
Čerstvý vzduch3
AERO zabezpečí už pre   
           plášť budovy čerstvý vzduch 

AERO okenné, fasádne, nástenné vetráky: 
väčšia voľnosť pre inteligentné 
riešenia vetrania.

Window systems

Door systems

Comfort systems



SIEGENIA umožní architektúre

dý chať
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dý chať

Aby z každého priestoru vznikol životný priestor: 
SIEGENIA okenné systémy, dverové systémy a komfortné systémy. 
 
Obytné a pracovné prostredie budúcnosti nevzniká za modernými fasádami, 
ale najmä modernými fasádami. Pretože už plášť budovy vytvára priestor pre 
zdravé vnútorné prostredie budovy a vysoký komfort prostredia. 
Systémy SIEGENIA nepridávajú len denné svetlo, tesnosť, komfort a bezpeč-
nosť: Flexibilnými, integrovateľnými, výkonnými vetrákmi AERO sa cez plášť 
budovy automaticky privádza aj čerstvý vzduch.
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Takmer
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Vetracia technika, ktorá sa perfektne 
prispôsobí architektúre.

neviditeľné

Vetráky AERO sa dajú veľmi decentne alebo takmer neviditeľne integrovať 
do každej fasády a priestorovej situácie a poskytujú výrazne viac voľnosti 
pri projektovaní. Pretože vysoký vzduchový výkon a zvuková izolácia nie sú 
otázkou veľkosti, ale vnútorného vybavenia. Či už v okne, skryté v parapete 
alebo aj zalícované v preklade. Či už zapustené do ostenia alebo ako deko-
račný prvok: Projektujte s portfóliom výrobkov, ktoré sú po každej stránke 
„state of the architecture“.
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fascinujúce
Jednoduché

Vetracia technika, ktorá nedodá priestoru  
len čerstvý vzduch, ale aj skvalitní život.
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fascinujúce

Kde klasické vetranie naráža na hranice svojich možností, máte s AERO 
ešte dosť vzduchu navyše. Pretože po 35 rokoch vývoja nie je v centre našej 
pozornosti len ochrana stavieb, ale aj človek. Na nerušené a zdravé vnútorné 
prostredie sa popri vlhkosti dá ľubovoľne regulovať aj kvalita vzduchu. Každé 
znečistenie vnútorného ovzdušia sa dá regulovať a každé znečistenie životné-
ho prostredia filtrovať. Za pomoci našich filtrov NOx môžete spolu s hlukom 
z ulice nechať vonku aj emisie, okrem toho s využitím odpadového tepla si 
udržíte v dome väčšinu tepla.
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Vetrací systém na všetky po-
žiadavky a spôsoby montáže

Vetracie systémy na báze 
rozdielu tlaku na skrytú 
montáž k okenným alebo 
zdvižno posuvným a posuv-
ným prvkom

Strana 28

Strana 40

Fasádne vetráky

Okenné vetráky

Nástenné vetráky
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AEROMAT VT DS

Pasívny ventilátor na báze rozdielu 
tlaku s individuálnou reguláciou 
prietoku vzduchu.

AEROMAT VT RS

Motoricky poháňaný vetrák s obsluž-
ným tlačidlom na tri úrovne výkonu.

AEROMAT VT WRG

Výkonný aktívny vetrák so spätným 
získavaním tepla a inteligentnými 
komfortnými funkciami.

AEROMAT flex
AEROMAT flex HY
AEROMAT flex HY 3F

Perfektne integrovateľný pasívny  
vetrák s reguláciou vlhkosti.

Strana 16

Strana 18

Strana 20

Strana 24

9



Technicky náročné projekty si vyžadujú systém vetrania, ktoré sa dajú 
kompatibilne a flexibilne integrovať do každého objektu. Vetráky série 
AEROMAT VT sa rôznymi variantmi montáže a vybavenia perfektne prispôsobia 
individuálnym požiadavkám. Vaše riešenia vetrania môžete realizovať ešte slobod-
nejšie a harmonickejšie.  
V závislosti od variantu vetráka sa vetrá s vynikajúcou zvukovou izoláciou na báze 
rozdielu tlakov alebo tichým ventilátorom a okrem spätného získavania tepla,  
filtrovania vzduchu a automatického vetrania je v prípade potreby možné aj ovlá-
danie cez aplikáciu. Vetráky AEROMAT VT sú teda optimálnymi prvkami zdravého a 
energeticky efektívneho vnútorného prostredia.

AEROMAT VT séria
Viacero možností pre moderné fasády 
a individuálne návrhy vetrania.

Spôsoby montáže takmer na každú fasádu.
Počas dlhoročnej spolupráce s architektmi a 
projektantmi vznikli individuálne návrhy skoro 
na každú montážnu situáciu – od neviditeľnej 
integrácie do fasády až po cielené začlenenie 
do riešenia.

•  V jednej rovine s múrom v okennom preklade
•  Skryté v parapete
•  Zvislé s vetraním pri roletách
•  V podlahe pod oknom
•  Pod stropom

Efektívne spätné získavanie tepla.
Prívod čerstvého vzduchu takto usporí dosť energie 
v súlade s EnEV: So stupňom účinnosti až do 62 % 
získava AEROMAT VT WRG väčšinu tepla z odpa-
dového vzduchu naspäť, na predohriatie studeného 
vzduchu.

Moderný filter NOx.
Aby sa zlepšila kvalita ovzdušia aj vo veľkomestách, 
zachytáva filter NOx množstvo škodlivých a dráždi-
vých látok. Nie je účinný len proti peľom a emisiám 
tuhých častíc, ale aj proti oxidu dusičitému.

Inteligentná aktivácia a snímanie. 
AEROMAT VT RS sa dá ako inteligentný variant s 
mnohými prídavnými funkciami ovládať aj cez 
aplikáciu SIEGENIA Comfort a pripojiť do siete 
WLAN. AEROMAT VT WRG poskytuje okrem toho 
voliteľné snímače vlhkosti a snímače teploty alebo 
snímače kvality vzduchu aj automaticky podľa  
potreby čerstvého vzduchu.

Výkon na mieru.Montáž podľa plánu.

10



11



  

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 d
ar

f o
hn

e 
G

en
eh

m
ig

un
g 

w
ed

er
 k

op
ie

rt
 n

oc
h 

dr
itt

en
 P

er
so

ne
n 

od
er

 W
et

tb
ew

er
be

rn
 z

ug
än

gl
ic

h 
ge

m
ac

ht
 w

er
de

n.
 G

em
äß

 G
es

et
z 

üb
er

 u
nl

au
te

re
n 

W
et

tb
ew

er
b 

§1
 u

nd
 §

16
.

V tomto prípade boli požiadavky najmä 
na zachovanie pamiatkovej ochrany. 
Zároveň sa musel zabezpečiť zvukovo 
izolovaný prívod čerstvého vzduchu.

Vetrák AEROMAT VT WRG 1000
Montáž nad dvojité okná
Objekt Domov seniorov, Berlín-stred
Architekt Süntel Bau GmbH, Bad Münder
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Aby nebola estetika budovy ovplyvnená vetracím 
zariadením, boli zvukovo izolované vetráky inštalo-
vané úplne skryté za tehlovú fasádu. V interiéri sú 
skryté za obojstranný kryt.

Vetrák AEROMAT VT RS
Montáž v preklade a parapete
Objekt Administratívna budova HAMBURG WASSER
Architekt SEHW Architekten GmbH, Hamburg
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Vždy dva vetráky AEROMAT VT so spätným získa-
vaním tepla, sú skryto integrované do drevennej 
konštrukcie v priečke. Na to sa vetráky namontujú 
za dierovaný plech s oddeleným prívodom a odvo-
dom vzduchu. V interiéri boli revízne otvory  
a vývody vzduchu osadené do kvalitného dreveného 
obkladu.

Vetrák AEROMAT VT so spätným získavaním tepla
Montáž zvislá vedľa okien
Objekt Riaditeľstvo AOK Nordwest, Dortmund
Architekt Nattler Architekten, Essen
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V antracitových pásoch pod oknami, sú pre zaťaže-
nie hlu-kom z dopravy potrebné skryté jednotky na 
prívod vzduchu. Aby nepôsobili rušivo na architektú-
ru, boli motorické vetráky AEROMAT VT integrované 
za vodorovné pásy do podlahy. 
Čerstvý vzduch sa tak nasáva úplne skryto a vedie 
sa zvukovo izolovaný do interiéru.

Vetrák AEROMAT VT-F
Montáž integrovaný v podlahe
Objekt Bytový dom s bytmi vo vlastníctve, Kolín
Architekt Neering & Partner, Kolín
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Integrácia

• Optimálne prispôsobenie staveb-
nému objektu malou montážnou 
výškou

• Bezproblémová montáž
• Dá sa použiť aj skrytý a zvislý 

Funkčnosť

• Vetranie na báze prirodzeného 
rozdielu tlaku 

• Manuálne a plynule nastaviteľný 
posuvný uzáver

• Alternatívne aj s elektrickým 
posuvným uzáverom

Výhody

 Zvuková izolácia

 Vhodný do spální

 Alternatívy/príslušenstvo:

 Hrubý prachový filter

Individuálne regulovateľný prietok vzduchu sa rozdielom tlaku dostáva 
medzi vonkajší vzduch a vnútorný vzduch (rozdiel tlaku). Bez spotreby  
elektrickej energie zabezpečí aj bez zaťaženia hlukom zvonka vďaka  
optimálnej zvukovej izolácii príjemné, zdravé prostredie v miestnosti.  
Tým je vetrák predurčený na použitie v spálňach alebo obývačkách.

AEROMAT VT DS
Pasívny vetrák na báze rozdielu tlaku s individuálnou  
reguláciou prietoku vzduchu.
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pod parapetou

v okennom preklade

skrytá montáž pod parapetou

skrytý v okennom preklade

skrytá montáž pod parapetou s prívodným 
kanálom

zvislé vedľa okna

Montáž

Technické Údaje

Hodnoty sa môžu meniť v závislosti od špecifického vybavenia zariadeniami.   
1) merané podľa DIN EN 10140‒2 v montážnej hĺbke 300 mm  2) určené výpočtom podľa DIN EN ISO 6946   
3) v závislosti od počtu vzduchovodov
Iné varianty AEROMATU VT DS  na požiadanie 

AEROMAT VT DS1 DS2

zvuková izolácia 1) 3) Rw1,9 = 49 dB
Dn,e,w = 56 dB

Rw1,9 = 49 dB
Dn,e,w = 56 dB

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

Výkon 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

Dĺžka ventilátora (LL) 520‒3000 mm 1 000‒3000 mm

Montážna hĺbka (BT) 200‒500 mm 200‒500 mm
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Integrácia

• Optimálne prispôsobenie  
stavebnému objektu

• Optimálna integrácia do fasády 
nízkou montážnou výškou

• Bezproblémová montáž
• Dá sa použiť aj skrytý a zvislý 

Funkčnosť

• Aktívne vetranie alebo odvetráva-
nie s vysokým výkonom vzduchu  
a nízkym vlastným šumom

• Alternatívne s dvoma ventilátormi 
na súčasné vetranie a odvetrávanie

• Obslužné tlačidlo s troma stupňa-
mi spínania

• Pri vypnutom ventilátore  
pasívne vetranie a odvetrávanie

• inteligentný variant: jednoduché 
ovládanie aplikácie SIEGENIA  
Comfort s plynulou reguláciou 
ventilátora a indikáciou výmeny 
filtra

Výhody

 Zvuková izolácia

 Vhodný do spální

 Alternatívy/príslušenstvo:

 Hrubý prachový filter

 Aktivácia aplikáciou

Vybavený vyslovene tichým radiálnym vetrákom ponúka AEROMAT VT RS  
vysoký, trojstupňový výkon vzduchu a efektívnu zvukovú izoláciu. Aj v časoch 
vysokého zaťaženia hlukom budete mať v spojení so zvukovo izolačnými okna-
mi zabezpečený pokoj a čerstvý vzduch.

AEROMAT VT RS
Motoricky poháňaný ventilátor s obslužným tlačidlom na 
tri úrovne výkonu.

Vetrák AEROMAT VT RS
Montáž v preklade a parapete
Objekt Administratívna budova HAMBURG WASSER
Architekt SEHW Architekten GmbH, Hamburg
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LL BT

pod parapetou skrytá montáž pod parapetou skrytá montáž pod parapetou s prívodným 
kanálom

zvislé vedľa oknav okennom preklade skrytý v okennom preklade

Montáž

Technické Údaje

Hodnoty sa môžu meniť v závislosti od špecifického vybavenia zariadeniami.  1) merané  
podľa DIN EN 10140‒2 pri montážnej hĺbke 320 mm  2) merané podľa DIN EN ISO 3745  
(s izoláciou miestnosti 8 dB)  3) pri odvetrávacích prístrojoch cca. o 3 dB(A) vyšší vlastný 
šum

AEROMAT VT RS1

zvuková izolácia 1) Rw1,9 = 50 dB
Dn,e,w = 57 dB

Výkon vzduchu (s filtrom)
vetrák na stupni 1
vetrák na stupni 2
vetrák na stupni 3 (silný stupeň)

cca. 30 m3/h
cca. 43 m3/h
cca. 56 m3/h

vlastný šum 2) 3) 
vetrák na stupni 1
vetrák na stupni 2
vetrák na stupni 3 (silný stupeň)

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

Dĺžka ventilátora (LL) 725‒3000 mm

Montážna hĺbka (BT) 300‒500 mm
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Integrácia

• Optimálne prispôsobenie  
stavebnému objektu

• Optimálna integrácia do fasády 
nízkou montážnou výškou

• Bezproblémová montáž
• Možnosť skrytej montáže
• AEROMAT VT WRG 1000 aj zvislé 

použitie

Funkčnosť

• Súčasné vetranie alebo odvetrá-
vanie so spätným získavaním tepla 
a vysokým výkonom vzduchu s 
nízkym vlastným šumom

• Obslužné tlačidlo s indikáciou sta-
vu LED na tri stupne spínania

•  Alternatívne snímač vlhkosti/teploty 
a snímače kvality vzduchu pre inte-
ligentnú automatickú prevádzku

• AEROMAT VT WRG smart: 
jednoduché ovládanie  
aplikáciou SIEGENIA Comfort 
s plynulou reguláciou ventilátora 
a indikáciou výmeny filtra

Vetrák AEROMAT VT WRG
Montáž zvislá vedľa okien
Objekt Riaditeľstvo AOK Nordwest, Dortmund
Architekt Nattler Architekten, Essen

AEROMAT VT WRG 1000, AEROMAT VT WRG 1100
Maximálna funkčnosť až po spätné získavanie tepla a veľmi flexibilné možnosti 
inštalácie robia z AEROMAT VT WRG optimálne riešenie pre efektívne vetranie 
a náročné fasády. S vynikajúcou zvukovou izoláciou, modernou filtračnou tech-
nikou a integrovateľným snímaním vlhkosti, teploty a kvality vzduchu zabezpečí 
automaticky zdravé prostredie budovy a dá sa v inteligentnom variante ovládať 
aj cez aplikáciu.

AEROMAT VT WRG
Výkonný aktívny vetrák so spätným získavaním tepla 
a inteligentnými komfortnými funkciami.
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Výhody

 Zvuková izolácia

 Spätné získavanie tepla

 Filter tuhých častíc alebo filter NOx

 Vhodný do spální

 Alternatívy/príslušenstvo:

 Regulácia vlhkosti, CO₂-/VOC

 Aktivácia aplikáciou

Moderný filter NOx.
Aby sa zlepšila kvalita ovzdušia napríklad aj vo veľ-
komestách, zachytáva filter NOx zo vzduchu množ-
stvo škodlivých a dráždivých látok. Nie je účinný len 
proti peľom a emisiám tuhých častíc, ale aj 
proti zdraviu škodlivým oxidom dusičitým. Tieto 
vznikajú vo veľkej koncentrácii hlavne spaľovacími 
procesmi a teda hlavne emisiami z automobilov.

Efektívne spätné získavanie tepla.
Integrovaný výmenník tepla získava 
naspäť väčšinu tepla z odpadového vzduchu a 
zohrieva ním studený privádzaný vzduch. Spolu s 
pohodlím sa teda zlepšuje aj energetická účinnosť v 
súlade s nariadením o úspore energií EnEV.
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Trieda SEV

Technické Údaje

AEROMAT VT WRG 1000 1100

Zvuková izolácia Rw1,9 = 47 dB
Dn,e,w = 54 dB 1)

Rw1,9 = 48 dB
Dn,e,w = 55 dB 2)

Efektívny výkon vzduchu (s filtrom)
vetrák na stupni 1
vetrák na stupni 2
vetrák na stupni 3 (silný stupeň)

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 prípravy tepla 3) max. 62 % max. 62 %

Vlastná hlučnosť 4) 
vetrák na stupni 1
vetrák na stupni 2
vetrák na stupni 3 (silný stupeň)

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 sa môžu meniť v závislosti od špecifického vybavenia 
zariadeniami. 
1) merané podľa DIN EN 10140‒2 s montážnou hĺbkou 320 mm
2) merané podľa DIN EN 10140‒2 s montážnou hĺbkou 380 mm
3) v nadväznosti na EN 308
4) merané podľa DIN EN ISO 3745 (s izoláciou miestnosti 8 dB)
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pod parapetou skrytá montáž pod parapetou skrytá montáž pod parapetou s prívodným 
kanálom

zvislé vedľa okna: VT WRG 1000v okennom preklade skrytý v okennom preklade

Montáž

AEROMAT VT WRG 1000 AEROMAT VT WRG 1100

Rozmery
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Integrácia

•  Optimálna, takmer neviditeľná 
integrácia do fasády: vloženie do 
existujúceho stavebného priestoru 
okien alebo zdvižno posuvných 
prvkov

• Montáž vodorovná nad, alebo  
zvislá vedľa prvku

• Na zvýšenie výkonu vzduchu  
sa dá použiť aj v pároch

• Rýchla a jednoduchá montáž  
na mieste: flexibilné prispôsobenie  
hĺbke profilov od 70 do 125 mm  
výsuvným kanálom

• Alternatívne predĺženie kanálu na 
hĺbky profilov do 235 mm

Výhody

 Zvuková izolácia

 Vhodný do spální

 Vo vyhotoveniach 
 AEROMAT flex HY:

 Regulácia vlhkosti

AEROMAT flex  s otočným spínačom
AEROMAT flex HY  s reguláciou vlhkosti
AEROMAT flex HY 3F  s reguláciou vlhkosti a prepínačom 3 funkcií
AEROMAT flex umožňuje prívod čerstvého vzduchu bez zasahovania do vzhľadu 
fasády. Pretože optimálne využíva stavebný priestor okien alebo zdvižno 
posuvných prvkov. V obidvoch variantoch AEROMAT flex HY sa privádzaný 
vzduch reguluje samočinne vlhkosťou vzduchu v miestnosti.   

AEROMAT flex
Perfektne integrovateľný pasívny vetrák 
s reguláciou vlhkosti.

Onedlho  
v ponuke

Funkčnosť

• Vetranie na báze prirodzeného 
rozdielu tlaku

• AEROMAT flex HY: 
Regulácia otvoru privádzaného 
vzduchu v závislosti od relatívnej 
vlhkosti vzduchu

•  AEROMAT flex HY 3F: 
Otočný spínač na vetranie v závis-
losti od vlhkosti, maximálne alebo 
minimálne

• Alternatívne s modulmi zvukovej 
izolácie: vyššia zvuková izolácia do 
55 dB

• Vetranie aj so zavretými roletami 
alebo tienením

• Nemá vplyv na ochranu proti 
vlámaniu, zvukovú izoláciu alebo 
tesnosť okna pri nárazovom daždi
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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

Takto využijete existujúci stavebný 
priestor okien alebo zdvižno a  
posuvných prvkov optimálne: 
AEROMAT flex sa dá integrovať 
na prvok vodorovne alebo zvisle a 
jednotlivo alebo v pároch skoro úpl-
ne skrytý. Ochrana proti vlámaniu a 
zvuková izolácia okna alebo zdvižno 
- posuvných prvkov zostanú nepo-
rušené a prívod čerstvého vzduchu 
je možný už aj so zatvorenými role-
tami a tienením.

bez modulu zvukovej izolácie s 1 modulom zvukovej izolácie s 3 modulmi zvukovej izolácie

Montáž
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Technické Údaje

Onedlho  
v ponuke

AEROMAT flex

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

Výkon vzduchu s 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) merané podľa DIN EN 13141-1
2) merané podľa DIN EN 10140‒2
3)  Zvuková izolácia sa znižuje pri menších dĺžkach  

vysúvateľného kanála.

Súpravy predlžovacích kanálov počet 0 1 2

Hĺbka kanálu 125 mm 180 mm 235 mm

Zvuková izolácia Dn,e,w
2) 3)

s 0 modulmi zvukovej izolácie
s 1 modulmi zvukovej izolácie
s 2 modulmi zvukovej izolácie
s 3 modulmi zvukovej izolácie

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 sa elegantne začlení do 
každého priestorového riešenia a kaž-
dej fasády. Dá sa použiť zvisle alebo 
vodorovne a na vyššiu mieru výmeny 
vzduchu aj v pároch a s alternatívnymi 
modulmi zvukovej izolácie dosiahne 
zvukovú izoláciu do 55 dB.
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Pasívne okenné vetráky na 
účinnú ochranu pred vlhkom

Pasívne okenné vetráky na 
všetky veľkosti miestností

Strana 8

Strana 40

Okenné vetráky

Fasádne vetráky

Nástenné vetráky
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AEROMAT mini

Skrytý integrovateľný, pasívny vetrák v 
okennej drážke s obmedzením objemového 
prietoku.

AEROMAT midi

Komfortný pasívny vetrák s dvojitou uzatvára-
cou mechanikou a s obmedzením objemového 
prietoku.

AEROMAT midi HY
AEROMAT midi HY 3F

Vlhkosťou regulovaný pasívny vetrák s al-
ternatívnym otočným spínačom a modulom 
zvukovej izolácie.

AEROMAT 80
AEROMAT 100

Pasívny vetrák s rôznym výkonom a zvukovou 
izoláciou s minimálnou montážnou výškou.

AEROMAT  150

Veľmi výkonný pasívny vetrák do veľkých  
kancelárskych a administratívnych priestorov.

Strana 30

Strana 32

Strana 34

Strana 36

Strana 38
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Integrácia

• Skrytá montáž: vodorovná nad, 
alebo zvislá v okennej drážke

• použitie v pároch na väčších ok-
nách

• na drevené, plastové alebo  
hliníkové okná – už aj na najmen-
šie rozmery krídel

• Jednoduché dodatočné vybavenie

Funkčnosť

• Vetranie na báze prirodzeného 
rozdielu tlaku

• Samočinne regulované obmedze-
nie objemového prietoku proti 
prievanu

• Alternatívne s otočným uzáverom

Výhody

 Vhodný do spální

Pasívny vetrák skrytý v okennej drážke využíva na kontrolovanú výmenu 
vzduchu prirodzený rozdiel tlaku a zabezpečuje účinnú ochranu pred vlhkosťou 
podľa DIN 1946-6. Aj obmedzenie objemového prietoku prispieva k pohodlnému 
vnútornému prostrediu budovy tým, že pri väčšom tlaku vetra automaticky za-
medzuje prievanu. AEROMAT mini sa dá ľahko a takmer neviditeľne integrovať 
do drevených, plastových a hliníkových okien.

AEROMAT mini
Skrytý integrovateľný, pasívny vetrák v okennej drážke 
s obmedzením objemového prietoku.

Vetrák AEROMAT mini
Montáž v okennej drážke
Objekt Bytový dom, Siegen
Architekt  ImmoWert Immobilienmanagement GmbH,  

Siegen
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Obmedzenie objemového 
prietoku aerodynamikou

Obmedzenie objemového 
prietoku regulačnou klapkou

Údaje maximálneho výkonu AEROMAT mini  
bez ovplyvnenia oknom
Zvuková izolácia podľa ISO 140-10:1991-12
Výsledky skúšok: Vychádzajúc zo zvukovej izolácie 
okna 42 dB sa izolácia môže znížiť o 1 až 2 dB pri použití  
AEROMAT mini, o 3 dB pri použití dvoch AEROMAT mini. Otočný 
uzáver nemá vplyv na zvukovú izoláciu.

Údaje o výkone AEROMAT mini v okne
Príklad: plastové okno, stredový tesniaci systém,  
RAM: 1 230 x 1 480 mm
Objemový prietok AEROMAT mini ako samočinne regulovateľný  
vonkajší vstup vzduchu (ALD) s horným obmedzením objemového 
prietoku.

Technické Údaje

Obmedzenie objemového prietoku

AEROMAT mini

Množstvo vzduchu (cca.) s

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

max.

2 m³/h1)

3 m³/h1)

3 m³/h1)

5 m³/h1)

5 m³/h1)

6 m³/h1)

11 m³/h1)

Rozmery bez otočného uzáveru (Š x V x H) 125 mm x 21,3 mm x 16,4 mm

Rozmery s otočným uzáverom (Š x V x H) 125 mm x 18 mm x 22,5 mm

1) pri montáži v pároch; merané nezávisle od profilu a kovania

Alternatívny  
otočný uzáver
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Integrácia

• Montáž hore vodorovná
• Bez kanálu: v ráme a v krídle
• S kanálom: len v ráme, len v krídle 

alebo vo vrchnom profile
• Alternatívne s modulom zvukovej 

izolácie vo vnútri a/alebo zvonka
• Na drevené, plastové alebo  

hliníkové okná
• Možnosť kombinácie s množstvom 

roliet

Funkčnosť

• Vetranie na báze prirodzeného 
rozdielu tlaku

• Vhodné aj na dobehové prúdenie 
pre centrálne odvetrávacie zaria-
denie

• Dvojitá uzatváracia mechanika 
s obmedzením objemového prie-
toku

• Sieťka proti hmyzu v ochrane proti 
poveternostným vplyvom

• Bez viditeľného skrutkového spoja
•  Jednoduché čistenie: dá sa  

odmontovať bez náradia

Výhody

 Zvuková izolácia

 Vhodný do spální

AEROMAT midi zabezpečuje kvalitný prívod vzduchu, nezávislý od používate-
ľa na báze prirodzeného rozdielu tlaku. S dvojitou uzatváracou mechanikou, 
obmedzením objemového prietoku a sieťkou proti hmyzu splní vyššie nároky na 
komfort. Ponúka pritom čistý vzhľad bez viditeľných upevňovacích skrutiek a 
je veľmi vhodný aj ako otvor na dobehové prúdenie pre centrálne odvetrávacie 
zariadenie.

AEROMAT midi
Komfortný pasívny vetrák s dvojitou uzatváracou  
mechanikou a s obmedzením objemového prietoku.
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Technické Údaje

Montáž

v ráme v krídle

v ráme a v krídle vo vrchnom profile

1) merané nezávisle od profilu a kovania

AEROMAT midi

Množstvo vzduchu 1) (cca.) s

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 rozdiel hladín akustického tlaku Dn,e,w 35 dB

Normovaný rozdiel hladín akustického tlaku Dn,e,w so zvukovou izoláciou vovnútri 38 dB

Normovaný rozdiel hladín akustického tlaku Dn,e,w so zvukovou izoláciou zvonka 37 dB

Normovaný rozdiel hladín akustického tlaku Dn,e,w so zvukovou izoláciou vovnútri a 
zvonka

41 dB

Rozmery modulu zvukovej izolácie vnútorný 417 mm x 40 mm x 25 mm (D x Š x H)

Rozmery modulu zvukovej izolácie vonkajší 417 mm x 42 mm x 30 mm (D x Š x H)

Rozmery puzdra (stredný stĺpik 30 mm) 2 x 172 mm x 16 mm
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Integrácia

• Montáž hore vodorovná
• Bez kanálu: v ráme a v krídle
•  S kanálom: len v ráme, alebo vo 

vrchnom profile
• Decentný vzhľad a veľmi úzka 

ochrana proti proti poveternost-
ným vplyvom

• Na drevené, plastové alebo  
hliníkové okná

Funkčnosť

• Vetranie na báze prirodzeného 
rozdielu tlaku

• Regulácia otvoru privádzaného 
vzduchu v závislosti od relatívnej 
vlhkosti vzduchu

• Alternatívne s modulom zvukovej 
izolácie: vyššia zvuková izolácia do 
42 dB 

•  AEROMAT HY 3F: 
Otočný spínač na vetranie podľa 
vlhkosti, maximálne alebo mini-
málne

• Možnosť jednoduchého čistenia

Výhody

 Zvuková izolácia

 Vhodný do spální

 Regulácia vlhkosti

AEROMAT midi HY s reguláciou vlhkosti
AEROMAT midi HY 3F  s reguláciou vlhkosti a prepínačom 3 funkcií 
Der AEROMAT midi HY reaguje na zmeny relatívnej vlhkosti vzduchu auto-
maticky prispôsobením otvoru prívodu vzduchu pásom tkaniny. Umožňuje už 
len samotným rozdielom tlaku vetranie podľa potreby v súlade s DIN 1946-6. 
Variant s otočným spínačom ponúka ďalšie možnosti riadenia a alternatívny 
modul zvukovej izolácie vyššiu protihlukovú ochranu.

AEROMAT midi HY, AEROMAT midi HY 3F
Vlhkosťou regulovaný pasívny vetrák s alternatívnym 
otočným spínačom a modulom zvukovej izolácie.

Variant AEROMAT midi HY 3F: 
s otočným spínačom
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Technické Údaje

Montáž

AEROMAT midi HY / midi HY 42 dB

Množstvo vzduchu 1) (cca.) s

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 rozdiel hladín akustického tlaku Dn,e,w

AEROMAT midi HY
AEROMAT midi HY 42 dB 

38 dB
42 dB

1) merané nezávisle od profilu a kovania
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Integrácia

• Variabilná montáž: vodorovná  
zvislá v drážke na zasklenie alebo  
v priečniku okna

•  Na drevené, plastové alebo  
hliníkové okná

Funkčnosť

• Vetranie na báze prirodzeného 
rozdielu tlaku

• Plynulá regulácia množstva vzdu-
chu nad uzáverom

• Ovládanie rukou alebo ovládacími 
tyčami

• AEROMAT 100 alternatívne s ob-
medzením objemového prietoku

Výhody

 Zvuková izolácia

 Vhodný do spální

AEROMAT 80 s montážnou výškou 80 mm
AEROMAT 100 s montážnou výškou 100 mm
Obidva typy vetrákov sa dajú flexibilne integrovať do každej okennej konštruk-
cie. Využívajú prirodzený rozdiel tlaku medzi vonkajším a vnútorným vzduchom 
na prívod čerstvého vzduchu a poskytujú komfortnú protihlukovú ochranu. Takto 
vznikne v spálňach, obývačkách, kanceláriách a nemocniciach zdravé  vnútorné 
prostredie – bez prievanu, bez hluku a bez spotreby elektrickej energie.

AEROMAT 80, AEROMAT 100
Pasívny vetrák s rôznym výkonom a zvukovou izoláciou 
s minimálnou montážnou výškou.

Vetrák AEROMAT 80
Montáž v drážke na zasklenie
Objekt Apartmánový dom, Sydney
Architekt WOHA, Singapur

36



80
 m

m

10
0 

m
m

18
 m

m

18
 m

m

18,5 mm

18,5 mm

76,5 mm

95 mm
140 mm

5 mm 5 mmDĺžka vetráka (ovládacia páka napríklad vpravo) Dĺžka vetráka

AEROMAT 80 AEROMAT 100

* *

v drážke na zasklenie v priečniku okna

Technické Údaje

*  Dorazový profil: príslušenstvo na montáž do 
drážky na zasklenie

Montáž

1) merané podľa DIN EN 10140‒2  2) AEROMAT 100 merané s ochranou proti proti poveternostným vplyvom 911 HW/HS

AEROMAT 80 AEROMAT 100

Zvuková izolácia Rw1,9 40 dB 36 dB 33 dB 21 dB 42 dB 39 dB

Zvuková izolácia Dn,e,w
 1) 47 dB 43 dB 40 dB 28 dB 49 dB 46 dB

Výkon vzduchu 2) 
meraný s 1 200 mm 
Dĺžka ventilátora

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

Dĺžka ventilátora 200–3 000 mm 508–3 000 mm
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Integrácia

• Montáž vodorovne alebo zvisle cez 
priečku 

• Pre mnoho okenných konštrukcií z 
dreva, plastu alebo hliníka

Funkčnosť

• Vetranie na báze prirodzeného 
rozdielu tlaku

• Otočný spínač vpravo alebo vľavo  
na plynulú reguláciu množstva 
vzduchu

Výhody

 Zvuková izolácia

 Vhodný do spální

So svojím vynikajúcim výkonom vzduchu do 60 m3/h a vysokou zvukovou 
izoláciou je pasívny vetrák AEROMAT 150 predurčený práve do veľkých kance-
lárskych a administratívnych priestorov. Difúzny výstup vzduchu po celej dĺžke 
vetráka pritom dôsledne obmedzuje prievan. Pasívny vetrák je v zásade možné 
použiť vo všetkých oknách z dreva, plastu alebo hliníka.

AEROMAT 150
Veľmi výkonný pasívny vetrák do veľkých kancelárskych a 
administratívnych priestorov.
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154 mmDĺžka vetráka

v priečniku okna

Technické Údaje

Montáž

Montážna hĺbka s ochranou 
proti poveternostným vplyvom 
910 CW-1 = 190 mm
910 CS-1 = 190 mm

Údaje pre AEROMAT 150 Typ DD

Dĺžka vetráka odstupňovanie v mm 600–3 000 mm

Zvuková izolácia Rw1,9 44 dB

Zvuková izolácia Dn,e,w
 51 dB

Výkon vzduchu (rozdiel tlaku)
(merané s dĺžkou vetráka 1 200 mm a s ochranou  
proti poveternostným vplyvom 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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Vysokovýkonné  
nástenné vetráky  
na každú požiadavku

Moderný kanál v ostení
ako alternatíva montáže

Medzipriestorový
Potrubný nástenný vetrací 
systém

Strana 8

Strana 28

Nástenné vetráky

Fasádne vetráky

Okenné vetráky
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AEROPAC 
AEROPAC smart
AEROPAC DD

Tichý ako šepot, kompaktný zvukovo izolo-
vaný vetrák s vysokým výkonom a filtračnou 
technikou.

AEROVITAL ambience  
AEROVITAL ambience smart

Moderný vetrák s vysokou zvukovou izoláciou, 
spätným získavaním tepla a všetkými kom-
fortnými funkciami.

AEROVITAL 
AEROLIFE

Aktívny ventilátor so spätným získavaním tep-
la, reguláciou vlhkosti a filtračnou technikou.

Kanál do ostenia EPP

Riešenie na zvýšenie zvukovej izolácie 
a čistý vzhľad fasády.

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

Do každého priestoru výkonné, ale decentné 
riešenie: moderné nástenné potrubné vetráky.

Strana 42

Strana 52

Strana 56

Strana 60

Strana 62
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Všestrannosť vetráka AEROTUBE umožňuje flexibilne a jednoducho realizovať 
aj projekty s osobitnými požiadavkami. Či už individuálne samostatné riešenie 
alebo medzipriestorový vetrací systém: Využitím rôznych typov prevádzok a 
komfortných funkcií vám nechávajú varianty s prístrojmi AEROTUBE  
stále otvorené všetky možnosti. Vetráky AEROTUBE WRG smart sa tak naprí-
klad dajú jednoducho prepojiť cez WLAN do párového režimu, aby si prístroje 
vzájomne koordinovali svoju prevádzku.

Systém AEROTUBE
Pre každý priestor výkonné, ale decentné riešenie:  
moderné nástenné potrubné vetráky.

Pasívny alebo aktívny – prívod vzduchu, od-
vádzanie vzduchu alebo obidve. 
•  Pasívny prívod a odvádzanie vzduchu:  

AEROTUBE DD 110, 160
•  Aktívny prívod a odvádzanie vzduchu:  

AEROTUBE AZ smart
•  Aktívny prívod a odvádzanie vzduchu alebo 

obidve striedavo a s vysokým spätným získa-
vaním tepla: AEROTUBE WRG smart

•  Smer vzduchu inteligentných prístrojov je 
možné určiť aj dodatočne cez aplikáciu 

Decentný vzhľad a čisté priestorové riešenie.
Aby sme krytu vytvorili decentný dizajn, tak 
sme umiestnili funkčné prvky v rúre. Na do-
siahnutie jednotného vzhľadu sa dajú všetky 
varianty AEROTUBE použiť s identickou vnú-
tornou clonou. Pasívny vetrák AEROTUBE DD 
navyše dostať aj s dizajnovou clonou E18.

Inteligentné ovládanie, inteligentná prevádzka v 
pároch.
Obidve inteligentné zariadenia sa dajú celkom 
pohodlne ovládať aplikáciou SIEGENIA Comfort. 
Vytvára ďalšie prevádzkové režimy, funkcie časo-
vača a kontroly. Inteligentné zariadenia AEROTUBE 
WRG sa dajú v pároch prepojiť aj prostredníctvom 
aplikácie bez náročnej kabeláže, aby automaticky 
vzájomne komunikovali aj medzi priestormi.
 
Automatické riedenie vlhkosti.
Na automatickú reguláciu vlhkosti podľa potreby 
má AEROTUBE WRG smart k dispozícii okrem sério-
vej funkcie WLAN aj účinnú reguláciu vlhkosti.

Spätné získavanie tepla až 90 %. 
Na maximálnu energetickú účinnosť získava  
AEROTUBE WRG smart väčšinu tepla z odpadového 
vzduchu naspäť a zohrieva tak studený privádzaný 
vzduch.

Všetky možnosti.Systém.
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Integrácia

• Rýchla montáž do vonkajšej steny 
jadrovým vŕtaním

•  Alternatívne použitie aj s kanálom 
v ostení EPP, medzi iným na kon-
taktné zatepľovacie systémy

• Samostatná prevádzka alebo 
WLAN-podpora prevádzky v pá-
roch bez dodatočnej kabeláže

• Použitie aj medzi priestormi
•  Možnosť dovybavenia aj v obýva-

ných priestoroch

Funkčnosť

• Prevádzka prívodu a odvádzania 
vzduchu so spätným získavaním 
tepla

• 3-stupňové ovládanie na zariadení
• Alternatívne: elektrické uzavretie
• Spätné získavanie tepla až 90 %
• Automatická regulácia vlhkosti 
• LED indikácia stavu /nutnosti vý-

meny filtra
• Prídavné funkcie aplikácie  

SIEGENIA Comfort: všetky reži-
my prevádzky, plynulá regulácia 
množstva vzduchu, riadenie časo-
vania, prevádzka v pároch, atď.

Výhody

 Spätné získavanie tepla

 Hrubý prachový filter  

 Regulácia vlhkosti

 Aktivácia aplikáciou

 Alternatívy/príslušenstvo:

 Zvuková izolácia s kanálom v ostení

AEROTUBE WRG smart automaticky prispôsobí svoj výkon vzduchu relatívnej 
vlhkosti vzduchu. Úsporným spôsobom prevádzky a vysokým spätným získava-
ním tepla patrí k energeticky najefektívnejším zariadeniam vo svojej triede (A+).  
Vetrák sa dá použiť aj v pároch a aj medzipriestorovo a ovládať aplikáciou SIE-
GENIA Comfort. Okrem prívodu a odvádzania vzduchu striedaného v minútovom 
takte je možný aj režim čistého privádzania alebo odvádzania.

AEROTUBE WRG smart
Nástenné vetráky na automaticky alternujúci prívod vzduchu 
a odvádzanie vzduchu so spätným získavaním tepla.
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Technické Údaje

1) merané podľa DIN EN ISO 3745 pri izolácii miestnosti 8 dB 
2) merané podľa DIN EN 10140-2

1) Vetracia rúra
2) Akumulačné teleso
3) Filter G3
4) Axiálny ventilátor
5) Vložka do rúry
6) Kryt s posuvným uzáverom a prednou clonou

Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom z ušľachtilej 
ocele, plastu

Príklop na ochranu proti poveternostným vplyvom z ušľachtilej 
ocele

Kanál v ostení EPP, Typ SFLKanál v ostení EPP, Typ FL

Alternatívy montáže s kanálom v ostení

AEROTUBE WRG smart

Výkon vzduchu (aktívny)
vetrák na stupni 1
vetrák na stupni 2
vetrák na stupni 3

cca. 15 m³/h
cca. 32 m³/h
cca. 45 m³/h

Vlastná hlučnosť 1)

vetrák na stupni 1
vetrák na stupni 2
vetrák na stupni 3

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

Zvuková izolácia Dn,e,w
2) 35 dB

Stupeň účinnosti spätného  
získavania tepla max. 90 %

Schválenie stavebným dozorom Z-51.3-387

45



Integrácia

• Rýchla montáž do vonkajšej steny 
jadrovým vŕtaním

•  Alternatívne použitie aj s kanálom 
v ostení EPP, medzi iným na kon-
taktné zatepľovacie systémy

• Samostatná prevádzka alebo 
prevádzka v pároch podporovaná 
WLAN bez dodatočnej kabeláže

•  Použitie aj medzi priestormi
• Možnosť dovybavenia aj v obýva-

ných priestoroch

Výhody

 Hrubý prachový filter  

 Aktivácia aplikáciou

 Alternatívy/príslušenstvo:

 Zvuková izolácia s kanálom v ostení

Funkčnosť

• Aktívny prívod a odvádzanie vzdu-
chu

•  Priradiť smer vzduchu je možné aj 
dodatočne cez aplikáciu

• 3-stupňové ovládanie na zariadení
• Alternatívne: elektrické uzavretie
• LED indikácia stavu / nutnosti 

výmeny filtra
• Prídavné funkcie aplikácie  

SIEGENIA Comfort: všetky reži-
my prevádzky, plynulá regulácia 
množstva vzduchu, riadenie časo-
vania, atď.

• Dovybavenie spätným získavaním 
tepla

Kde je potrebný len privádzaný alebo odvádzaný vzduch, vám AEROTUBE 
AZ smart otvorí všetky možnosti so vzhľadom, ktorý zostane rovnaký. Smer 
vzduchu je cez aplikáciu možné určiť aj po montáži. Bez problémov je možná 
už aj prevádzka zariadení na prívod a odvod vzduchu v pároch medzi priestormi 
alebo s inými variantmi AEROTUBE. Svojou funkciou WLAN sa dá vetrák riadiť aj 
cez aplikáciu SIEGENIA Comfort.

AEROTUBE AZ smart
Nástenný vetrák na prívod alebo odvádzanie  
vzduchu s vysokým výkonom vzduchu.
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500 mm 63 mm

Alternatívy montáže s kanálom v ostení

Kanál v ostení EPP, Typ SFLKanál v ostení EPP, Typ FL

Technické Údaje

Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom z ušľachtilej 
ocele, plastu

Príklop na ochranu proti poveternostným vplyvom z ušľachtilej 
ocele

1) merané podľa DIN EN ISO 3745 pri izolácii miestnosti 8 dB 
2) merané podľa DIN EN 10140-2

1) Ochrana proti poveternostným vplyvom
2) Vetracia rúra
3) Vložka do rúry
4) Axiálny ventilátor
5) Filter G3
6) Kryt s posuvným uzáverom a prednou clonou

AEROTUBE AZ smart

Výkon vzduchu (údaje pre odvádzaný 
vzduch)
vetrák na stupni 1
vetrák na stupni 2
vetrák na stupni 3

cca. 24 m³/h
cca. 43 m³/h
cca. 58 m³/h

Vlastná hlučnosť 1)

vetrák na stupni 1
vetrák na stupni 2
vetrák na stupni 3

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

Zvuková izolácia Dn,e,w
2) 34 dB

Schválenie stavebným dozorom Z-51.5-395
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Integrácia

• Rýchla montáž do vonkajšej steny 
jadrovým vŕtaním

• Priemer rúry 110 mm alebo 160 mm
• Alternatívne použitie aj s kanálom 

v ostení EPP, medzi iným na kon-
taktné zatepľovacie systémy

• Možnosť pasívneho priečneho 
vetrania, aj medzi priestormi

• Možnosť dovybavenia aj v obýva-
ných priestoroch

Výhody

 Zvuková izolácia

 Hrubý prachový filter  

 Vhodný do spální

Funkčnosť

• Vetranie na báze prirodzeného 
rozdielu tlaku

• Alternatívne: elektrické uzavretie
•  Alternatívne: decentná vnútorná 

clona E18 a ochrana proti pove-
ternostným vplyvom z ušľachtilej 
ocele

• AEROTUBE DD 160: 
alternatívne s uzáverom proti 
tlaku vetra alebo až štyrmi zvu-
kovo izolačnými kulisami alebo aj 
dodatočná možnosť prestavenia 
na AEROTUBE WRG smart alebo 
AEROTUBE AZ smart

AEROTUBE DD 110 so 110 mm priemerom rúry
AEROTUBE DD 160 so 160 mm priemerom rúry a alternatívami na rozšírenie
S dvoma priemermi rúr a chytrými alternatívami rozšírenia zabezpečí  
AEROTUBE DD maximálnu flexibilitu. Obidva typy vetrákov sa dajú použiť aj s 
decentnou vnútornou clonou E18 a ochranou proti poveternostným vplyvom z 
ušľachtilej ocele alebo s kanálom v ostení. AEROTUBE DD 160 má možnosť roz-
šírenia až na štyri zvukovo izolačné kulisy alebo uzáver proti tlaku vetra.

AEROTUBE DD
Pasívny vetrák s vysokou protihlukovou ochranou 
a flexibilnými možnosťami vybavenia.

Alternatívne vybavenie
AEROTUBE DD 160: 
s uzáverom proti tlaku 
vetra alebo až štyrmi
modulmi zvukovej izolácie
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Vnútorná clona E28 Ochranná mriežka proti  
poveternostným vplyvom

Vnútorná clona E18 Kryt na ochranu proti  
poveternostným vplyvom

AEROTUBE DD 160
so 160 mm priemerom rúry

AEROTUBE DD 110
so 110 mm priemerom rúry

Alternatívy montáže s kanálom v ostení

Kanál v ostení EPP, Typ SFLKanál v ostení EPP, Typ FL
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AEROTUBE DD 110

s vnútornou clonou E28 a krytom alebo mriežkou na ochranu 
proti poveternostným vplyvom

s vnútornou clonou E18 a krytom alebo mriežkou na ochranu 
proti poveternostným vplyvom

Technické Údaje

AEROTUBE DD 110 E18  7,5 mm vyklápacia štrbina E18  15 mm vyklápacia štrbina

Výkon vzduchu 1)

s 2 Pa
s 4 Pa
s 5 Pa
s 7 Pa
s 8 Pa
s 10 Pa
s 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

Zvuková izolácia Dn,e,w
2)

s dĺžkou rúry 270 mm
s dĺžkou rúry 340 mm
s dĺžkou rúry 500 mm

54 dB
55 dB
58 dB

1) merané s ochrannou mriežkou proti poveternostným vplyvom z plastu 
2) merané podľa DIN EN 10140-2
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AEROTUBE DD 160 E18  7,5 mm vyklápacia štrbina E18  7,5 mm paralelná  

uzatváracia  štrbina

E28  otvorené

Dĺžka rúry 340 mm 270 mm 340 mm 270 mm 340 mm 270 mm

Zvuková izolácia 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 vnútornou clonou E28 a krytom alebo mriežkou na ochranu proti  
poveternostným vplyvom

s vnútornou clonou E18 a krytom alebo mriežkou na ochranu proti  
poveternostným vplyvom

AEROTUBE DD 160

Technické Údaje

1) merané s krytom na ochranu proti 
poveternostným vplyvom z ušľachtilej ocele 
2) merané podľa DIN EN 10140-2

1) merané s krytom na ochranu proti 
poveternostným vplyvom z ušľachtilej ocele

AEROTUBE DD 160 E18  7,5 mm paralelná uzatváracia štrbina E28  otvorené

Výkon vzduchu 1)

s 2 Pa
s 4 Pa
s 5 Pa
s 7 Pa
s 8 Pa
s 10 Pa
s 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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Integrácia

• Rýchla montáž do vonkajšej steny 
jadrovým vŕtaním

• Možnosť montáže aj na nadmu-
rovku

• Alternatívne použitie aj s kanálom 
v ostení EPP, medzi iným na 
kontaktné zatepľovacie systémy

Funkčnosť

• AEROPAC, AEROPAC smart: 
aktívny prívod vzduchu s vysokým 
výkonom vzduchu a zvukovou izo-
láciou s nízkym vlastným šumom

• Plynulo regulovateľný výstup vzdu-
chu

• Viacstupňový výkon vzduchu a 
funkcia časovača cez LCD displej

• AEROPAC smart: 
možnosť jednoduchého, intui-
tívneho ovládania cez aplikáciu 
SIEGENIA Comfort

• AEROPAC DD: 
vetranie na báze prirodzeného roz-
dielu tlaku

• Ľahká výmena filtra s informáciou 
na displeji

AEROPAC aktívny zvukovo izolovaný vetrák s filtračnou technikou
AEROPAC smart dodatočne s WLAN na ovládanie cez aplikáciu
AEROPAC DD pasívny ventilátor so zvukovou izoláciou 
Mnohokrát osvedčený AEROPAC zabezpečí veľmi účinnú zvukovú izoláciu  
na nerušený a dobrý spánok. Spolu so zvukovo izolačnými oknami  
pôsobí už aj proti hluku lietadiel a hluku z koľajovej dopravy a môže cez alter-
natívny filter NOx filtrovať oxidy dusičité, tuhé častice a peľ. Obidva aktívne 
vetráky sú vďaka svojmu vysokému, tichému výkonu vzduchu vhodné aj do 
väčších miestností. 

AEROPAC
Tichý ako šepot, kompaktný zvukovo izolovaný vetrák s 
vysokým výkonom a filtračnou technikou.

Vetrák AEROPAC
Objekt Bytový dom, Bonn
Architekt Sahle Wohnen, Greven
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Výhody

 Zvuková izolácia

  Hrubý prachový filter

 Vhodný do spální

 Alternatívy/príslušenstvo: 

 Aktivácia aplikáciou

 Filter tuhých častíc/peľu, filter s aktívnym  
 uhlím alebo filter NOx

Mimoriadne jednoduchá údržba. 
Jednoduchá údržba AEROPAC sa obmedzuje 
na výmenu filtra, pričom integrovaná indikácia  
výmeny filtra má na to prednastavený správny čas. 
Výklopná predná clona, ako aj použitie filtrových 
kaziet umožňujú rýchlu a pohodlnú výmenu bez 
náradia.

 

Moderný filter NOx. 
Aby sa zlepšila kvalita ovzdušia, napríklad aj vo veľ-
komestách, zachytáva filter NOx zo vzduchu množ-
stvo škodlivých a dráždivých látok. Nie je účinný 
len proti peľom a emisiám tuhých častíc, ale aj proti 
zdraviu škodlivým oxidom dusičitým. Tieto vznikajú 
vo veľkej koncentrácii hlavne spaľovacími procesmi a 
teda hlavne emisiami z automobilov.

Inteligentná aktivácia.
Variant AEROPAC smart sa dá vďaka integrovanému 
modulu WLAN jednoducho ovládať aj cez aplikáciu 
SIEGENIA Comfort: priamym pripojením zariadenia, 
alebo cez sieť WLAN. Šifrovanie SSL zabraňuje neo-
právneným prístupom.
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AEROPAC

Technické Údaje

1) merané podľa DIN EN ISO 3741 pri izolácii miestnosti 8 dB 
2) merané podľa DIN EN 10140-2
3) dva posúvače otvorené

AEROPAC SN / smart DD

Výkon vzduchu (aktívny) 
s filtrom G3
s filtrom F5
a filtrom s aktívnym uhlím

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

Výkon vzduchu (pasívny s filtrom G3) 
s 4 Pa
s 8 Pa
s 10 Pa
s 20 Pa

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

Vlastná hlučnosť (pri 60 m³/h ) 1) LPA = 20 dB(A)

Zvuková izolácia Dn,e,w (s filtrom G3) 2)

2 posúvač otvorený
1 posúvač otvorený
0 posúvač otvorený
so zvukovo izolačnou rúrou 3)

50 dB
53 dB
57 dB
55 dB

Rozmery (Š x V x H) 270 mm x 467 mm x 132 mm

Schválenie stavebným dozorom Z-51.5-206
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Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom z plastu, 
biela alebo hnedá

Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom z hliníka

Kanál v ostení EPP, Typ FL Kanál v ostení EPP, Typ SFL

Alternatívy montáže s kanálom v ostení
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Integrácia

• Rýchla montáž do vonkajšej steny: 
2 x 80 mm jadrové vŕtanie

• Možnosť skrytej montáže
• Nie je potrebné mokré vŕtanie
•  Alternatívne použitie aj s kanálom 

v ostení EPP, medzi iným na kon-
taktné zatepľovacie systémy

• Na hrúbky stien od 100 mm
•  Možnosť dodatočného dovybave-

nia kedykoľvek

Funkčnosť

• Súčasné vetranie alebo odvetráva-
nie s vysokým výkonom vzduchu 
a zvukovou izoláciou s nízkou 
vlastnou hlučnosťou

• 5-stupňové ovládanie na zariadení
• Spätné získavanie tepla až 85 %
•  Letný /zimný režim (bypass)
• Automatická regulácia teploty a 

vlhkosti

• Indikácia stavu/nutnosti výmeny 
filtra

• AEROVITAL ambience smart: 
jednoduché ovládanie cez 
aplikáciu SIEGENIA Comfort App s 
automatickým snímačom kvality 
vzduchu na reguláciu VOC a CO2, 
ako aj ďalšie prídavné funkcie

AEROVITAL ambience moderný nástenný vetrák High-End s reguláciou vlhkosti 
AEROVITAL ambience smart doplnkovo s WLAN a snímaním kvality vzduchu 
S účinnou zvukovou izoláciou, filtračnou technikou a vysokým komfortom zabez-
pečia obidva vetráky dobre kontrolované a zdravé vnútorné prostredie. Súčasné 
vetranie a odvetrávanie je tiché, ale výkonné a získava väčšinu tepla späť. Pri 
zapustenej montáži sa vetrák ešte elegantnejšie začlení do každého priestorové-
ho riešenia.

AEROVITAL ambience
Moderný vetrák s vysokou zvukovou izoláciou, spätným 
získavaním tepla a všetkými komfortnými funkciami.
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Výhody

 Zvuková izolácia

 Spätné získavanie tepla

 Filter tuhých častíc/peľu

 Vhodný do spální

 Regulácia vlhkosti

 Alternatívy/príslušenstvo:

 Filter NOx

 Aktivácia aplikáciou

 Regulácia kvality vzduchu

Moderný filter NOx. 
Aby sa zlepšila kvalita ovzdušia, napríklad aj vo veľ-
komestách, zachytáva filter NOx zo vzduchu množ-
stvo škodlivých a dráždivých látok. Nie je účinný 
len proti peľom a emisiám tuhých častíc, ale aj proti 
zdraviu škodlivým oxidom dusičitým. Tieto vznikajú 
vo veľkej koncentrácii hlavne spaľovacími procesmi a 
teda hlavne emisiami z automobilov.

Spätné získavanie tepla až 85 %. 
Na maximálnu energetickú účinnosť a pohodlné 
vnútorné prostredie získava AEROVITAL ambien-
ce naspäť väčšinu tepla z odpadového vzduchu a 
zohrieva tak studený privádzaný vzduch. V teplom 
ročnom období sa dá funkcia jednoducho deaktivo-
vať, alebo sa vetrák dá použiť na nočné chladenie.

Inteligentné snímanie a aktivácia.
Variant smart meria kvalitu vzduchu a automaticky 
ju reguluje. Vďaka integrovanému modulu WLAN 
sa vetrák dá jednoducho ovládať aj cez aplikáciu 
SIEGENIA Comfort: priamym pripojením zariadenia 
alebo cez miestnu sieť WLAN a chytrými prídavnými 
funkciami.

Automatická regulácia teploty  
a vlhkosti 

Plynulá regulácia množstva vzduchu 

Individuálna funkcia časovača
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Technické Údaje

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience AEROVITAL ambience smart

Vlastná hlučnosť
(merané podľa DIN EN ISO 3741 
pri izolácii miestnosti 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)

Výkon 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 spätného získavania tepla do 85 % do 85 %

zvuková izolácia 1) Dn,e,w = 54 dB Dn,e,w = 54 dB

Zvuková izolácia pomocou zvukovo izolačnej rúry 1) Dn,e,w = 58 dB Dn,e,w = 58 dB

1) merané podľa DIN EN 10140-2
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alternatívne montáž s kanálom v ostení EPP, Typ FL

alternatívne riešenie na montáž na strop

Montáž

na alebo pod omietku
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Integrácia

• Rýchla montáž na vonkajšiu stenu 
120 mm jadrovým vŕtaním

•  Možnosť montáže na omietku 
alebo pod omietku

Funkčnosť

• Súčasné vetranie alebo odvetráva-
nie s vysokým výkonom vzduchu 
a zvukovou izoláciou s nízkou 
vlastnou hlučnosťou

• Regulácia vlhkosti
• Spätné získavanie tepla
• Integrované uzatváracie klapky
• LCD displej s osvetlením
• AEROLIFE: 3 stupne spínania
• AEROVITAL: 10 stupňov spínania,  

diaľkové ovládanie a doplnkové 
funkcie programovania

Výhody

 Zvuková izolácia

 Spätné získavanie tepla

 Filter tuhých častíc/peľu

 Vhodný do spální

 Regulácia vlhkosti

 Príslušenstvo:

 Filter NOx

AEROLIFE energeticky úsporný vetrák s ochranou pred peľom a spätným získa-
vaním tepla
AEROVITAL dodatočne s diaľkovým ovládaním a vyšším komfortom ovládania
S účinnou zvukovou izoláciou, spätným získavaním tepla a filtračnou technikou 
umožňujú obidva vetráky nerušené a energeticky účinné vetranie a odvetráva-
nie so zatvorenými oknami. Pomáhajú nielen pri úsporách energií, ale dovolia 
alergikom vydýchnuť. Integrovaná regulácia vlhkosti umožňuje umožňuje vždy 
komfortnú automatickú prevádzku podľa potreby.

AEROVITAL, AEROLIFE
Nástenný vetrák so spätným získavaním tepla, 
reguláciou vlhkosti a filtračnou technikou.

Vetrák AEROLIFE
Objekt Obytné priestory akadémie, Lübeck
Architekt Architektur Heinrich, Lübeck
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Montáž na omietku Montáž pod omietku

Technické Údaje

Ochranná mriežka proti poveternostným 
vplyvom

Montáž

AEROLIFE AEROVITAL

Výkon 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

vlastný šum 
(merané podľa DIN EN ISO 3745 
pri izolácii miestnosti 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 prípravy tepla 
(podľa DiBT)

max. 66 % cca. 73 %

Zvuková izolácia 
(merané podľa DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 52 dB Dn,e,w = 52 dB
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Integrácia

• Pre nenarušený vzhľad vonkajšej 
fasády: je takmer skrytý

• Optimálne prispôsobenie  
stavebnej situácii: jednoduché 
skrátenie na individuálne hrúbky 
stien a presné nastavenie polohy

• Flexibilné polohy nástenných 
vetrákov vedľa alebo šikmo nad 
oknom (typ FL a SFL)

• Jednoduché omietnutie: omietací 
kryt na ochranu kanála

• Rôzne varianty ochrany proti 
poveternostným vplyvom: mreža s 
otvormi alebo lamely

• Vhodné aj na renovácie

Funkčnosť

•  Vyššia zvuková izolácia  
do 72 dB

• Nízka hmotnosť
• Vysoká stálosť – žiadna  

korózia 

Určené na:
• AEROVITAL ambience
• AEROPAC
• AEROTUBE DD
• AEROTUBE WRG smart
• AEROTUBE AZ smart

Výhody

 Zvuková izolácia

 Vhodný do spální

Dosiahnete nenarušený vonkajší vzhľad fasády a zvýšenú zvukovú izoláciu do 
72 dB. Kanál v ostení EPP sa dá kombinovať s mnohými nástennými vetrákmi 
AERO, flexibilne prispôsobiť stavebným danostiam a teda optimálne architekto-
nicky začleniť. Jednoduchou integráciou do kontaktných zatepľovacích systé-
mov a možnosťou umiestniť nástenný vetrák či už vedľa, alebo aj zboku nad 
oknom, sa kanál v ostení elegantne začlení do každej fasády.

Kanál v ostení EPP
Riešenie na vyššiu zvukovú izoláciu  
a čistý vzhľad fasády.
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Hodnoty zvukovej izolácie s vetrákmi AERO

Kanál v ostení EPP, typ FL: v ostení Kanál v ostení EPP, typ SFL: na boku ostenia

skrátený  
priestor

preniknuteľný 
priestor, napr. na 
skrutky alebo 
hmoždinky do  
izolácie

Typ FL

typ SFL

typ SFL

1) merané podľa DIN EN 10140-2 
2) merané s vnútornou clonou E18; 7,5 mm vyklápacia štrbina 

AEROTUBE
AZ smart, 

WRG smart
DD 110 2) DD 160 2)

Kulisa zvukovej izolácie (SK) bez SK SK2 SK3 SK4

Zvuková izolácia Dn,e,w
1)

Kanál v ostení EPP, typ FL
s dĺžkou rúry

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

Zvuková izolácia Dn,e,w
1)

Kanál v ostení EPP, typ SFL
s dĺžkou rúry

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

Zvuková izolácia Dn,e,w
1) 

kanál  ostení EPP, typ FL
58 dB

AEROVITAL ambience

Zvuková izolácia Dn,e,w
1)  

2 kanály v ostení EPP, typ FL
63 dB
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Cez aplikáciu SIEGENIA Comfort sa dajú všetky inteligentné zariadenia  
SIEGENIA ovládať vyslovene komfortne a intuitívne – buď priamym pripoje-
ním zariadenia, alebo cez miestnu sieť WLAN. Ďalšie rádiotelegrafické alebo 
infračervené diaľkové ovládanie už vôbec nie je potrebné. Naopak, aplikácia 
zdvihne komfort ovládania množstvom prídavných a automatických funkcií na 
úplne novú úroveň. V spojení s inteligentnými vetracími zariadeniami umožňuje 
hlavne jedno: zdravé vnútorné prostredie, ktoré sa dá ešte ľahšie kontrolovať  
a individuálne automatizovať.

SIEGENIA Comfort
Tak sa premení moderné vetranie na komfort vnútorného 
prostredia na mieru.

Všetky inteligentné zariadenia SIEGENIA sa dajú  
ovládať a prepojiť s aplikáciou:
• inteligentné fasádne a nástenné vetráky 
•  inteligentné pohony na okná a posuvné dvere
• inteligentná kontrola prístupu

Najjednoduchšie uvedenie do prevádzky.
V inteligentnom zariadení SIEGENIA je sériovo 
integrovaný modul WLAN. Na aktiváciu cez apliká-
ciu sa jednoducho, ako smartfón, pripojí do miest-
nej siete WLAN. Ak nie je k dispozícii miestna sieť 
WLAN, dá sa inteligentné zariadenie spojiť priamo 
so smartfónom alebo tabletom. Pri tomto samo-
statnom režime bude mať ako router k dispozícii 
vlastnú sieť.

Inteligentnými prídavnými funkciami zabezpečíte  
zdravé vnútorné prostredie.
Chytré prídavné funkcie aplikácie SIEGENIA 
Comfort umožňujú v závislosti od inteligentného 
zariadenia vetranie nezávislé od používateľa, ktoré 
sa dá flexibilne prispôsobiť osobným nárokom:

• automatická regulácia teploty a vlhkosti
•  ľubovoľne voliteľný prevádzkový režim 
• plynulá regulácia množstva vzduchu 
• individuálna funkcia časovača
•  spätné hlásenie k stavu zariadenia a stavu príkazu  

a automatická indikácia výmeny filtra
•   zobrazenie priestorovej teploty a relatívnej  

vlhkosti vzduchu
•  prepojenie inteligentných vetrákov s inteligentný-

mi snímačmi a pohonmi okien
•  bezpečné šifrovanie SSL

Viac pohodlia. Všetko v jednej aplikácii.
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Inteligentné vetracie zariadenia SIEGENIA. 
AEROMAT VT WRG smart
AEROTUBE WRG smart a 
AEROTUBE AZ smart
AEROPAC smart
AEROVITAL ambience smart
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Väčšia voľnosť pre architektov: 
SIEGENIA okenné systémy, dverové systémy 
a komfortné systémy.

Miestnosť má tri rozmery, ale nespočetné 
perspektívy, z ktorých si ju môžete všímať. Tu je 
naša: bezpečnosť a dizajn, pohodlie a bezbarié-
rovosť, kvalita vzduchu a energetická účinnosť. 
To sú kritériá dôležité pre nás a správne uhly 
pohľadu získané na základe skúseností,  
aby sme Vás vedeli podporiť. Aby ste súhrou 
proporcií, materiálov a techniky, denného svetla 
a čerstvého vzduchu mohli vytvoriť presne to, 
čo nazývame pohodlie vnútorného prostredia.

Inteligentné vetráky, ktoré reagujú na kvalitu vnú-
torného prostredia a získavajú späť cenné teplo. 
Bezpečné okná s perfektným dizajnom, ktoré sa 
dajú ovládať a sledovať aj cez aplikáciu.  
Viacnásobné zaistenie ovládané cez Bluetooth  
na vchodové dvere a veľkoplošné posuvné dvere  
s absolútne plynulými prechodmi.  
SIEGENIA oživuje miestnosti, aby sa v nich ľudia cítili 
dobre.

TITAN okenné kovania na drevo/plast
ALU okenné kovania na hliník
PORTAL kovania na posuvné dvere
KFV dverové kovania
AERO vetracia technika
DRIVE technické vybavenie budovy

SIEGENIA je komfort 
vnútorného prostredia.

Aby sa ľudia cítili dobre.
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S našimi údajmi Building-Information-Modeling- 
máte plný prístup ku všetkým relevantným pro-
duktovým a konštrukčným údajom. Znížite tak 
svoje náklady, zrýchlite vaše projekty a môžete 
ľahšie koordinovať. Údaje BIM o našich oken-
ných, dverových a komfortných systémoch máte 
kedykoľvek k dispozícii aj na platforme BIMob-
ject, aktualizujú a priebežne sa rozširujú o nové 
riešenia. 

architekten.siegenia.com

Požiadavky na výstavbu moderných bytov a budov 
siahajú od inteligentných riešení vetrania a bezba-
riérového riešenia priestorov po moderné bezpeč-
nostné riešenia. Na to sú žiadané flexibilné a kom-
plexné systémy. Od SIEGENIA ich vždy dostanete  
z jedného zdroja, získate kvalitné poradenstvo a 
individuálnu podporu.

Projektujte jednoduchšie 
s údajmi SIEGENIA BIM. 

Čo môžeme pre Vás uro-
biť? Optimálna podpora.
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Sídlo:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
NEMECKO

Tel.: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

Tu nájdete kompletné a vždy aktuálne technické údaje:  
downloads.siegenia.com

SIEGENIA vo svete:

Benelux  telefón: +31 85 4861080

Bielorusko  telefón: +375 17 2573988

Čína telefón: +86 316 5998198

Francúzsko telefón: +33 3 89618131

India  telefón: +91  124 4342302

Južná Kórea telefón: +82 31 7985590

Maďarsko  telefón: +36 76 500810

Nemecko  telefón: +49 271 39310

Poľsko  telefón: +48 77 4477700

Rakúsko  telefón: +43 6225 8301

Rusko  telefón: +7 495 7211762

Švajčiarsko  telefón: +41 33 3461010

Taliansko  telefón: +39 02 9353601

Turecko  telefón: +90 216 5934151

Ukrajina  telefón: +380 44 4054969 

Veľká Británia  telefón: +44 2476 622000

Naše medzinárodné adresy 

nájdete na: www.siegenia.com

Skontaktujte sa so svojou špecializovanou firmou:


