabudowy
 nienaganny wygląd elewacji dzięki dyskretnej instalacji:  

od zewnątrz we wnęce okiennej, na zewnętrznej ścianie 
pod parapetem lub całkowicie ukryty pod parapetem

Łatwy montaż:
 wywiercić otwór o średnicy Ø 11 cm, dalsza część podob-

nie jak w AEROCUBE
 zamontować kanał doprowadzający powietrze

Nawiewnik pasywny, który w przyjemnie cichy sposób 
dostarcza do pomieszczeń świeże powietrze, pozwalając 
na regulowanie strumienia przepływu w zależności od po-
trzeb, zapewnia jednocześnie doskonałą izolację akustycz-
ną. Specjalnie zaprojektowane otwory wylotowe dbają  
o optymalne rozprowadzenie powietrza. Zastosowana  
w urządzeniu przepustnica pozwala na bezstopniową,  
a przy tym wygodną regulację dopływu powietrza. 

Zalety produktu AEROCUBE:
 stała dostawa świeżego powietrza, nawet gdy okna są 

zamknięte
 napływające powietrze jest filtrowane przy pomocy 

filtra G2
 ogranicznik przepływu minimalizuje ryzyko przeciągów
 bezstopniowa regulacja dopływu powietrza
 wysoki poziom izolacji akustycznej dzięki specjalnym 

właściwościom dźwiękochłonnym
 może być montowany w sypialniach i pokojach dziecinnych
 do mieszkań, domów jednorodzinnych i pomieszczeń 

biurowych (zarówno do nowych budynków jak i projek-
tów renowacyjnych)

Łatwy montaż:
 wywiercić w murze otwór o średnicy 15 cm
 umieścić w odpowiednim miejscu rurę i osłonę  

pogodową
 zainstalować wewnętrzną osłonę

AEROCUBE 
Pasywny nawiewnik  
z możliwością regulowania 
dopływu powietrza oraz 
ze skuteczną izolacją  
akustyczną.

WERSJA STANDARDOWA Z OGRANICZNIKIEM PRZEPŁYWU
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Umieszczony wewnątrz rury mechanizm AEROTUBE spra-
wia, że nawiewnik zyskuje kompaktową formę i nie zajmuje 
dużo miejsca w pomieszczeniu. Dzięki temu doskonale 
sprawdzi się zarówno w nowych budynkach, jak i projek-
tach renowacyjnych, zapewniając komfort na najwyższym 
poziomie. Urządzenie może działać w trybie aktywnym lub 
pasywnym, z odzyskiem ciepła lub bez, jako urządzenie na-
wiewne lub wywiewne. Dodatkowo istnieje opcja połącze-
nia w system większych ilości urządzeń co sprawia, że jest 
to wyjątkowo komfortowe rozwiązanie, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb.

Rodzaje nawiewnika AEROTUBE:
 AEROTUBE WRG smart: urządzenie wentylacyjne z funk-

cją zmienną doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
oraz odzyskiem ciepła

 AEROTUBE AZ smart: urządzenie wentylacyjne z funkcją 
doprowadzania lub odprowadzania powietrza 

 AEROTUBE DD 110 i 150: nawiewnik oparty na zasadzie 
różnicy ciśnień, jako urządzenie wentylacyjne doprowa-
dzające i odprowadzające powietrze, również w wersji  
z kanałem doprowadzającym  

Zalety produktu AEROTUBE:
 spójna, atrakcyjna forma, zajmująca niewiele miejsca, dzię-

ki zintegrowanym w rurze elementom funkcjonalnym
 różne wersje urządzenia
 aż do 90% odzysku ciepła, odprowadzanie/doprowadzanie 

powietrza  
 nadaje się do budynków nowych lub projektów renowacyj-

nych
 sterowanie dopływem powietrza elektryczne lub manualne  
 inteligentne połączenie w sieć bez konieczności oddzielne-

go okablowania w wersji „smart”  
 kierunek wentylacji może być wyznaczany nawet po za-

montowaniu
 możliwość sterowania wersji „smart” poprzez smartfon lub 

tablet 
 efektywna kontrola wilgotności, jako wyposażenie fabrycz-

ne wariantu „smart”
 AEROTUBE DD 110 i AEROTUBE DD 150, również z kanałem 

doprowadzającym
 możliwa izolacja akustyczna aż do 70 dB

SFUBSFL FUBFL

MONTAŻU NAWIEWNIKA AEROTUBE DD 150  
Z KANAŁEM WENTYL ACYJNYM DOWNĘKOWYM SFL

System–AEROTUBE
Dyskretny nawiewnik ścienny  
z funkcją regulowania dopływu  
powietrza, z odzyskiem ciepła  
i czujnikiem wilgoci.
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System–AEROTUBE
W każdym przypadku  
odpowiednie rozwiązanie.

Mimo iż oczekiwania pod względem możliwości sterowania 
wentylacją są często dość zróżnicowane AEROTUBE został 
zaprojektowany tak, by z łatwością się do nich dopasować. 
AEROTUBE WRG smart jest urządzeniem o wysokiej efek-
tywności energetycznej, które zapewnia automatyczną 
wentylację dostosowaną do potrzeb, dopasowuje ilość 
przepływu powietrza do warunków panujących w pomiesz-
czeniach. Efektywny tryb pracy dwóch współpracujących ze 
sobą urządzeń w połączeniu z wysokim stopniem odzy-
sku ciepła, kwalifikuje urządzenie do klasy efektywności 
energetycznej A+ co oznacza kontrolowaną wentylację 
pomieszczeń na najwyższym poziomie. 

AEROTUBE WRG smart można instalować parami i nie trze-
ba ograniczać się tylko do jednego pomieszczenia. Nawiew-
nik może pracować w trybie zmiennym odprowadzania  
i doprowadzania powietrza w 1-minutowych cyklach  
i możliwością odzysku ciepła. W razie potrzeby, urządzenie 
można przełączyć na pojedynczą funkcję doprowadzenia 
lub odprowadzenia powietrza. 

 Zalety działania AEROTUBE WRG smart w skrócie:
 funkcja doprowadzania i odprowadzania powietrza  

z odzyskiem ciepła
 funkcjonuje pojedynczo lub parami, w obrębie kilku po-

mieszczeń
 zmiana kierunku nawiewu co minutę 
 doprowadzenie/odprowadzenie/wymiana powietrza 

poprzez dwa współpracujące ze sobą nawiewniki

W przypadku gdy nie jest wymagana funkcja rekuperacji,  
a jedynie doprowadzenie i odprowadzenie powietrza warto 
zastosować AEROTUBE AZ. Jednakowo wyglądające nawiew-
niki, jeden z funkcją nawiewu, a drugi z funkcja doprowadze-
nia powietrza, można zainstalować zarówno w jednym jak  
i osobnych pomieszczeniach, zgodnie z indywidualnym 
zapotrzebowaniem. Istnieje możliwość łączenia różnych 
wersji nawiewników z serii AEROTUBE. Tym sposobem dzięki 
wszechstronności nawiewników i odrobinie wysiłku, można 
stworzyć centralny system wentylacyjny. Funkcja komunikacji 
bezprzewodowej Wi-Fi znajduje się w standardowym wypo-
sażeniu AEROTUBE WRG smart.

Zalety działania AEROTUBE AZ smart w skrócie:
 funkcjonuje pojedynczo lub parami, w obrębie kilku po-

mieszczeń
 funkcja doprowadzania/odprowadzania powietrza
 wymiana powietrza przez minimum dwa współpracujące 

ze sobą nawiewniki
 możliwe późniejsze doposażenie w funkcję odzysku ciepła

Łatwy montaż:
 wywiercić otwór w ścianie zewnętrznej 
 zamocować rurę i osłonę pogodową
 bez zbędnego okablowania w przypadku łączenia  

nawiewników
 możliwość zastosowania rozwiązań uzupełniających,  

na miejscu, po zakończeniu montażu

AEROTUBE WRG SMART AEROTUBE AZ SMARTMONTAŻU NAWIEWNIKA AEROTUBE DD 150  
Z KANAŁEM WENTYL ACYJNYM DOWNĘKOWYM SFL
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Świeże i czyste powietrze jest niezbędnym czynnikiem 
zdrowego życia. Dlatego aby móc cieszyć się nim w pełni, 
powstał nawiewnik ścienny AEROVITAL ambience. Jego 
efektywna izolacja dźwiękowa oraz liczne funkcje wpływa-
jące na komfort użytkowania, czynią klimat w pomieszcze-
niach zdrowszym i przyczyniają się do oszczędzania energii. 
Dzięki nawiewnikowi AEROVITAL ambience, możemy 
swobodnie oddychać świeżym powietrzem przy zamknię-
tych oknach oraz korzystać z dodatkowych funkcji pozwa-
lających jeszcze lepiej kontrolować wentylację. Dodatkowo 
urządzenie wyróżnia się ponadczasową kompaktową formą 
i cichym działaniem, nawet w przypadku dużego przepływu 
powietrza oraz znaczną redukcją dźwięków, pochodzących 
z zewnątrz. Kolejny atut to efektywność energetyczna, po-
parta wysokim stopniem odzysku ciepła, powyżej 85%.   

Wersja „smart”, umożliwia sterowanie nawiewnikiem 
poprzez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji SIEGENIA Comfort, 
zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. To najwyższy 
komfort, na który składają się różne dodatkowe funkcje 
takie jak np: tryb automatyczny lub timer umożliwiający za-
programowanie do pięciu czasów wentylacji, indywidualnie 
dopasowanych do potrzeb użytkownika. Zarówno nawiew-
nik jak i aplikacja, wyposażone są we wskaźnik, informujący  
o konieczności wymiany filtra. 

Prosty montaż:
 wykonać dwa otwory w ścianie o średnicy Ø 8cm 
 zamocować rury i osłonę pogodową
 możliwy montaż natynkowy lub podtynkowy 

   niewymagane wiercenie na mokro
  możliwy montaż w budynkach już użytkowanych

Zalety produktu AEROVITAL®:
 filtr pyłków (typ M5) to gwarancja świeżego powietrza   

w pomieszczeniach mimo zamkniętych okien
 kontrolowana wentylacja pomieszczeń
 bardzo niski stopień hałasu, przy wysokiej wydajności 

przepływu powietrza, aż do 60 m³/h
 izolacja akustyczna na poziomie 53-58 dB 
 wysoka efektywność energetyczna, dzięki funkcji odzysku 

ciepła - powyżej 85%
 5-stopniowa wentylacja
 automatyczna regulacja temperatury i wilgotności
 tryb letni i zimowy (funkcja Bypass)
 możliwość sterowania poprzez panel umieszczony  

na urządzeniu
 sterowanie manualne lub automatyczne

Dodatkowe wyposażenie wersji  
AEROVITAL ambience smart: 
 czujnik stężenia CO2-/VOC
 wygodne sterowanie poprzez aplikację SIEGENIA Comfort 

zainstalowaną na smartfonie lub tablecie
 bezstopniowa regulacja urządzenia
 możliwość zaprogramowania do pięciu timerów
 dowolny wybór trybu pracy
 wskaźnik temperatury, wilgotności i jakości powietrza oraz 

wymiany filtra
 klasa efektywności energetycznej: A+

AEROVITAL® ambience
Nowoczesny nawiewnik  
ścienny z efektywną izolacją 
dźwiękową, odzyskiem ciepła 
oraz licznymi funkcjami,  
wpływającymi na komfort 
użytkownika.

MONTAŻ PODTYNKOWY/FUNKCJA GŁÓWNA URZĄDZENIA -  
DOPROWADZANIE I  ODPROWADZANIE POWIETRZA
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Inteligentna funkcja higrosterowania ⦁ ⦁

Kontrola stężenia VOC-/CO2  ⦁

Automatyczna kontrola wilgotności ⦁ ⦁

Tryb automatyczny VOC/CO2  ⦁

5-stopniowa regulacja dopływu powietrza ⦁ ⦁

Bezstopniowa regulacja przez aplikację   ⦁

Letni tryb pracy ⦁ ⦁

Wskaźnik wymiany filtra na urządzeniu ⦁ ⦁

Wskaźnik wymiany filtra na aplikacji  ⦁

Dioda LED wskazująca status urządzenia ⦁ ⦁

Wi-Fi   ⦁

Działanie poprzez Wi-Fi, bez routera  ⦁

Obsługa za pomocą aplikacji   ⦁

Sterowanie pracą timerów poprzez aplikację   ⦁

Wskaźnik czasu pracy na aplikacji   ⦁

Tryb doprowadzania powietrza   ⦁

Tryb odprowadzania powietrza   ⦁

Tryb odprowadzania i doprowadzania 

powietrza, bez funkcji odzysku ciepła ⦁ ⦁

Możliwość współpracy dwóch urządzeń   ⦁

Darmowa aplikacja SIEGENIA Comfort  ⦁

Swobodna aranżacja wnętrza.
Ponadczasowa, subtelna forma nawiew-
nika, doskonale prezentuje się nawet  
w najbardziej wyrafinowanych wnę-
trzach. Możliwość częściowej zabudowy 
w ścianie, ułatwi swobodę aranżacji.

AEROVITAL ambience jest rozwiązaniem 
elastycznym w montażu: od instalacji na 
ścianie kolankowej, aż do wariantu  
z kanałem doprowadzającym. Instalacja 
możliwa jest w każdej chwili, także  
w pomieszczeniach już użytkowanych  
i zajmuje tylko godzinę.

Elastyczna obsługa.
Jeżeli dostęp do aplikacji zainstalowanej 
na smartfonie z jakiegoś powodu jest 
ograniczony, nie znaczy to, że nie może-
my obsługiwać nawiewnika. Nawiew-
nikiem AEROVITAL ambience smart, 
można sterować również bezpośrednio 
na urządzeniu.

Wszystkie funkcje w skrócie:          AEROVITAL ambience         „smart“

ZASADA DZIAŁ ANIA: ODPROWADZANIE I  DOPROWADZANIE POWIETRZA,  
Z  FUNKCJĄ ODZYSKU CIEPŁ A  

MONTAŻ PODTYNKOWY/FUNKCJA GŁÓWNA URZĄDZENIA -  
DOPROWADZANIE I  ODPROWADZANIE POWIETRZA
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MONTAŻ NATYNKOWY MONTAŻ PODTYNKOWYZASADA DZIAŁ ANIA ODZYSKU CIEPŁ A

AEROVITAL®
Uniwersalny nawiewnik 
zapewniający ochronę przed 
pyłkami, odzysk ciepła i pełen 
komfort.

Nawiewnik ścienny AEROVITAL® oprócz poprawy jakości 
życia wpływa także na zmniejszenie kosztów ogrzewa-
nia. Wielu alergików nie otwiera okien, broniąc się przed 
działaniem alergenów, co skutkuje niekorzystnym klimatem 
w pomieszczeniu. AEROVITAL® zapewnia dopływ świeżego 
powietrza, a zintegrowany filtr pyłków pozwala odetchnąć 
alergikom pełną piersią, wnosząc do domu nowy wymiar 
witalności.

Wymiennik ciepła w AEROVITAL® i AEROLIFE®:
 zasysanie świeżego, chłodnego powietrza
 odsysanie zużytego, ciepłego powietrza z pomieszczenia
 odprowadzane ciepłe powietrze przechodzi przez wy-

miennik ciepła, ogrzewając chłodne powietrze zasysane  
z zewnątrz

 wydmuchiwanie powietrza przez boczne otwory wyklu-
cza odczucie przeciągu

Zalety produktu AEROVITAL®: 
 dopływ świeżego powietrza bez pyłków przy zamkniętym 

oknie
 cicha praca i zintegrowana izolacja akustyczna
 niższe koszty ogrzewania dzięki odzyskowi ciepła - nawet 

o 73%
 wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, wilgotności 

względnej i sygnalizowanie wymiany filtra
 komfort dzięki pilotowi zdalnego sterowania i wyświetla-

czowi LCD
 automatyczne sterowanie temperaturą i wilgotnością po-

wietrza
 10-stopniowa regulacja mocy wentylatora
 możliwość programowania indywidualnych ustawień
 zintegrowane klapki zamykające

Łatwy montaż:
 wywiercić otwór o średnicy 12 cm w ścianie zewnętrznej
 zamocować rurę i osłonę zewnętrzną
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AEROPLUS®
Specjalista od usuwania  
wilgoci i dobrego klimatu  
w pomieszczeniu.

Ten nawiewnik ścienny zapewnia niezaprzeczalne korzyści, 
podwyższenie jakości życia oraz bezpieczeństwo i ochronę 
substancji budynku. Zapewnia automatyczną regulację tem-
peratury i wilgotności w pomieszczeniu, reagując na zadane 
parametry. Dzięki temu w miejscu, w którym zainstalowano 
AEROPLUS® panuje przyjemna atmosfera, a substancja bu-
dowlana jest przez cały czas chroniona przed zagrzybieniem. 
Kolejnym atutem tego rozwiązania jest odzyskiwanie ciepła, 
pozwalające zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Zalety produktu AEROPLUS® :
 zdrowy klimat w pomieszczeniu i ochrona przed zawilgo-

ceniem
 automatyczna regulacja temperatury i wilgotności  

w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu
 filtrowanie i ogrzewanie wchodzącego powietrza
 automatyczne odprowadzanie zużytego, zbyt wilgotnego 

powietrza
 ekologiczne odzyskiwanie nawet 68% ciepła bez powsta-

wania kondensatu
 zasilanie napięciem 12 V zwiększa bezpieczeństwo zasto-

sowania, idealny do łazienki
 opcjonalna klapka umożliwia pracę w obiegu zamkniętym
 zredukowany pobór energii dzięki zastosowaniu  

technologii EC

MONTAŻ PODTYNKOWYMONTAŻ NATYNKOWY

AEROLIFE®
Energooszczędny uniwersal-
ny nawiewnik z ochroną 
przed pyłkami i odzyskiem 
ciepła.

Również ten nawiewnik ścienny charakteryzuje się energo-
oszczędną, cichą pracą i filtrowaniem pyłków. Dlatego jest 
rozwiązaniem idealnym do zastosowania w sypialniach  
i pokojach dziennych. Nawiewnik AEROLIFE® podobnie jak  
AEROVITAL® można dzięki łatwemu sposobowi montażu 
stosować w budynkach nowych i modernizowanych.

Zalety produktu AEROLIFE® :
 3 poziomy nadmuchu 
 wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z podświetleniem
 filtrowanie pyłków
 odzysk do 66% ciepła
 wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, wilgotności 

względnej i sygnalizowanie wymiany filtra
 zintegrowane klapki zamykające

Łatwy montaż:
 wywiercić otwór o średnicy 12 cm w ścianie zewnętrznej
 zamocować rurę i osłonę zewnętrzną
 możliwy montaż natynkowy i podtynkowy 

MONTAŻ NATYNKOWY MONTAŻ PODTYNKOWY
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SENSOAIR
Inteligentny czujnik jakości  
powietrza, automatycznie  
aktywujący nawiewniki 
okienne i ścienne w razie  
wykrycia podwyższonego 
poziomu CO2 i VOC.

Wzrost stężenia CO2 w pomieszczeniu

stężenie - CO2

czasokno zamknięte
okno zamknięte, okno otwarte

kontrolowana wentylacja,  
okno zamknięte

Przykład sterowania:

SENSOAIR REJE-
STRUJE NISKĄ 
JAKOŚĆ POWIETRZA 
W POMIESZCZENIU

I PRZEKAZUJE 
SYGNAŁ DROGĄ  
BEZPRZEWODOWĄ 
LUB ZA POMOCĄ 
SIECI  WI-FI  DO

NAWIEWNIKA  
NP. AEROPAC®, 
KTÓRY DOPROWA-
DZA ŚWIEŻE  
POWIETRZE

granica komfortu

SENSOAIR – to czyste powietrze i zdrowy klimat mieszka-
nia połączony z wykorzystaniem pełnej wydajności systemu 
wentylacji. To inteligentny czujnik jakości powietrza, który 
samodzielnie wykrywa zanieczyszczenia w momencie gdy 
ich poziom przekracza zalecane wartości. Dzięki temu 
reaguje na nie szybciej niż ludzki organizm. Skutecznie za-
pobiega zaleganiu w powietrzu dwutlenku węgla, nikotyny, 
dymu czy nieprzyjemnych zapachów, aktywując auto-
matycznie nawiewniki ścienne i okienne. Poprawa jakości 
powietrza jest „widoczna gołym okiem”, gdyż zintegrowana 
na obudowie sygnalizacja w sposób przejrzysty informuje  
o aktualnym stanie powietrza.

Zalety produktu SENSOAIR:
 rozpoznaje różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza
 zapewnia łatwe, wygodne i dostosowane do potrzeb 

wentylowanie pomieszczeń
 jest prosty w montażu i pasuje do każdego wnętrza
 sygnał przekazywany jest drogą kablową lub za pomocą 

sieci Wi-Fi

Możliwości funkcjonalne SENSOAIR:
 SENSOAIR plus - może kontrolować pracę urządzeń wen-

tylacyjnych i napędy okien
 SENSOAIR smart nadający się do połączenia z aplikacją 

SIEGENIA Comfort

Dane techniczne:
 zakres pomiaru czujników: 350–3000 ppm 

          (CO2 und VOC)
 napięcie zasilania:        230 V AC/24 V DC 

          w zależności od urządzenia
 wejście:                       1,5 W
 obudowa:         natynkowa, ASA; 

          biała RAL 9003
 wymiary:         154 mm x 98 mm x 39 mm
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Inteligentna obsługa dzięki  
aplikacji SIEGENIA Comfort.  

Jedna dla wszystkich.

WYGODNE STEROWANIE URZĄDZENIAMI 
„SMART” DZIĘKI APLIKACJI  
SIEGENIA COMFORT LUB AKTYWACJA 
FUNKCJI  AUTOMATYCZNEJ

Komfort zaczyna się od łatwej obsługi. 
Korzystając z aplikacji SIEGENIA Com-
fort App zainstalowanej na smartfonie, 
tablecie czy komputerze, można wygod-
nie obsługiwać urządzenia firmy SIEGE-
NIA. Aplikacja zastępuje indywidualne 
sterowanie zdalnym pilotem radiowym 
lub pilotem na podczerwień. 

Na najwyższy komfort mają też wpływ, 
różne dodatkowe funkcje np: tryb 
automatyczny lub timer, umożliwiają-
cy zaprogramowanie do pięciu czasów 
wentylacji, indywidualnie dopasowa-
nych do potrzeb użytkownika; a także 
wskaźnik stopnia wilgotności powietrza 
i temperatury. 

Aplikacja SIEGENIA Comfort jest bez-
płatna. A o bezpieczeństwo komuni-
kacji, troszczy się system SSL, ten sam, 
z którego korzystają banki dokonując 
operacji płatniczych. 

Komfort obsługi w skrócie:
 wygodna obsługa urządzeń SIEGENIA za 

pomocą smartfonu, tabletu lub laptopa
 wskaźnik wymiany filtra 
 wskaźnik temperatury powietrza  

w °C oraz względny stopień wilgot-
ności w %

 aktywacja/dezaktywacja trybu auto-
matycznego

 dowolny wybór trybu pracy
 bezpośrednie sterowanie poprzez 

urządzenia z dostępem do sieci Wi-Fi 
lub połączenie z domową siecią Wi-Fi

 łatwe intuicyjne podłączenie i uru-
chomienie

 aplikacja jest kompatybilna z iOS 8.0, 
iPhone, iPad, iPod touch oraz z Andro-
idem 5.0 i nowszym
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Nawiewniki  
ścienne

AEROCUBE AEROPAC® AEROTUBE

Typ nawiewnika DD SN smart AZ smart WRG smart DD 110 DD 150

Izolacja akustyczna 
wg DIN EN 20140-10

51 dB 50 dB   34 dB   35 dB 50 dB 46 dB

Wydajność przy 2 Pa 14 m³/h 11 m³/h 11 m³/h 14 m³/h

Wydajność przy 4 Pa 20 m³/h 17 m³/h 16 m³/h 20 m³/h

Wydajność przy 5 Pa 22 m³/h 20 m³/h 18 m³/h 23 m³/h

Wydajność przy 7 Pa 27 m³/h 25 m³/h 22 m³/h 27 m³/h

Wydajność przy 8 Pa 29 m³/h 26 m³/h 24 m³/h 29 m³/h

Wydajność przy 10 Pa 32 m³/h 31 m³/h 26 m³/h 32 m³/h

Wydajność z wentylatorem
G3: 30 –180 m³/h 
F5: 15 – 160 m³/h 

węgiel aktywny:: 15 – 160 m³/h
24 – 43 – 58 m³/h 15 – 32 – 45 m³/h

Emisja hałasu LpA (pomiar wg 
DIN DIN EN ISO 3745) przy 8 
dB tłumieniu pomieszczenia

przy 60 m³/h = 20  dB(A) od 26 dB(A) do 46 dB(A) od 25 dB(A) do 46 dB(A)

Stopień wykorzystania ciepła do 90%

Typ filtra G2 G3, F5, węgiel aktywny G3 G3 G2

Zamykanie ręczne tak tak tak tak tak

Zamykanie automatyczne opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

Obsługa zdalna
tak 

Wi-Fi:  
SIEGENIA Comfort App*

tak 
Wi-Fi: SIEGENIA Comfort App*

tak 
Wi-Fi: SIEGENIA Comfort App*

Sterowanie higrostatyczne tak tak

Sterowanie czasowe tak tak

Wysokość 150 mm 467 mm 279 mm 279 mm 279  mm

Głębokość 500 mm + 54 mm + 31 mm 132 mm 63 mm 63 mm 63 mm

Szerokość 150 mm 270 mm 279 mm 279 mm 279  mm

Miejsce montażu ściana
ściana 

ścianka kolankowa (w obrębie dachu)
ściana ściana ściana

Przyłącze elektryczne CE 230 V 230 V 230 V

Pobór mocy
min. stopień nawiewu = 2 W 

60 m³/h = 5 W 
max. stopień nawiewu= 27 W

max. stopień nawiewu = 4,1 W max. stopień nawiewu = 4,3 W

Klasa energetyczna C A+

Powierzchnia / Kolor
tworzywo ABS / biały
zbliżony do RAL 9010

PCV/biały alpejski, wysoki połysk PCV/biały, wysoki połysk PCV/biały, wysoki połysk PCV/biały, wysoki połysk

Informacje dodatkowe

z rurą dźwiękochłonną: 
 Dn,e,w = 45 dB

z rurą dźwiękochłonną: 
 Dn,e,w = 48 dB

możliwe rozwiązanie  
z kanałem UFD, zastępuje rurę 

dźwiękochłonną do 68 dB

rozwiązanie do 71 dB  
na życzenie

przewód: max. 4,5 m, biały, zakończony 
standardową wtyczką, możliwe stałe 

podłączenie do sieci zasilającej

w wariancie smart obsługiwany przez  
wygodną aplikację SIEGENIA Comfort App  

kompatybilną z iOS 8.0, iPhone, iPad, iPod touch  
oraz z Androidem 5.0 i nowszym

średnica rury:  
160 mm

* w wariancie smart obsługiwany przez  
wygodną aplikację SIEGENIA Comfort App  

kompatybilną z iOS 8.0, iPhone, iPad, iPod touch  
oraz z Androidem 5.0 i nowszym

średnica rury:  
160 mm

* w w wariancie smart obsługiwany przez  
wygodną aplikację SIEGENIA Comfort App  

kompatybilną z iOS 8.0, iPhone, iPad, iPod touch  
oraz z Androidem 5.0 i nowszym 

średnica rury:  
160 mm

DD 150 z barierą ciśnienia wiatru
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Nawiewniki  
ścienne

AEROCUBE AEROPAC® AEROTUBE

Typ nawiewnika DD SN smart AZ smart WRG smart DD 110 DD 150

Izolacja akustyczna 
wg DIN EN 20140-10

51 dB 50 dB   34 dB   35 dB 50 dB 46 dB

Wydajność przy 2 Pa 14 m³/h 11 m³/h 11 m³/h 14 m³/h

Wydajność przy 4 Pa 20 m³/h 17 m³/h 16 m³/h 20 m³/h

Wydajność przy 5 Pa 22 m³/h 20 m³/h 18 m³/h 23 m³/h

Wydajność przy 7 Pa 27 m³/h 25 m³/h 22 m³/h 27 m³/h

Wydajność przy 8 Pa 29 m³/h 26 m³/h 24 m³/h 29 m³/h

Wydajność przy 10 Pa 32 m³/h 31 m³/h 26 m³/h 32 m³/h

Wydajność z wentylatorem
G3: 30 –180 m³/h 
F5: 15 – 160 m³/h 

węgiel aktywny:: 15 – 160 m³/h
24 – 43 – 58 m³/h 15 – 32 – 45 m³/h

Emisja hałasu LpA (pomiar wg 
DIN DIN EN ISO 3745) przy 8 
dB tłumieniu pomieszczenia

przy 60 m³/h = 20  dB(A) od 26 dB(A) do 46 dB(A) od 25 dB(A) do 46 dB(A)

Stopień wykorzystania ciepła do 90%

Typ filtra G2 G3, F5, węgiel aktywny G3 G3 G2

Zamykanie ręczne tak tak tak tak tak

Zamykanie automatyczne opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

Obsługa zdalna
tak 

Wi-Fi:  
SIEGENIA Comfort App*

tak 
Wi-Fi: SIEGENIA Comfort App*

tak 
Wi-Fi: SIEGENIA Comfort App*

Sterowanie higrostatyczne tak tak

Sterowanie czasowe tak tak

Wysokość 150 mm 467 mm 279 mm 279 mm 279  mm

Głębokość 500 mm + 54 mm + 31 mm 132 mm 63 mm 63 mm 63 mm

Szerokość 150 mm 270 mm 279 mm 279 mm 279  mm

Miejsce montażu ściana
ściana 

ścianka kolankowa (w obrębie dachu)
ściana ściana ściana

Przyłącze elektryczne CE 230 V 230 V 230 V

Pobór mocy
min. stopień nawiewu = 2 W 

60 m³/h = 5 W 
max. stopień nawiewu= 27 W

max. stopień nawiewu = 4,1 W max. stopień nawiewu = 4,3 W

Klasa energetyczna C A+

Powierzchnia / Kolor
tworzywo ABS / biały
zbliżony do RAL 9010

PCV/biały alpejski, wysoki połysk PCV/biały, wysoki połysk PCV/biały, wysoki połysk PCV/biały, wysoki połysk

Informacje dodatkowe

z rurą dźwiękochłonną: 
 Dn,e,w = 45 dB

z rurą dźwiękochłonną: 
 Dn,e,w = 48 dB

możliwe rozwiązanie  
z kanałem UFD, zastępuje rurę 

dźwiękochłonną do 68 dB

rozwiązanie do 71 dB  
na życzenie

przewód: max. 4,5 m, biały, zakończony 
standardową wtyczką, możliwe stałe 

podłączenie do sieci zasilającej

w wariancie smart obsługiwany przez  
wygodną aplikację SIEGENIA Comfort App  

kompatybilną z iOS 8.0, iPhone, iPad, iPod touch  
oraz z Androidem 5.0 i nowszym

średnica rury:  
160 mm

* w wariancie smart obsługiwany przez  
wygodną aplikację SIEGENIA Comfort App  

kompatybilną z iOS 8.0, iPhone, iPad, iPod touch  
oraz z Androidem 5.0 i nowszym

średnica rury:  
160 mm

* w w wariancie smart obsługiwany przez  
wygodną aplikację SIEGENIA Comfort App  

kompatybilną z iOS 8.0, iPhone, iPad, iPod touch  
oraz z Androidem 5.0 i nowszym 

średnica rury:  
160 mm

DD 150 z barierą ciśnienia wiatru
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Nawiewniki  
ścienne

AEROVITAL® ambience AEROVITAL® AEROLIFE® AEROPLUS®

Typ nawiewnika smart

Izolacja akustyczna  
wg EN 20140-10 / Dn,e,w

53 dB  53 dB 52 dB 52 dB  40 dB

Wydajność przy 2 Pa

Wydajność przy 4 Pa

Wydajność przy 5 Pa

Wydajność przy 7 Pa

Wydajność przy 8 Pa

Wydajność przy 10 Pa

Wydajność z wentylatorem

25 – 60 m³/h
Poziom 1: 25 m³/h 
Poziom 3: 42 m³/h 
Poziom 4: 55 m³/h

25 – 60 m³/h
Poziom 1: 25 m³/h 
Poziom 3: 42 m³/h 
Poziom 4: 55 m³/h

Poziom 1: 25 m³/h 
Poziom 4: 35 m³/h 

 Poziom 10: 60 m³/h 

 
Poziom 1: 29 m³/h 
Poziom 2: 41 m³/h 
Poziom 3: 60 m³/h 

10 m3/h do 20 m³/h

Emisja hałasu LpA  
(pomiar wg DIN  
DIN EN ISO 3745) 
przy 8 dB tłumieniu pomiesz-
czenia

 Poziom 1: 20 dB(A) 
 Poziom 3: 22 dB(A) 
 Poziom 4: 30 dB(A)

przy 55 m³/h = 30dB (A)
  Poziom 1: 23 dB(A) 
  Poziom 4: 30 dB(A) 

  Poziom 10: 40 dB(A)

Poziom 1: 26 dB(A) 
Poziom 2: 30 dB(A) 
Poziom 3: 40 dB(A)

od 26 dB(A) do 40 dB(A)

Stopień wykorzystania ciepła do 85% do 73% do 66% do 68%

Typ filtra M5
odpływ: F7 

 odprowadzanie: G3
odpływ: F7 

 odprowadzanie: G3
G2

Zamykanie ręczne tak tak

Zamykanie automatyczne tak
opcjonalnie z klapką do pra-
-cy w obiegu zamkniętym

Obsługa zdalna
Wi-Fi: SIEGENIA 
 Comfort App*

tak

Sterowanie higrostatyczne tak tak tak

Sterowanie czasowe tak

Wysokość 690 mm 467 mm 467 mm 350  mm

Głębokość 185 mm 178 mm 178 mm 155 mm

Szerokość 618 mm 490 mm 490 mm 220  mm

Miejsce montażu
ściana  

(na- lub podtynkowy)
ściana  

(na- lub podtynkowy*)

Przyłącze elektryczne CE 230 V 230 V 230 V
230 V z zasilaczem 12 V  
opcjonalnie ze stałym 
podłączeniem do sieci

Pobór mocy
AEROVITAL ambience: max. 13 W

AEROVITAL ambience smart: max. 14 W

Poziom 1: 10 W 
Poziom 4: 17 W 

Poziom 10: 32 W

Poziom 1: 11 W 
Poziom 2: 17 W 
Poziom 3: 32 W

4 przy 7 W

Klasa energetyczna A A+ B B A

Powierzchnia / Kolor PCV/ biały, wysoki połysk PCV/ biały, matowy PCV/ biały, matowy PCV/ biały, wysoki połysk

Informacje dodatkowe

przewód: o długości 4,5 m, zakończony
standardową wtyczką, możliwe stałe

podłączenie do sieci zasilającej

Izolacja akustyczna 58 dB z rurą dźwiękochłonną

*w wariancie smart obsługiwany przez wygodną 
aplikację SIEGENIA Comfort

Zatwierdzony przez nadzór budowlany (DIBt): 
nawiewnik znajduje się w trakcie procedury 

zatwierdzania  DIBT (III57-1.51.3-6/14)

Przewód o długości: 
1,2m, zakończony 

standardową wtycz-
ką, możliwość stałego 
przyłączenia do sieci

 Filtr węglowy na 
życzenie

Przewód o długości: 
1,2m, zakończony 

standardową wtycz-
ką, możliwość stałego 
przyłączenia do sieci

 Filtr węglowy na 
życzenie

Przewód o długości:  
2 m, zakończony stan-

dardową wtyczką, możli-
wość stałego przyłącze-
nia do sieci, odpowiedni 
do pomieszczeń o wyso-

kim zawilgoceniu

*W przypadku montażu 
pod tynkiem, należy za-
znaczyć w zamówieniu, 
aby transformator był 

zainstalowany wewnątrz 
urządzenia.22
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ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +31 85 4861080

Białoruś  Telefon: +375 17 3143988

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +38 044 4054969

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

Dane teleadresowe naszych oddziałów  

na całym świecie znajdziecie Państwo na  

www.siegenia.com 


