AERO sprendimas, kai būtinas geras
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vėdinimas

Suderinamų su langais vėdinimo
įrenginių serija.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Mes suteikiame erdves Jūsų aplinkai.

2

AERO gerina Jūsų savijautą.

Trys matmenys ir keturios sienos - taip
dažniausiai apibūdinama mūsų erdvė.
Tačiau gyvenamoji erdvė apima kur
kas daugiau - tai dinamiška visuma,
apjungianti daug veiksnių ir funkcijų:
saugumą, komfortą, sveikatą, estetiką,
patvarumą, energijos vartojimo efektyvumą ir daug daugiau. Suprantama,
visas dėmesys sutelktas pirmiausią į
žmones.
Trumpiau tariant: erdvė yra sistema ir
sieninis vėdinimo įrenginys joje nėra tiesiog ventiliatorius. Jis yra sistemos, kuri
užtikrina, kad erdvės taptų gyvenamos ir
žmonės jaustųsi jaukiai jose, dalis. Tai ir
yra gyvenamosios erdvės.
Įmonėje SIEGENIA toks mąstymas, kalbant apie sistemas, turi ilgas tradicijas.
Šiandien mes esame pirmaujantis kambarių komforto sistemų tiekėjas: langų,
durų ir komforto sistemų. Naujoviški sieniniai vėdinimo įrenginiai, kurie reaguoja
į patalpų oro kokybę ir sugrąžina šilumą,
yra tik vienas ateities patalpų komforto
elementų pavyzdys.

Patalpų komfortas nėra vien daugelio
atskirų sprendimų visuma, tai visapusiško požiūrio rezultatas. Paversti skirtingus reikalavimus, lūkesčius ir poreikius
į inovatyvius ir paklausius sprendimus
yra tai, kas mus skatina kurti naujus
produktus. Pavyzdžiui, mūsų AERO su
langais montuojami ventiliatoriai.
Tiekdami gaivų orą, AERO suteikia daugiau jaukumo Jūsų namams – kupinas
deguonies, išvalytas oras leidžia visiems
kvėpuoti laisviau. Galima lengviau atsikvėpti ir dėl to, kad šildymo išlaidos sumažėja, o nuosavybė išsaugo savo vertę.
Montavimo ir modifikavimo požiūriu,
AERO kartu su langais montuojami vėdinimo įrenginai yra puikus lankstumo ir
paprastumo pavyzdys.
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Savaime suprantama, kad
grynas oras yra tiesiog būtinas.
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Valdomas uždarų patalpų vėdinimas
visada pagerina aplinką.

Tinkamai vėdinamoje, sveikoje patalpoje
vienu metu išprendžiame kelias užduotis: Joje ne tik palaikoma gera mūsų
savijauta ir darbingumo lygis, tačiau
taip pat užtikrinama ir ilgalaikė pastato
apsauga nuo drėgmės ir pelėsių.
Įprastas vėdinimas atveriant langus
nebėra tinkamas sprendimas dėl didelių

energijos nuostolių. Siekiant sumažinti
energijos nuostolius buvo būtini nauji,
pažangūs patalpų vėdinimo sprendimai.
Valdomo vėdinimo technologijos taip
pat užtkrina didesnę apsaugą nuo gali-

Efektyvi apsauga nuo pelėsio, konstrukcijų ir apdailos sugadinimų dėl
perteklinės dėgmės ir saugumas.

Tikrai ekonomiška su tvariu
energijos vartojimo efektyvumu.

Kad apsaugoti pastato konstrukcijas nuo
pelėsio ir sugadinimų dėl perteklinės
drėgmės, būtina užtikrinti pakankamą
vėdinimą. Šiuolaikinių pastatų konstrukcijoms ir apdailai naudojamos medžiagos, kad užtikrinti naujausius energijos
taupymo reikalavimus, dažniausiai yra
mažai praleidžios orui. Taip pat, sunku
tikėtis, kad pvz. nuomininkai pravers
langus bent kelis kartus per dieną, kad
išvėdinti patalpas. Nuomotojas yra pats
atsakingas, kad būtų užtikrintas tinkamas patalpų vėdinimas, ir tai galima pasiekti įrengiant decentralizuoto
vėdinimo įrenginius. Tai ne tik apsaugo
pastato konstrukcijas ir apdailą nuo
perteklinės drėgmės. Vėdinimas su uždarytais langais - vietoje jų atidarymo ar
pavertimo - labiau apsaugo nuo galimo
prasiskverbimo į patalpas.

Nauji energijos taupymo reikalavimai
(EnEV) ir energetinio naudingumo sertifikavimas nustatė aiškų tikslą ženkliai
sumažinti energijos suvartojimą pastatuose. Tai įmanoma pasiekti tik su gerai
izoliuotomis ir ypatingai orui nelaidžiomis pastatų konstrukcijomis, dėl kurių
gerokai sumažėja šilumos nuostoliai
ir šildymo išlaidos. Tačiau labai svarbi
priemonė yra ir valdomo vėdinimo technologijų įrengimas pastatuose, naudojant sienose ar languose montuojamus
vėdinimo įrenginius. Įprastas vėdinimas
praveriant langus labai greitai kartu su
patalpų oru pašalina ir sukauptą patalpų
šilumą. Dėl šios priežasties, statant naujus ar modernizuojant esamus pastatus,
daugeliu atvejų naudojamos skatinamosios programos remia energiją taupančių
vėdinimo įrenginių įrengimą.

mo išorinio poveikio.

Skirtingų vėdinimo sistemų energijos
nuostolių grafikas
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Mūsų kartu su langais montuojami
vėdinimo įrenginiai: uždarykite langus
ir atverkite naujas galimybes vidaus
patalpų komfortui.
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Šiltas pasiūlymas: vėdinimo įrenginiai
languose su šilumos atgavimu.

SIEGENIA gali pasiūlyti daug naujoviškų į
langus ar šalia jų montuojamų vėdinimo
įrenginių. Beveik nepastebimi iš išorės
arba vizualiai ryškūs, mūsų vėdinimo
įrenginiai nėra vien tik standartiniai
gaminiai. Dėl modulinės konstrukcijos,
šie vėdinimo įrenginiai ypatingai universalūs ir gali būti lanksčiai pritaikomi net
reikliausiuose ir neįprastuose projektuose, ypač, kai būtina pasiekti tiksliai tokį
rezultatą, koks suplanuotas.

Aktyvus ar pasyvus vėdinimas?
Pagrindinė su langais montuojamų vėdinimo įrenginių savybė - aktyvus arba
pasyvus vėdinimas. Pasyvus vėdinimas
apibūdinas kaip vėdinimas be ventiliatorių. Toks vėdinimas pagrįstas natūraliu slėgių tarp šalto lauko oro ir šilto,
panaudoto patalpų oro, skirtumu, kas
užtikrina kontroliuojamą vėdinimą.

Kai slegis dirbtinai sukuriamas naudojant didelio slėgio ištraukimo ventiliatorius (pvz. virtuvėje arba vonioje), pasyvūs elementai, pvz. sieninės ar langų
orlaidės, užtikrina gryno oro tiekimą į
gyvenamąsias patalpas. Esant aktyviam
vėdinimui, oro tiekimą į patapas vykdo
elektra valdomas ventiliatorius.
Energetiškai efektyvus vėdinimas.
Šilumos atgavimas yra geriausias
išmanių vėdinimo sistemų galimybių
ir privalumo pavyzdys. Tai ypatingas
oro pakeitimo pavyzdys. Šalinamo oro
šiluma, panaudojant specialius šilumokaičius perduodama tiekiamam grynam
lauko orui ir taip jį pašildo prieš tiekiant
į gyvenamąsias patalpas. Toks budas
padeda sukurti sveikesnę gyvenamąją aplinką, suteikia ilgalaikę apsaugą
pastato konstrukcijoms bei apdailai ir
efektyviai taupo energiją pagal Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus
(EnEV).

Šilumos atgavimo principas:
Iš lauko tiekiamas vėsus grynas
oras
Panaudotas, šiltas oras pašalinamas iš patalpų
Šiluma iš šalinamo patalpos oro
perkeliama tiekiamam lauko orui ir
taip jį pašildo
Taip sumažinami šildymo kaštai ir
drėgmė patalpose

ĮRENGIMAS PRIE LANGO SĄRAMOS
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Mūsų naujoviški, su langais montuojami vėdinimo įrenginiai.
Teisingas sprendimas kiekvieno poreikiams.

10

11

AEROMAT VT su šilumos atgavimu

AEROMAT VT

Kompaktiškas prie lango montuojamas vėdinimo
įrenginys su šilumos atgavimu, optimaliu oro
srautu ir efektyvia garso izoliacija.

Aukščiausios klasės su langais montuojamas
modulinis vėdinimo įrenginys. Tinka ir
sudėtingiems fasado sprendimams.
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AEROMAT mini

AEROMAT 80

Į langus montuojama orlaidė su uždarymo funkcijos parinktimi.

Nedidelio aukščio pasyvi oro tiekimo
pagal poreikį orlaidė.

Vėdinimo įrenginių galimybių
apžvalga:

Įrenginys

Filtravimo technologijos

Oro srautas

Aktyvus vėdinimas

Oro tiekimas

Įrenginio privalumai

Stambių dalelių

Garso izoliavimas

filtras
Pasyvus vėdinimas

Oro tiekimas ir

Smulkių dalelių ir

šalinimas

žiedadulkių filtras

Šilumos atgavimas

Oro tiekimas arba

Tinkamas miegamiesiems

šalinimas

kambariams
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AEROMAT midi HY

AEROMAT midi

 agal paklausą valdomo vėdinimo orlaiP
dė su drėgmės kontrole.

Pasyvaus vėdinimo orlaidė su dvigubu
uždarymo įtaisu.
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AEROMAT 100

AEROMAT 150

Valdomas gryno oro tiekimas ir
padidinta garso izoliacija.

Labai didelis oro pralaidumas be
skersvėjų dideliems kambariams.
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AEROMAT VT su šilumos atgavimu
Kompaktiškas prie lango montuojamas
vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu,
optimaliu oro srautu ir efektyvia garso
izoliacija.

Su naujomis funkcijomis dar universalesnis. Atnaujintas
vidinės dalies priekinis gaubtas suteikia daugiau galimybių
integruoti vėdinimo įrenginį į modernų namų interjerą.
Nauju į jungimo mygtuku su filtro keitimo indikatoriumi galima pasirinkti daugelį valdymo režimų. Kiti privalumai - tai
puikus šilumos atgavimo rodiklis be kondensato susidarymo,
itin aukštas oro pralaidumas, mažas garsas veikimo metu ir
efektyvi išorinio triukšmo izoliacija. Įrenginio universalumas
ypatingai pastebimas įrengimo metu: jis lengvai gali būti
integruojamas beveik į bet kurį fasadą. Žemas aukštis (100
mm) leidžia montuoti įrenginį viršutinės lango sijos dalyje.

Įrengimo ypatumai
Dėl nedidelių išmatavimų, optimaliai integruojamas į pastato fasadą
Galima įrengti potinkinio montavimo būdu
Tinka tiek renovuojamiems, tiek ir naujai statomiems
pastatams
Galima montuoti vertikaliai (AEROMAT VT WRG 1000)
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ĮRENGIMAS LANGO SĄRAMOJE

AEROMAT VT 1000 ir 1100 su šilumos atgavimu
Įrenginio savybės:
Sveika patalpų aplinka dėl vienu metu tiekiamo ir šalinimo
oro režimo, su gryno oro pašildymu
Valdymo mygtukas su moderniu šviesos diodų būklės indikatoriumi
Kaip parinktis gali būti integruoti drėgmės, temperatūros ir
CO2/VOC jutikliai
Didelis oro pralaidumas, trijų lygių mažo triukšmo radialiniai ventiliatoriai
Efektyvi išorės triukšmo izoliacija, daugiau kaip 50 dB
Tinkamas įrengti gyvenamojoje aplinkoje (miegamieji, vaikų
kambariai, viešbučių kambariai, kt.), mokyklose, vaikų darželiuose ir biurų pastatuose
Įdiegti F7 ir G3 filtrai, filtro keitimo indikatorius
Taip pat galima užsakyti AEROMAT VT WRG 1000 modelį,
patikrintą pagal VDI 6022
Smart modelis gali būti valdomas SIEGENIA Comfort programėle

ĮRENGIMAS LANGO PALANGĖJE

VERTIKALUS ĮRENGIMAS

AEROMAT VT
Aukščiausios klasės su langais
montuojamas modulinis vėdinimo
įrenginys: Pritaikomas ir esant
sudėtingiems fasado sprendimams.

Techniškai sudėtingų projektų realizavimui reikalingi lankstūs technologiniai sprendimai.
Dėl naudojamos modulinės konstrukcijos, AEROMAT VT
įrenginys gali būti optimaliai pritaikytas pagal individualius
reikalavimus. Atnaujintas įrenginio gaubtas suteikia galimybę puikiai integruoti jį į modernaus dizaino interjerą. Įrenginio ypatumai atitinka aukščiausią klasę - nuo efektyvios
išorės triukšmo izoliacijos iki mažo energijos suvartojimo.
AEROMAT VT įrenginio ir instaliavimo ypatumai:
Dar gražesnis vaizdas dėl atnaujinto priekinio gaubto
Didelis garso izoliavimo rodiklis ir oro pralaidumas, mažas
įrenginio keliamas triukšmas ir individualūs oro srauto
nustatymai
Korpusas gali būti baltas arba juodas
Modulinis, individualiai pritaikomas įrenginio dizainas
Paprastas įrengimas ir pritaikymas prie pastato konstrukcijų
Dėl nedidelio aukščio optimaliai pritaikomas prie fasado

AEROMAT VT įrengimo pagal užsakovo projektą variantai:
Ilgametė darbo su architektais ir interjero dizaineriais patirtis
leidžia pateikti pasiūlymus įrenginių sumontavimui, tiek integruojant juos į pastato fasadą, tiek ir pritaikant prie vidaus
interjero.
Įrengimas prie lubų:
Įrenginys tvirtiniamas prie lubų per specialiai suformuotas
kiaurymes įrenginio korpuse
Vertikalus įrengimas prie lango:
Vėdinimas esant vertikaliam montavimo būdui vyksta ir
tuomet, kai užtraukiamos apsauginės žaliuzės: dėl specialaus montavimo būdo, oras gali laisvai judėti tarp žaliuzių
kreipiančių jų ir pastato mūro kontrukcijos

Įrengimas sienoje po palange

Įrengimas lango
sąramoje

AEROMAT VT įrenginys gali būti 2 modelių:
AEROMAT VT DS:
Pasyvus oro tiekimo elementas, veikiantis oro slėgių skirtumo pagrindu
AEROMAT VT RS:
Elektra valdomas vėdinimo įrenginys su valdymo mygtuku. Trys galios lygiai, labai tylus veikimas.
AEROMAT VT priedai:
Grotelės įrengimui po langu arba virš jo
Palangės kanalas
Elektra valdoma užtvara
Grotelės apsaugai nuo vabzdžių
Atbulinis vožtuvas
G3 ir F7 filtrai
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AEROMAT midi HY
Į langą montuojama oro tiekimo orlaidė
su drėgmės kontrole, skirta minimaliam
vėdinimui.

AEROMAT midi HY į langą montuojama orlaidė skirta pasyvioms vėdinimo sistemoms įrengti ir užtikrina minimalų
patalpų vėdinimą, taip pat ji reaguoja į drėgmę. Nedidelių
išmatavimų įtaisas tiekia orą į patalpas, kai sudaromas
slėgių tarp lauko ir patalpos oro skirtumas (slėgių skirtumo
principas). Oro tiekimas kinta priklausomai nuo santykinės
drėgmės.
Naudojama daugiasluoksnė speciali medžiaga, priklausomai nuo santykinės drėgmės, išsiplečia arba susitraukia.
Toks medžiagos kitimas veikia kaip valdymo mechanizmas,
leidžiantis patekti į patalpas didesniam arba mažesniam
oro srautui. Taip užtikrinama patalpų drėgmės, valdomos
paklausos principu, kontrolė, kaip numatyta DIN 1946-6
reikalavimuose. Didžiausias patalpų komfortas pasiekiamas
pasirenkant orlaides su garso izoliacijos moduliu, kuris 42 dB
sumažina išorės triukšmą.
Įrengimo ypatumai:
Paprastas sumontavimas gamybos proceso metu
Skirtas horizontaliam montavimui mediniuose, PVC ar
aliuminio rėmų languose
Galima įrengti naujos statybos arba modernizuojamuose
namuose

12 AEROMAT MIDI HY 42 DB, SU PAPILDOMU GARSO IZOLIACIJOS
MODULIU

AEROMAT midi HY ypatumai:
Pasyvi į lango rėmą montuojama orlaidė su drėgmės kontrole, skirta minimaliam vėdinimui užtikrinti
Oro tiekimas valdomas pagal santykinę oro drėgmę, kaip
nurodyta DIN 1946-6
Šiuolaikiškas ir paprastas dizainas - išgaubta įrenginio forma ir siauros oro tiekimo grotelės
Galima pasirinkti modelį su garso izoliacijos moduliu, kuris
42 dB sumažina išorės triukšmą
Pagal atskirą užsakymą galima patiekti pilkos, juodos arba
rudos spalvos įtaisus
Lenga nuvalyti
AEROMAT midi HY su oro kanalu arba be jo:
AEROMAT midi HY modelis su jungikliu turi papildomas
funkcijas:
Numatytas uždarymo mechanizmas, išlaikant minimalų oro
srautą
Valdymas pagal drėgmę
Maksimalus oro srautas

ĮRENGIMAS LANGO RĖMELYJE IR VARČIOJE

AEROMAT midi
Pažangi orlaidė pasyviam vėdinimui
su dvigubu uždarymo įtaisu.

AEROMAT midi orlaidė ypatinga dėl konstrukcinių išpildymo
savybių. Pritaikytas išmanus sprendimas naudoti dvigubą
uždarymo įtaisą. Taip pat, šioje orlaidėje panaudotas oro
srauto ribotuvas ir nuo vabzdžių apsaugantis tinklelis, kuris
įmontuotas į oro groteles. Dėl šių pažangių savybių, oro
pasikeitimas slėgių skirtumo pagrindu vyksta lengviau, patikimai ir automatiškai užtikrinamas gryno oro poreikis, išlaikant išskirtinai aukšto lygio komfortą. Trumpai apibūdinant,
šis įtaisas užtikrina galingą vėdinimą pagal Jūsų poreikius.
AEROMAT midi taip pat puikiai tinka naudoti centrinėse oro
šalinimo sistemose.
Įtaiso korpuse nėra matomų varžtų. Vartotojų patogumui
svarbus aspektas: AEROMAT midi išmontuojamas labai
lengvai ir be jokių įrankių, todėl įtaiso išvalymas yra labai
paprastas.

AEROMAT midi įtaiso ypatumai:
Pažangus sprendimas su dvigubu uždarymo įtaisu
Oro srauto ribotuvas
Apsauga nuo vabzdžių sumontuota oro grotelėse
Patrauklus dizainas dėl paslėptų tvirtinimo varžtų
Orlaidė gali būti išmontuota nenaudojant jokių įrankių patogu ir lengva valyti
Įrengimo ypatumai:
Galima naudoti su oro kanalais arba be jų
Dėl mažų oro grotelių galima naudoti su įvairiomis
žaliuzėmis
Garso izoliacija gali būti iš vidinės pusės arba išorėje

AEROMAT midi modeliai su arba be ortakių:
Be garso izoliacijos modulio
Su garso izoliacijos moduliu viduje
Su garso izoliacijos moduliu išorėje
Su garso izoliacijos moduliu viduje ir išorėje

SUMONTAVIMAS: Į RĖMA

Į LANGO VARČIĄ

Į RĖMĄ IR Į VARČIĄ

PAPILDOMAME PROFILYJE
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AEROMAT mini
Į langus montuojama orlaidė su
uždarymo funkcijos parinktimi.

Kaip energiją taupanti pasyvaus vėdinimo orlaidė, AEROMAT mini ypatingai tinka mažiems kambariams dėl daugelio
privalumų: gryno oro tiekimas su oro srauto kontrole užtikrina komfortišką gyvenamąją aplinką. AEROMAT mini gali
būti lengvai įdiegiama į medinius, PVC ar aliuminio rėmų
langus ir yra beveik nepastebima.
AEROMAT mini įtaiso ypatumai:
Valdomas, pastovus gryno oro tiekimas esant uždarytiems langams
Pasyvus vėdinimas
Apsauga nuo pelėsio ir drėgmės kontrolė pagal DIN
1946-6
Montuojama į lango įlaidą ir gali būti paprastai pakeičiama
Automatiškai reguliuojamas oro srautas sumažina skersvėjį
Įrengimo ypatumai:
Greitas ir paprastas sumontavimas gamybos proceso
metu
Siauras dizainas tinka įvairiems montavimo atvejams, taip
pat ir esant labai plonam rėmui
Horizontalus montavimas viršuje ir vyrių pusėje standartiniais varžtais
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AEROMAT 80
Nedidelio aukščio pasyvi oro
tiekimo pagal poreikį orlaidė.

Nedidelis įtaisas su daug savybių. Šio pasyvaus vėdinimo
įtaiso aukštis tik 80 mm. Todėl jis lengvai gali būti įrengiamas bet kokio tipo languose. Nepaisant nedidelių išmatavimų, ši orlaidė užtikrina tikrai puikią garso izoliaciją.
Nenaudodamas jokios elektros energijos ir sulaikydamas
išorės triukšmą, įtaisas tiekia gryną orą į patalpas dėl slėgių
skirtumo ir užtikrina patogią bei sveiką namų aplinką. Todėl
AEROMAT 80 puikiai tinka įrengti miegamuosiuose ir gyvenamuosiuose kambariuose.
AEROMAT 80 įtaiso ypatumai:
Gryno oro tiekimas pagal paklausą, esant uždarytiems
langams
Efektyvi garso sugertis triukšmo taršos sumažinimui
Oro išsklaidymo kanalas leidžia išvengti skersvėjo
Oro pralaidumas pagal poreikį: apie 15–90 m³/h esant
10 Pa
Įrengimo ypatumai:
Dėl labai nedidelio aukščio (tik 80 mm) gali būti sumontuojamas visuose languose
Keli įrengimo variantai (vertikaliai prie lango arba horizontaliai virš lango)

ĮRENGIMAS PRIE STIKLO PAKETO

ĮRENGIMAS VIRŠUJE AR APAČIOJE

AEROMAT 100
Valdomas gryno oro tiekimas ir
padidinta garso izoliacija.

AEROMAT 100 pasyvaus vėdinimo orlaidė labiausiai tinka tais atvejais, kai būtina atitikti padidinto oro tiekimo ir
garso izoliacijos reikalavimus. Vėdinant kambarius slėgių
skirtumo principu, taupoma energija ir užtikrinama padidinta garso izoliacija. Šio modelio orlaidės naudojamos ne tik
gyvenamuosiuose namuose, tačiau ir ofisuose, ligoninėse ir
viešbučiuose.

AEROMAT 100 ypatumai:
Kambarių vėdinimas ir padidinta garso izoliacija
Oro išsklaidymo kanalas leidžia išvengti skersvėjo
Oro pralaidumas pagal poreikį: apie 20–30 m 3/h esant 10 Pa
Standartinis garso lygių skirtumas D n,e,w: apie. 49–46 dB
Pasyvus vėdinimas be ventiliatorių
Rankinis valdymas arba valdymas lazdele (DG modelio)
Parinktis su oro srauto kontrole

Įrengimo ypatumai:
Aukštis tik 100 mm, todėl galima sumontuoti į bet kokio
tipo langus
Įvairūs montavimo būdai (horizontalus arba vertikalus
šalia lango)
Įrengimui į stiklo paketą naudojamas tvirtinimo profilis

ĮRENGIMAS PRIE STIKLO PAKETO

ĮRENGIMAS VIRŠUJE AR APAČIOJE
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AEROMAT 150
Didelis oro pralaidumas be skersvėjų
dideliems kambariams.

Didelio efektyvumo įtaisas: dėl ypatingai didelio oro pralaidumo, AEROMAT 150 dažniausiai naudojamas ofisų ar administracinės paskirties pastatų vėdinimui. Galimo skersvėjo
išvengiama dėl oro tiekimo grotelių, kurios išdėstytos per
visą įtaiso ilgį.
Pasyvaus vėdinimo orlaidės gali būti įrengiamos visuose
languose, pagamintuose ir medienos, PVC ar aliuminio rėmų
(horizontaliai virš lango arba žemiau jo, taip pat vertikaliai
šalia lango).
Irengimo ypatumai:
Dėl nedidelio aukščio (tik 150 mm) gali būti įrengiamas
daugelio tipų languose.
Įvairūs įrengimo variantai: vertikaliai šalia lango arba
horizontaliai virš lango
Taip pat gali būti montuojamas palangės viršuje arba
sąramos/viršlangio konstrukcijose.

16

SUMONTAVIMAS VIRŠ LANGO

AEROMAT 150 orlaidės ypatumai:
Gryno oro tiekimas pagal poreikį esant uždarytiems langams
Efektyvi garso izoliacija sumažina išorės triukšmą
Oro srautas: apie 60 m³/h esant 10 Pa
Standartinis garso lygių skirtumas D n,e,w: apie 51 dB
Garsą sugeriantis, termiškai izoliuotas oro tiekimo įtaisas
tinka integravimui į langų ar fasadų sistemas
Valdomas rankenėle

SENSOAIR
Pažangus oro kokybės jutiklis su
CO2 ir VOC kontrole, skirtas
sieninių ir į langus montuojamų
vėdinimo įrenginių aktyvinimui.

SENSOAIR „į jungia žalią šviesą“, kai siekiama gryno oro ir
maksimaliai sveikos aplinkos. Pažangus oro kokybės jutiklis
matuoja įvairių rūšių taršos dalelių koncentraciją ore ir
tikrina, ar išmatuotos reikšmės neviršija rekomenduojamų. Automatiškai aktyvuodamas sieninius arba į langus
montuojamus vėdinimo įrenginius, šis jutiklis sumažina
CO2 , nikotino, dūmų ir kitų nemalonių kvapų, kurių negalite
pamatyti, koncentraciją patalpos ore. Esama patalpos oro
kokybė suprantamai atvaizduojama ant įrenginio korpuso
įrengtame „šviesofore“,
SENSOAIR ypatumai:
Aptinka įvairius teršalus patalpos ore
Skirtas paprastam, patogiam, pagal poreikius valdomam
vėdinimui
Elegantiškas dizainas, paprastas sumontavimas
Naudojant laidinį pajungimą, gali būti pritaikomas daugelyje vėdinimo sprendimų
SENSOAIR variantai:
SENSOAIR plus skirtas kontroliuojamam vėdinimui ir
pavarų valdymui
SENSOAIR smart integruojamas į SIEGENIA Comfort
programėlę
Techniniai duomenys
Jutikio matavimo ribos:		
350–3000 ppm
			
(CO2 ir VOCs)
Maitinimo įtampa:		
230 V AC/24 V DC
			
(priklausomai nuo
				modelio)
Naudojama galia:
1.5 W
Tipas:
Paviršinio montavimo,
				ASA;
			
RAL 9003 balta spalva
Išmatavimai:		
154 mm x 98 mm x 39 mm

CO2 koncentracijos patalpos ore kitimas

CO2 koncentracija

Komforto lygisl

Langai uždaryti

Time

Vėdiimas praveriant langus
Valdomas vėdinimas su uždarytais langais

Įrenginių valdymo pavyzdys:

SENSOAIR NUSTATO
PRASTĄ PATALPOS
ORO KOKYBĘ

IR SIUNČIA VALDYMO
SIGNALUS LAIDAIS
ARBA BEVIELIU RYŠIU
Į LANGUOSE MONTUOJAMUS VĖDINIMO
ĮTAISUS

PVZ. AEROMAT VT
SU ŠILUMOS ATGAVIMU, KURIS PRADEDA
TIEKTI GRYNĄ ORĄ Į
PATALPAS
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Su langais montuojami vėdinimo

AEROMAT 80

AEROMAT 100

D*

D*

įrenginiai
Modelis
Garso izoliacija pagal EN 10140-2

21 dB/

33 dB/

36 dB/

40 dB/

39 dB/

42 dB/

R W1,9/D n,e,w

28 dB

40 dB

43 dB

47 dB

46 dB

49 dB

Oro srautas esant 2 Pa

38 m3/h

13 m3/h

11 m3/h

7 m3/h

13 m3/h

9 m3/h

Oro srautas esant 4 Pa

56 m3/h

18 m3/h

16 m3/h

10 m3/h

18 m3/h

13 m3/h

Oro srautas esant 5 Pa

63 m3/h

21 m3/h

18 m3/h

11 m3/h

21 m3/h

14 m3/h

Oro srautas esant 7 Pa

76 m3/h

25 m3/h

21 m3/h

13 m3/h

25 m3/h

17 m3/h

Oro srautas esant 8 Pa

80 m3/h

26 m3/h

23 m3/h

14 m3/h

27 m3/h

18 m3/h

Oro srautas esant 10 Pa

90 m3/h

30 m3/h

26 m3/h

15 m3/h

30 m3/h

20 m3/h

Oro srautas
Triukšmo lygis LpA (pagal EN ISO
3745 / kai kambario slopinimas
8 dB)
Šilumos grąžinimo efektyvumas
Rekomenduojami jutikliai
SEC klasė
Papildomas oro kalanalas

Taip

Filtras
Rankinis uždarymas

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Elektra valdomas uždarymas
U-vertė pagal EN ISO 6946

Taip
Parinktis

1.9 W/m²K

1.68 W/m²K

Įrengimo aukštis

80 mm

100 mm

Įrengimo gylis

95 mm

140 mm

200 mm – 3000 mm

508 mm – 3000 mm

Ilgis
Montavimo padėtis

Įrengimo vieta

Vertikali

Vertikali

Horizontali

Horizontali

Stiklo paketas

Stiklo paketas

Viršus arba palangė

Viršus arba palangė

Aliuminis/EV1 sidabrinė, anoduota tamsi bronzinė,

Aliuminis/EV1 sidabrinė, anoduota tamsi bronzinė,

Elektros pajungimas
Sunaudojama galia

Medžiaga/spalva

RAL 9016 balta

RAL 9016 balta

gali būti dažoma RAL pagal užsakymą

gali būti dažoma RAL pagal užsakymą

Parinktis - valdymo lazdelė
Papildoma informacija

Parinktis - valdymo lazdelė
Parinktis - oro srauto ribotuvas

* Oro srautas, kai įrenginio ilgis 1200 mm ** Oro srautas, kai įrenginio ilgis 1000 mm ***Būtinas montavimo rėmelis
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AEROMAT 150

AEROMAT VT

AEROMAT VT
su šilumos atgavimu

DD*

DS**

RS

VT WRG 1000

VT WRG 1100

44 dB / 51 dB

49 dB/56 dB

50 dB/57 dB

47 dB/54 dB

48 dB/55 dB

29 m3/h

8 m3/h

40 m3/h

11 m3/h

44 m3/h

13 m3/h

51 m3/h

15 m3/h

54 m3/h

16 m3/h

60 m3/h

18 m3/h

18 m3/h
Lygis 1: 30 m3/h
Lygis 2: 43 m3/h
Lygis 3: 56 m3/h

Lygis 1: 22 m3/h
Lygis 2: 38 m3/h
Lygis 3: 52 m3/h

Lygis 1: 20 m3/h
Lygis 2: 37 m3/h
Lygis 3: 56 m3/h

Lygis 1: 16 dB(A)
Lygis 2: 26 dB(A)
Lygis 3: 33 dB(A)

Lygis 1: 24 dB(A)
Lygis 2: 36 dB(A)
Lygis 3: 43 dB(A)

Lygis 1: 20 dB(A)
Lygis 2: 27 dB(A)
Lygis 3: 38 dB(A)
iki 62%

Drėgmės arba CO2/VOC jutikliai
B
Taip

Taip
G3 arba M5
su atskiru filtro moduliu

Šalinimas: G3
Tiekimas: F7

Taip

Taip

Taip

Galimas kaip parinktis

Galimas kaip parinktis

2.70 W/m²K

0.25 W/m²K

0.55 W/m²K

150 mm

100 mm

100 mm

190 mm

200 mm – 500 mm

250 mm – 500 mm

320 mm – 500 mm

380 mm – 500 mm

600 mm – 3000 mm

520 mm – 3000 mm
Ilgesnis: pagal paklausimą

725 mm – 3000 mm
Ilgesnis: pagal paklausimą

1000 mm – 3000 mm

1150 mm – 3000 mm

Vertikali
Horizontali

Vertikali
Horizontali

Vertikali
Horizontali

Horizontali

Viršus arba palangė

Palangė (paslėptas)
Sąrama
Statramstis/viršulangis***
kita
Grindys: VT–F pagal užklausimą

Palangė (paslėptas)
Sąrama
Statramstis/viršulangis***
kita

Siena (paslėptas)
Sąrama

230 V
Lygis 1: 6 W
Lygis 2: 10 W
Lygis 3: 17 W

230 V
Lygis 1: 5 W
Lygis 2: 12 W
Lygis 3: 24 W

Lygis 1: 7 W
Lygis 2: 11 W
Lygis 3: 21 W

Aliuminis/EV1 sidabrinė, anoduota tamsi bronzinė,

Aliuminis/RAL 9016 balta

Aliuminis/RAL 9016 balta

RAL 9016 balta

gali būti dažoma RAL

gali būti dažoma RAL

gali būti dažoma RAL pagal užsakymą

pagal užsakymą

pagal užsakymą
Parinktis - palangės kanalas
su papildomu valdymu

Valdymo kabelis

Kitos savybės pagal užklausimą:
VT DS2/VT RS2/VT DSG
Parinktis - užsklanda ir palangės kanalas

Smart modelis gali būti valdomas
SIEGENIA Comfort programėle
*Siegenia Comfort programėlė suderinama su
iOS (versija 8.0 arba naujesnė), iPhone, iPad ir
iPad touch, o taip pat, su Android (versija 5.0
arba naujesnė)
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Su langais montuojami
vėdinimo įtaisai

AEROMAT mini

Su oro kanalu
Su garso izoliacija viduje ir išorėje

Modelis
Garso izoliacija pagal

AEROMAT midi

Priklauso nuo lango

41 dB

Oro srautas esant 2 Pa in [m3/h]

2*

13

Oro srautas esant 4 Pa in [m3/h]

3*

18

Oro srautas esant 5 Pa in [m3/h]

3*

21

Oro srautas esant 7 Pa in [m3/h]

5*

25

Oro srautas esant 8 Pa in [m3/h]

5*

26

Oro srautas esant 10 Pa in [m3/h]

6*

30

DIN EN EN 10140-2 D n,e,w

Oro srautas esant 20 Pa in [m3/h]

32

Oro srauto ribotuvas

Taip

Taip

Rankinis uždarymas

Parinktis

Taip

Įrengimo aukštis

21.3 mm

apie 40 mm

Įrengimo vidinis gylis

Įrengimo plotis

48 mm

16.4 mm

Įrengimo plotis išorėje

49 mm

Kanalo plotis
Orlaidės ilgis
Montavimo padėtis

Įrengimo vieta

Medžiaga/spalva

60 – 88 mm
125 mm

417 mm

Vertikali
Horizontali

Horizontali

Rėmo užlaida

Rėmas
Varčia
Rėmas ir varčia

PVC/RAL 9016 balta

PVC/aliuminis
RAL 9016
gali būti dažoma RAL pagal užsakymą

Standartinis garso lygių skirtumas be triukšmo
izoliavimo modulio D n,e,w 35 dB
Standartinis garso lygių skirtumas su triukšmo
izoliavimo moduliu viduje D n,e,w 38 dB
Papildoma informacija

Specialios spalvos, kai užsakoma
daugiau, kaip 3000 vnt.

Standartinis garso lygių skirtumas su triukšmo
izoliavimo moduliu išorėje D n,e,w 37 dB
Standartinis garso lygių skirtumas su triukšmo
izoliavimo moduliais viduje ir išorėje
D n,e,w 41 dB

* Kai montuojami poromis (priklausomai nuo konstrukcijos)
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AEROMAT midi HY

Bazinis modelis 38 dB /
Su garso izoliavimo moduliu 42 dB

2 – 14

3 – 20

3 – 23

3 – 27

4 – 29

4 – 32

Drėgmės kontrolė

45 mm

40 mm / 64 mm

12 mm

420 mm
Horizontali

Rėmas ir varčia

PVC
Panaši į RAL 9016

Kaip parinktis gali būti pilkos,
rudos arba juodos spalvos
Pasukamas jungiklis su 3 padėtimis
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Išmanus valdymas naudojant
SIEGENIA Comfort programėlę.
Viena programėlė valdo viską.

Visada paprasta naudotis įranga, kai jos
valdymas nesudėtingas. SIEGENIA Comfort progamėle Jūs galite valdyti daug
SIEGENIA įrenginių. Tam tereikia turėti
išmanų jį telefoną arba planšetę. Taip Jūs
išvengiate daugybės infraraudonaisiais
spinduliais ar bevieliu ryšiu veikiančių
pultelių. Naudodami tokius įtaisus, kaip
AEROMAT VT vėdinimo įrenginius su
šilumos atgavimu ar DRIVE axxent DK
išmaniuoju būdu valdomas pavaras,
priklausomai nuo to, kokius renginius
pasirinkote, Jūs galite atidaryti langus ar
duris, valdyti vėdinimą.
Priklausomai nuo funkcijų, kurios įdiegtos atskiruose įrenginiuose, programėlė
užtikrina puikų valdymą, pateikia
informaciją apie įrenginių būseną ir perduoda komandas įtaisams. Kad būtų galima naudotis šia technologija, kiekvieno
įrenginio modelis turi būti su Wi-Fi
moduliu. Įrenginys gali būti naudojamas
individualiai arba prijungtas prie vietinio
Wi-Fi tinklo.
SIEGENIA Comfort programėlė yra
nemokama. SSL kodavimas užtikrina
tokį pat saugų ryšį, kaip ir internetinės
bankinkystės atveju.

S U S I E G E N I A C O M F O RT P R O G R A M Ė L E
G A L I M A N E T I K VA L DY T I V Ė D I N I M O Į R E N 22

G I N I U S , TA I P PAT L E N G VA I G A L I B Ū T I Į J U N G I A M A S I R A U T O M AT I N I S R E Ž I M A S .

SIEGENIA Comfort programėlės
ypatumai:
Patogus SIEGENIA įrenginių valdymas
išmaniuoju telefonu, planšete ar
kompiuteriu, tiek individualiai, tiek ir
integruojant į vietinį Wi-Fi tinklą
Nereikia naudoti papildomų valdymo
pultelių
Nereikia naudoti papildomų valdymo
pultelių
Puikus valdymas dėl galimybės matyti
įrenginių būseną ir siųsti valdymo
komandas
Paprasta ir lengvai suprantama vartotojo aplinka
SIEGENIA Comfort programėlė
suderinama su iOS (versija 8.0 arba
naujesnė), iPhone, iPad ir iPad touch,
o taip pat, su Android (versija 5.0 arba
naujesnė)

Head Office:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
GERMANY

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

Techniniai duomenys ir spalvos gali būti pakeistos be atskiro pranešimo
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