AERO is de oplossing voor goed

ventileren

Het ventilatieprogramma voor slim
en gecontroleerd ventileren.

Window systems
Door systems
Comfort systems
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Wij brengen ruimten tot leven.
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AERO verhoogt het welbehagen.

Drie dimensies en vier muren vormen een
ruimte. Maar nog geen leefruimte. Want
dat is een dynamisch geheel van allerlei
factoren en functies: veiligheid, comfort,
gezondheid, esthetiek, waardebehoud, energie-efficiëntie en nog veel meer. De mens
staat echter altijd centraal.
Kortom: een ruimte is een systeem en een
raamventilator is dan ook niet zomaar
een ventilator. Het maakt deel uit van het
systeem dat ervoor zorgt dat ruimten leefbaar worden en dat mensen zich er thuisvoelen. Leefruimten dus.
Dit denken in systemen heeft een lange
traditie bij SIEGENIA. Tegenwoordig zijn
we de toonaangevende systeemaanbieder
voor ruimtelijk comfort: met raam-, deur- en
comfortsystemen. Ramen met een ingebouwd ventilatieapparaat dat de warmte uit
de lucht in de ruimte terugwint en flexibel op
de luchtkwaliteit reageert, zijn slechts een
voorbeeld van het ruimtelijk comfort van de
toekomst.

Ruimtecomfort is daarbij niet meer de som
van vele detailoplossingen, maar het resultaat van een totale beschouwing. De meest
uiteenlopende eisen, verwachtingen en
wensen omzetten in zowel innovatieve als
marktgerichte oplossingen is wat ons drijft.
Bijvoorbeeld met onze AERO raamventilatoren.
AERO brengt met een frisse wind meer ruimtelijk comfort in huis: zuurstofrijke, gefilterde
lucht laat alles vrijer doorademen - dankzij
de lagere stookkosten en het waardebehoud
van het onroerend goed kan iedereen rustig
ademhalen. Op het gebied van montage
en nadien opwaarderen staan de raamventilatoren van AERO verder voor de grootst
mogelijke flexibiliteit en vereenvoudigde
procedures.
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Het is geen geheim
dat ventileren een noodzaak is.
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Gecontroleerd ventileren voor een
in ieder opzicht positief binnenklimaat.

Een goed gecontroleerd, gezond binnenklimaat vervult verschillende functies:
Het zorgt niet alleen voor meer welzijn en
prestatievermogen, maar voorkomt ook duurzaam dat het gebouw wordt aangetast door
vocht en schimmels. Om ervoor te zorgen
dat de ventilatie van gebouwen ook vanuit

het energieoogpunt overtuigt, zijn intelligente oplossingen vereist. Een conventionele
raamventilatie kent in dit opzicht namelijk
grenzen.
Ook als het gaat om inbraakwering, biedt
een gecontroleerde ventilatietechniek beslissende voordelen.

Actieve bescherming tegen schimmels,
vochtschade en beveiligingsrisico's.

Uitermate economisch en duurzaam
energie-efficiënt.

De bescherming van de bouwkundige
constructie tegen schimmels en schade door
vocht vereist een uitstekende ventilatie - en
dat is niet zo vanzelfsprekend meer bij de
steeds meer gesloten gebouwen. U kunt van
een huurder niet eisen dat hij meerdere malen per dag de ramen openzet en bovendien
is dat in de praktijk lastig uit te voeren. Volgens recente gerechtelijke uitspraken moet
de verhuurder zorgen voor de mogelijkheid
van een afdoende ventilatie, bijvoorbeeld
door het inbouwen van decentrale ventilatievoorzieningen.
Deze beschermen niet alleen actief tegen
schade aan de bouwkundige constructie,
maar door ventilatie bij gesloten -in plaats
van in kiepstand of geheel geopende - ramen verbeteren ze ook de beveiliging tegen
inbraak.

Door de nieuwe wettelijke voorschriften voor
het besparen van energie (EnEV) en het
energiepaspoort is een aanzienlijke verlaging van de energiebehoefte van gebouwen
een duidelijke doelstelling geworden.
Met een goed geïsoleerde en dichte
bouwschil, die een warmteverlies voorkomt
en daardoor de stookkosten verlaagt, is
men al een aardig eind op weg. Maar ook
een gecontroleerde ventilatietechniek door
raam- en muurventilatie is een bepalende
factor. Conventionele luchtuitwisseling door
het openen van een raam doet de eerder
bespaarde energie zo weer teniet. Er zijn
ook tal van subsidieprogramma´s die het
inbouwen van energie-efficiënte ventilatiesystemen ondersteunen.
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Onze ventilatieroosters :
Laten de ramen dicht
en bieden nieuwe mogelijkheden
op het gebied van wooncomfort.
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Warm aanbevolen:
Ventilatierooster met warmteterugwinning.

SIEGENIA biedt een omvangrijk programma
van innovatieve ventilatieapparaten voor inbouw in het raam of in de omgeving van het
raam. Nagenoeg onzichtbaar geïntegreerd
of als optische blikvanger: onze systemen
leveren niet alleen geweldige prestaties,
maar zijn door hun modulaire opbouw ook
uitgesproken veelzijdig en flexibel inzetbaar.
Daarmee worden zelfs veeleisende en complexe projecten altijd pasklaar uitgevoerd.

schil door centrale of decentrale ventilatie
(bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer)
zorgt een passief apparaat voor het binnenstromen van de verse buitenlucht. Een actieve
ventilatievoorziening beschikt daarentegen
over een gemotoriseerde ventilator die voor
een gecontroleerde ventilatie zorgt.

Energie-efficiënt ventileren.
Het beste voorbeeld voor de mogelijkheden
en voordelen van een intelligente ventilatietechniek is een warmteterugwinning. Hier
Actieve of passieve ventilator? draait tenslotte alles om een goede uitwisEen belangrijk kenmerk van ventilatieroosters seling: door een speciale warmtewisselaar
is de classificatie als actieve of passieve ven- wordt de warmte van de gebruikte afgezogen
tilator. Een passief apparaat (zonder ventila- lucht op de binnenstromende lucht overgedrator) is gebaseerd op het natuurlijke luchtdruk- gen, zodat deze wordt voorverwarmd. Dat
verschil tussen de koelere buitenlucht en de
zorgt voor een gezond klimaat in de woonverwarmde en gebruikte kamerlucht en zorgt ruimte en een duurzame bescherming van het
zo voor een gecontroleerde luchtuitwisseling. gebouw, geheel in overeenstemming met een
Bij een kunstmatig gecreëerd luchtdrukverefficiënte energiebesparing volgens de actuele verordening op de energiebesparing.

Het principe van de warmteterugwinning:

aanzuigen van verse, koude buitenlucht
afzuigen van gebruikte, warme ruimtelucht
Geleiding via een warmtewisselaar:
de warmte van de afgevoerde lucht wordt
overgebracht naar de aangevoerde lucht
waardoor deze wordt voorverwarmd
Verlaging van de stookkosten en van de
luchtvochtigheid

Inbouw in de latei
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Onze innovatieve ventilatieroosters.
Voor elke situatie een geschikte oplossing.
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AEROMAT VT
met warmteterugwinning
De compacte raamventilator met
warmteterugwinning, optimale luchtcapaciteit en een betere geluidswering.
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AEROMAT VT
Eersteklas ventilatierooster met een
modulaire constructie: veelzijdigheid ook
voor veeleisende geveloplossingen.
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AEROMAT mini
Ventilatierooster met
optionele draaisluiting.
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AEROMAT 80
Naar verbruik afgestemde passieve
ventilator met minimale inbouwhoogte.

Een overzicht van de
veelvuldige opties:

Ventilatortype

Luchtstroom

Filtertechniek

Ventilatorvoordelen

Actieve ventilator

Luchtaanvoer

Filter voor grove
stofdeeltjes

Geluidswering

Passieve ventilatie

Luchtaanvoer en -afvoer

Filter voor fijne stofdeeltjes
en stuifmeel

Warmteterugwinning (wtw)

Geschikt voor slaapkamers

Luchtaanvoer of luchtafvoer
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AEROMAT midi HY
Raamventilatoren met vochtregeling
voor een op de behoefte afgestemde
minimale ventilatie.
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AEROMAT midi
De slimme passieve ventilator
met dubbel sluitmechanisme.

NI

EU

W
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AEROMAT 100
Gecontroleerde toevoer van verse
lucht bij een optimale geluidswering.
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AEROMAT 150
De beste luchtcapaciteit zonder tocht
voor grote ruimten.
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AEROMAT VT met warmteterugwinning
De compacte raamventilator met
warmteterugwinning, optimale
luchtcapaciteit en uitstekende
geluidswering.

Nieuwe features - meer mogelijkheden. Door het nieuwe ontwerp van het frontprofiel past het ventilatie-apparaat uitstekend
in een modern interieur. Een nieuwe bedieningstoets met ingebouwde filtervervangingsindicator zorgt voor tal van gebruiksmogelijkheden. De uitgekiende warmteterugwinning zonder
condensvorming en de zeer hoge luchtcapaciteit, dat alles
gecombineerd met zeer weinig eigen geluid en een effectieve
geluidswering, zijn extra kenmerken. Maar ook de veelzijdigheid bij de montage is onderscheidend: het apparaat kan zonder problemen in vrijwel elke gevel worden geïntegreerd. Door
de lage bouwhoogte van 100 mm kan hij zelfs verdekt worden
gemonteerd, bijvoorbeeld in de bovenste latei-zone.
Montagevoordelen:
optimale integratie in de gevel door een compacte inbouwwijze
verdekt inbouwen mogelijk
geschikt voor renovatie en nieuwbouw
verticale inbouw mogelijk (AEROMAT VT WRG 1000)
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Inbouw in de latei

Productvoordelen AEROMAT VT met warmteterugwinning
1000 en 1100:
gezond ruimteklimaat door gelijktijdig be- en ontluchten incl.
voorverwarmde frisse lucht
bedieningstoets met statusweergave door moderne ledverlichting
optionele integratie van vochtigheids-, temperatuur- alsook CO2 /
VOC-sensoren
hoge luchtcapaciteit door 2-traps radiaalblazer bij weinig eigen
geluid en een extra power-niveau
effectieve geluidswering van meer dan 50 dB
geschikt voor woonruimten (slaap-, kinder-, hotelkamers, etc.),
scholen en kantoorgebouwen
met F7 en G3 filters , inclusief filtervervangingsindicatie
volgens VDI 6022 geteste uitvoering leverbaar (AEROMAT VT
WRG 1000)
in de smart-versie te bedienen met de SI Comfort-app

Inbouw in de borstwering

Verticale inbouw

AEROMAT VT
Eersteklas ventilatierooster met
modulaire opbouw:
Veelzijdigheid ook voor veeleisende
geveloplossingen.

Technisch veeleisende projecten vereisen flexibele oplossingen.
De AEROMAT VT houdt door zijn modulaire constructie steeds
alle mogelijkheden open en past zich optimaal aan de individuele eisen aan. Door het nieuwe ontwerp van het frontprofiel
past het ventilatie-apparaat uitstekend in een modern interieur.
Daarbij overtuigt hij door eersteklas eigenschappen – van
effectieve geluidswering tot een laag energieverbruik.
AEROMAT VT product- en montagevoordelen:
optisch nog meer aansprekend door een nieuw frontprofiel
uitstekende geluidswering en hoge luchtcapaciteit bij een
laag eigen geluid en individuele regeling van het luchtvolume
behuizingsprofiel in wit of zwart
modulaire, individueel aanpasbare ventilatoropbouw
eenvoudige installatie en aanpassing aan de bouwkundige
situatie
optimale integratie in de gevel door de lage inbouwhoogte

Klantspecifieke inbouwvarianten van de AEROMAT VT:
Dankzij langdurige samenwerking met architecten en ontwerpers
zijn individuele voorstellen tot stand gekomen voor nagenoeg elke
inbouwsituatie - van onzichtbare integratie in de gevel tot aan
opname in de vormgeving.
Inbouw onder het plafond:
Om statische redenen montage met een gat door de
steundelen onder het plafond.
Inbouw verticaal naast het raam:
ventilatie ook als de rolluiken gesloten zijn door verticale inbouw
tussen de raamkoof en het kozijn/geleiderails voor het rolluik - vrije
luchttoevoer tussen de geleidingsrail en de muur.

Inbouw met borstweringkanaal
verborgen in de borstwering

Inbouw in de latei

De 2 varianten van het standaardapparaat AEROMAT VT:
AEROMAT VT DS:
passieve drukverschilventilator met individuele
regeling van de luchtvolumestroom
AEROMAT VT RS:
motorisch aangedreven ventilator met bedieningstoetsen voor
twee schakelniveaus bij een gering eigen geluid
Accessoires voor de AEROMAT VT:
waterkering voor inbouw in tussenstijl
borstweringskanaal
elektrische afsluiting
insectenrooster
terugslagklep
G3 en F7 filters
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AEROMAT midi HY
Raamventilatoren met vochtregeling voor een op de behoefte
afgestemde minimale ventilatie.

De passieve raamventilator AEROMAT midi HY zorgt op
ongecompliceerde wijze voor een op de behoefte afgestemde
minimale ventilatie en regelt aan de hand daarvan de luchtvochtigheid. De luchttoevoer door de compacte raamventilator
vindt plaats door een drukvereffening tussen de buiten- en
binnenlucht (principe van drukverschil). De luchttoevoeropening
wordt afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid ingesteld.
Meerdere lagen van geweven banden reageren op de verandering van de relatieve luchtvochtigheid en zetten uit of trekken
zich samen. Door deze beweging wordt de grootte van de
invoeropening via een regelmechanisme veranderd. Daarmee is
een op de behoefte afgestemde sturing van de luchtvochtigheid
in de ruimte volgens DIN 1946-6 gegarandeerd. Het hoogste
niveau van ruimtelijk comfort biedt de ventilatorvariant met een
isolerende module, die met een vermogen van 42 dB optimale
resultaten bereikt als het gaat om geluidswering.
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AEROMAT midi HY 42 dB, met extra geluidswerende module

Productvoordelen AEROMAT midi HY:
passieve raamventilator met vochtregeling voor een op de behoefte afgestemde minimale ventilatie
de luchttoevoeropening wordt afhankelijk van de relatieve
luchtvochtigheid conform DIN 1946-6 ingesteld
modern en elegant uiterlijk door afgeronde vormgeving en smalle
waterkering
optionele variant met geluidsisolerende module voor een geluiddemping tot 42 dB
in de speciale kleuren grijs, bruin en zwart leverbaar
eenvoudig schoonmaken van de ventilator
Montagevoordelen:
eenvoudige integratie binnen de productie
horizontale inbouw in houten, kunststof en aluminium kozijnen
geschikt voor renovatie en nieuwbouw

Inbouw in vleugel en kozijn

AEROMAT midi
De slimme passieve ventilator
met dubbel sluitmechanisme.

Het geheim van het succes van de AEROMAT midi bestaat
vooral uit zijn interne waarde - of beter gezegd de slimme
constructie met het dubbele sluitmechanisme. Maar ook de
volumestroombegrenzing en het ingebouwde insectenrooster
overtuigen. Met deze slimme details maakt het natuurlijke
drukverschil een luchtuitwisseling mogelijk die betrouwbaar en
zonder tussenkomst van de gebruiker tegemoet komt aan de behoefte aan verse lucht en daarbij tevens zorgt voor meer comfort. Dat zorgt al met al voor een aangenaam krachtige en op
de behoefte afgestemde ventilatie. De AEROMAT midi is vooral
ook zeer geschikt als nastroomopening voor een centrale
luchtafvoer.
Het aantrekkelijke uiterlijk van de ventilator wordt ondersteund
door de volledige afwezigheid van zichtbare bevestigingsschroeven. Ook de gebruikersvriendelijkheid is een belangrijk
aspect. Voor een gemakkelijke reiniging kan de AEROMAT midi
eenvoudig en zonder gereedschap worden gedemonteerd.

Inbouw in kozijn

Inbouw in vleugel

Productvoordelen AEROMAT midi
slimme inwendige constructie met dubbel sluitmechanisme
volumestroombegrenzing
insectenrooster ingebouwd in de waterkering
aantrekkelijke vormgeving door verdektliggende bevestigingsschroeven
demontage zonder gereedschap voor het reinigen van de ventilator
Montagevoordelen:
toepassing met en zonder kanaal
kleine afmetingen van de waterkering: daardoor toepasbaar bij
vele rolluiken
isolatiemateriaal voor geluidsdemping binnen en buiten mogelijk
Varianten van de AEROMAT midi met en zonder ventilatiekanaal:
zonder isolatiemodule voor geluidswering
met isolatiemodule voor geluidswering intern
met isolatiemodule voor geluidswering extern
met isolatiemodule voor geluidswering intern en extern

Inbouw in vleugel en kozijn

Inbouw in opzetprofiel
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AEROMAT mini
Ventilatierooster met
optionele draaisluiting.

Als energiebesparende passieve ventilator biedt de AEROMAT
mini grote voordelen in de kleinste ruimten: de toevoer van
frisse lucht met volumestroombegrenzing zorgt voor een behagelijke sfeer. De AEROMAT mini kan gemakkelijk en vrijwel
onzichtbaar in houten, kunststof- en aluminiumramen worden
gemonteerd.
Productvoordelen AEROMAT mini
gecontroleerde, permanente frisse lucht bij gesloten ramen
passieve ventilatie
schimmelpreventie en bescherming tegen vocht conform DIN
1946-6
optisch verdekt in sponning en eenvoudig achteraf aan te brengen
zelfregelende volumestroombegrenzing tegen tocht
Montagevoordelen:
snelle en eenvoudige integratie binnen het productieproces
smalle vorm voor veelzijdige toepassing en de kleinste vleugelmaten
montage boven horizontaal en aan scharnierzijde met standaard schroeven
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AEROMAT 80
Af te stemmen naar behoefte,
passieve ventilator met minimale
bouwhoogte.

Een grote onder de kleintjes. Met een hoogte van slechts 80
mm is deze passieve ventilator licht, universeel en variabel
monteerbaar in elke raamconstructie. Ondanks de beperkte
maten overtuigt hij door een uitstekende geluidswering. Zonder
enig stroomverbruik en geluidsoverlast van buitenaf zorgt de
naar behoefte afgestemde toevoer door luchtdrukverschillen
voor een behaaglijk en gezond ruimteklimaat. Daarmee is de
AEROMAT 80 ook uitstekend geschikt voor slaap- en woonkamers.
Productvoordelen AEROMAT 80:
toevoer van frisse lucht naar behoefte bij gesloten ramen
effectieve geluidswering tegen lawaaioverlast
diffuus uittreden van lucht voorkomt tocht
naar behoefte afgestemde luchtcapaciteit: ca. 15–90 m³/u bij
10 Pa
Montagevoordelen:
met een inbouwhoogte van slechts 80 mm integreerbaar in elke
raamconstructie
variabele inbouw (verticaal naast en horizontaal boven het
raam)

Inbouw in glassponning

Inbouw in tussenstijl

AEROMAT 100
Gecontroleerde toevoer van verse
lucht bij een optimale geluidswering.

Passief of actief? Dat is hier de vraag. De AEROMAT 100
kan het allebei: afhankelijk van het type ventileert hij met een
uitstekende geluidswering kamers energiebesparend door het
verschil in luchtdruk of met een traploos instelbare ventilator.
Deze raamventilator is zowel geschikt voor privéwoningen als
voor kantoren, ziekenhuizen en hotels. Om de individuele toepassingen mogelijk te maken, is hij in drie verschillende uitvoeringen leverbaar.
Montagevoordelen:
met een inbouwhoogte van slechts 100 mm integreerbaar in
elke raamconstructie
variabele inbouw (horizontaal en verticaal naast het raam)
aanslagprofiel als accesoire voor inbouw in de glassponning

Inbouw in glassponning

Inbouw in tussenstijl

Productvoordelen AEROMAT 100:
ruimteventilatie met een uitstekende geluidswering
comfort door een diffuse luchtafgifte
naar behoefte afgestemde luchtcapaciteit: ca. 20–30 m3/u bij
10 Pa
verschil geluidsniveaunorm Dn,e,w ca. 49–46 dB
Varianten van het standaard apparaat AEROMAT 100:
AEROMAT 100 type D:
passieve ventilatievoorziening zonder ventilator
bediening met de hand of stang (type DG)
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AEROMAT 150
De beste luchtcapaciteit zonder
tocht voor grote ruimten.

Prestatie op maat: de bijzonder hoge luchtprestatie in twee
stappen maakt de AEROMAT 150 met name geschikt voor kantoor- en overheidsgebouwen. Daarbij voorkomt de luchtafvoer
over de gehele roosterlengte consequent tochtverschijnselen.
Afhankelijk van de behoefte is de ventilator verkrijgbaar als
passief of actief apparaat en standaard in te bouwen in alle
raamkozijnen van hout, kunststof of lichtmetaal (horizontaal
boven of onder en verticaal naast de ramen).
Montagevoordelen:
met een inbouwhoogte van slechts 150 mm integreerbaar in tal
van raamconstructies
variabele inbouw (verticaal naast en horizontaal
boven het raam)
montage tevens in tussenstijlen en stijl- / regelconstructies mogelijk
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Inbouw in tussenstijl

Productvoordelen AEROMAT 150:
toevoer van frisse lucht naar behoefte bij gesloten ramen
effectieve geluidswering tegen lawaai van buiten
luchtcapaciteit: ca. 60 m³/h bij 10  Pa
verschil geluidsniveaunorm Dn,e,w ca. 51 dB
Varianten van het standaard apparaat AEROMAT 150:
AEROMAT 150 type DD:
geluidsabsorberend, thermisch gescheiden nastroomelement voor
integratie in raam- of gevelsystemen
zonder ventilator (passieve ventilatie) met draaiknopbediening

SENSOAIR
De slimme luchtkwaliteitssensor met CO2- en VOC controle voor het activeren van
raam- en muurventilators.

De SENSOAIR geeft groen licht voor schone lucht en een
gezond welzijn bij volle capaciteit. Deze slimme luchtkwaliteitssensor registreert verschillende luchtverontreinigingen
– al voordat het menselijk lichaam erop reageert en de aanbevolen waarden worden overschreden. Door de automatische
activering naar behoefte van wand- of raamventilatoren gaat hij
CO2 , nicotine, rook en onaangename luchtjes optimaal tegen.
Voor een luchtkwaliteit, die gezien mag worden. De actuele
status van de omgevingslucht wordt namelijk in één oogopslag
duidelijk door de in de behuizing ingebouwde controlelampen.
SENSOAIR productvoordelen:
herkent een grote verscheidenheid aan luchtverontreinigingen
voor eenvoudige, comfortabele ventilatie naar behoefte
elegante vormgeving, probleemloze montage
universeel te gebruiken met conventionele bedrading of met
een draadloze Z-Wave-verbinding

Toename van het CO2-gehalte
in de ruimte

CO2- concentratie

Behaaglijkheidsgrens

Ramen dicht
Ramen dicht, ramen open
gecontroleerde ventilatie, ramen
dicht

Tijd

Bijvoorbeeld voor de besturing van een systeem:
SENSOAIR toepassingsmogelijkheden:
SENSOAIR plus voor de aansturing van ventilatoren en
motorische aandrijvingen
SENSOAIR wave voor integratie in draadloze Z-Wave-systemen
Technische gegevens:
meetbereiksensoren:
350–3000 ppm
			(CO2 en VOC)
voedingsspanning:
230 V AC / 24 V DC
			
afhankelijk van het apparaat
vermogen:		
1,5 W
behuizing:		
op de muur, ASA;
			signaalwit RAL 9003
afmetingen:		
154 mm x 98 mm x 39 mm

SENSOAIR
detecteert slechte
lucht in een ruimte

en verzendt
besturingssignalen
via een kabel

naar raamventilatoren
bijvoorbeeld AEROMAT VT met
warmteterugwinning,
die vervolgens verse
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lucht aanvoeren

Ventilatierooster

AEROMAT 80

Ventilatortype

AEROMAT 100

m3/h

D*

D*

Geluidswering volgens
DIN EN 20140-10
RW1,9 / Dn,e,w

21 dB /
28 dB

33 dB /
40 dB

36 dB /
43 dB

40 dB /
47 dB

39 dB /
46 dB

42 dB /
49 dB

Luchtcapaciteit bij 2 Pa

38 m3/h

13 m3/h

11 m3/h

7 m3/h

13 m3/h

9 m3/h

Luchtcapaciteit bij 4 Pa

56 m3/h

18 m3/h

16 m3/h

10 m3/h

18 m3/h

13 m3/h

Luchtcapaciteit bij 5 Pa

63 m3/h

21 m3/h

18 m3/h

11 m3/h

21 m3/h

14 m3/h

Luchtcapaciteit bij 7 Pa

76 m3/h

25 m3/h

21 m3/h

13 m3/h

25 m3/h

17 m3/h

Luchtcapaciteit bij 8 Pa

80 m3/h

26 m3/h

23 m3/h

14 m3/h

27 m3/h

18 m3/h

Luchtcapaciteit bij 10 Pa

90 m3/h

30 m3/h

26 m3/h

15 m3/h

30 m3/h

20 m3/h

Luchtcapaciteit met blower
Eigen geluid LpA
(volgens EN ISO 9614-2 /
bij 8 dB ruimtedemping)
Warmtewinstpercentage
Aanbevolen sensoren
SEV-klasse
Extra luchtgeleiding optioneel

Ja

Filter
Handmatig af te sluiten

Ja

Ja

Ja

Ja

Motorisch af te sluiten

Ja

Ja
optioneel verkrijgbaar

U-waarde volgens EN ISO 6946

1,9 W/m²K

1,68 W/m²K

Inbouwhoogte

80 mm

100 mm

Inbouwdiepte

95 mm

140 mm

200 mm – 3000 mm

508 mm – 3000 mm

verticaal
horizontaal

verticaal
horizontaal

glassponning
tussenstijl

glassponning
tussenstijl

Aluminium / EV1 zilverkleurig, donkerbrons geëloxeerd,
RAL 9016 wit
gecoat, bijzondere kleuren volgens RAL op aanvraag

Aluminium / EV1 zilverkleurig, donkerbrons geëloxeerd,
RAL 9016 wit
gecoat, bijzondere kleuren volgens RAL op aanvraag

Ventilatorlengte
Inbouwmogelijkheid

Inbouwwijze

Electrische aansluiting CE
Elektrisch vermogen

Oppervlakte/ kleur

Optioneel met bedieningsstang
Aanvullende informatie

Optioneel met bedieningsstang
Optioneel met volumestroombegrenzing

**luchtcapaciteit gemeten bij 1200 mm ventilatorlengte
***luchtcapaciteit gemeten bij 1000 mm ventilatorlengte
18 ***kader vereist

AEROMAT 150

AEROMAT VT
met warmteterugwinning

AEROMAT VT

DD*

DS**

RS

VT WRG 1000

VT WRG 1100

44 dB / 51 dB

49 dB / 56 dB

51 dB / 58 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
Stand 1: 30 m3/h
Stand 2: 43 m3/h
Stand 3: 56 m3/h

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

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

Stand 1: 16 dB(A)
Stand 2: 26 dB(A)

Stand 1: 24 dB(A)
Stand 2: 36 dB(A)

Stand 1: 20 dB(A)
Stand 2: 27 dB(A)

tot 62 %
Vocht- of CO2 / VOC-Sensor
B
Ja

Ja
optioneel G3 of M5
met apart filtervak

Luchtafvoer: G3
Luchtaanvoer: F7

Ja

Ja

Ja

optioneel verkrijgbaar

optioneel verkrijgbaar

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
langer: op aanvraag

725 mm – 3000 mm
langer: op aanvraag

1000 mm –
3000 mm

1150 mm –
3000 mm

verticaal
horizontaal

verticaal
horizontaal

verticaal
horizontaal

horizontaal

tussenstijl
stijl / regel***

borstwering (verdekt)
latei
stijl / regel***
binnenafwerking
vloer: op aanvraag VT-F

borstwering (verdekt)
bovendorpel
stijl / regel****
kozijn

borstwering (verdekt)
latei

230 V
Stand 1: 6 W
Stand 2: 10 W
Stand 3: 17 W
Aluminium / EV1 zilverkleurig, donkerbrons geëloxeerd,
RAL 9016 wit
gecoat, bijzondere kleuren volgens RAL op aanvraag

Aluminium / RAL 9016 wit
gecoat, bijzondere kleuren
volgens RAL op aanvraag
Andere varianten op aanvraag:
VT DS2 / VT RS2 / VT DSG

Koord
optioneel met terugslagklep
en borstweringskanaal

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

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

Aluminium / RAL 9016 wit
gecoat, bijzondere kleuren
volgens RAL op aanvraag
optioneel borstweringskanaal
met additionele powerstand
in de smart-versie te bedienen
met de SI Comfort-app
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Ventilatierooster

AEROMAT mini

met luchtkanaal
met geluidswerende module voor binnen + buiten

Ventilatortype
Geluidswerend conform DIN
EN 20140-10
Dn,e,w

AEROMAT midi

afhankelijk van het raam

41 dB

Luchtcapaciteit bij 2 Pa in [m3/h]

2*

13

Luchtcapaciteit bij 4 Pa in [m3/h]

3*

18

Luchtcapaciteit bij 5 Pa in [m3/h]

3*

21

Luchtcapaciteit bij 7 Pa in [m3/h]

5*

25

Luchtcapaciteit bij 8 Pa in [m3/h]

5*

26

Luchtcapaciteit bij 10 Pa in [m3/h]

6*

30

Luchtcapaciteit bij 20 Pa in [m3/h]
volumestroombegrenzing
Handmatig af te sluiten
Inbouwhoogte

32
Standaard

Standaard

optioneel met draaisluiting

Ja

21,3 mm

ca. 40 mm

Inbouwdiepte binnen
Inbouwdiepte

48 mm
16,4 mm

Inbouwdiepte buiten

49 mm

Kanaaldiepte
Ventilatorlengte
Inbouwmogelijkheid

Inbouwwijze

Oppervlakte/ kleur

60 – 88 mm
125 mm

417 mm

verticaal
horizontaal

horizontaal

Kadersponning

Kozijn
Vleugel
Kozijn en vleugel

Kunststof / wit RAL 9016

Kunststof / Aluminium
RAL 9016
Bijzondere kleuren volgens RAL op aanvraag

Verschil geluidsniveau zonder
Module voor geluidswering Dn,e,w 35 dB
Verschil geluidsniveau met
Module voor geluidswering binnen Dn,e,w 38 dB
Aanvullende informatie

Bijzondere kleuren op aanvraag vanaf 3000 stuks

Verschil geluidsniveau met
Module voor geluidswering buiten Dn,e,w 37 dB
Verschil geluidsniveau met
Module voor geluidswering binnen en buiten Dn,e,w
41 dB

		 bij inbouw per paar (afhankelijk van profiel)
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AEROMAT midi HY

Standaard 38 dB /
met geluidswerende module 42 dB
2 – 14
3 – 20
3 – 23
3 – 27
4 – 29
4 – 32

vochtgestuurd

45 mm
40 mm / 64 mm

12 mm

420 mm
horizontaal

Kozijn en vleugel

Kunststof
gelijk aan RAL 9016

optioneel leverbaar in de speciale
kleuren grijs, bruin en zwart
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Eenvoudig, veilig, slim.
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Electronische bewaking een zinvolle aanvulling.

Nog open, in kiepstand of reeds veilig
gesloten? Om dat altijd zeker te weten, heeft
u aan één blik op iWindow genoeg – op
uw smartphone. Bij het slapen gaan, bij het
verlaten van uw woning of zelfs onderweg:
het intelligente systeem biedt u eenvoudig
en effectief een complete veiligheidscontrole
over uw ramen.
Preventie, die de moeite loont.
Wat is het nut van de modernste veiligheidsbeslagen wanneer ramen eenvoudigweg
"vergeten" worden en ongemerkt in kiepstand staan of zelfs geheel geopend zijn?
Juist vanwege deze persoonlijke onachtzaamheden gebeuren meer dan 15 %
van alle inbraken door raam-, balkon- en
terrasdeuren*. Inbraken die vermijdbaar
zijn met een bekwame maar consequente
toestandscontrole.
Automatisch meer veiligheid.
Bij een betrouwbare raamcontrole en toepassing van veiligheidsbeslagen is inbraak
zo goed als uitgesloten. Reeds bij een eerste
poging wordt deze vroegtijdig herkend en
wordt het daadwerkelijke dreigingsniveau
via een bewegingsmelder en netwerkcamera‘s eenvoudig controleerbaar.

Ontdek de tot dusverre unieke vrijheid met
iWindow om uw complete technische apparatenlandschap in één mobiel sturings- en
bewakingssysteem te bedienen –
ongeacht de fabrikant! De talrijke verschillende apparaten laten zich "inlezen" en tot
een comfortabel "Connected Home" verbinden. Dat intelligente netwerk kunt u controleren en sturen met één enkele app. Altijd en
overal – heel eenvoudig met uw smartphone,
smartpad of tablet.
Een volledig open systeem.
iWindow is ten allen tijde uitbreidbaar
door zijn betrouwbare, moderne techniek –
maar integreert ook de reeds voorhanden
conventionele apparaten, die zijn gebaseerd
op infrarood of radiografie. Uiteraard kunt u
met iWindow teruggrijpen op elektronische
meerpuntssluitingen of ramen met motorische
aandrijvingen openen en sluiten.
Van digitale media tot consumentenelektronica via huis- en veiligheidstechniek tot IP-cams
en verlichting: met iWindow verbindt u alles
binnen één systeem.
Meer informatie vindt u onder: www.
iwindow.de

iWindow verhoogt niet alleen de veiligheid.
Met de veelzijdige software en de multifunctionele app is een effectieve raamcontrole
pas het begin!
* Hoofdbureau van de politie in Keulen, "Kölner Studie" 2006

>

M E T iW I ND OW N AAR E E N V E I L I G E , CO M FO RTA BE L E E N E N E RG I E - E FFIC IË NTE WO NI N G : B E WA K I N G VA N RA M E N E N D E U RE N , A A N S TURI N G
VA N EE N RO O KM E LD E R, M E L D E N VA N G L A S BRE U K O F S C H AK E L BARE
S TO PCO NTAC T E N M ET M E T I N G VA N HE T E N E RG I E V E RBRU I K .
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Verkoopkantoor Benelux

Telefoon: +31 85 4861080

Industrieterrein Dombosch I

info-b@siegenia.com

Ramgatseweg 15

www.siegenia.com

4941 VN Raamsdonksveer

SIEGENIA wereldwijd:

Oekraïne Telefoon: +38 044 4054969

Benelux Telefoon: +31 85 4861080

Oostenrijk Telefoon: +43 6225 8301

China Telefoon: +86 316 5998198

Polen Telefoon: +48 77 4477700

Duitsland Telefoon: +49 271 39310

Rusland Telefoon: +7 495 7211762

Frankrijk Telefoon: +33 3 89618131

Turkije Telefoon: +90 216 5934151

Groot-Brittannië Telefoon: +44 2476 622000

Wit Rusland Telefoon: +375 17 3143988

Onze internationale adresgegevens vindt

Hongarije Telefoon: +36 76 500810

Zwitserland Telefoon: +41 33 3461010

u op de website: www.siegenia.com

Italië Telefoon: +39 02 9353601

Zuid-Korea Telefoon: +82 31 7985590
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Neem contact op met uw vakbedrijf:

Wijzigingen van technische en/of optische aard blijven voorbehouden.
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