AERO doskonały sposób na

wentylację

Wietrzenie pod kontrolą: program inteligentnych
nawiewników okiennych.

Window systems
Door systems
Comfort systems
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Tworzymy przestrzeń do życia.
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AERO zwiększa dobre samopoczucie.

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

O komforcie użytkowania przestrzeni
decyduje bowiem całościowe podejście
do zagadnienia, a nie suma poszczególnych rozwiązań. Możliwość sprostania
wymaganiom i potrzebom oraz próba
przeobrażenia ich w innowacyjne
i atrakcyjne rozwiązania jest siłą, która
nas napędza. Przykładem są nasze nawiewniki AERO.

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

AERO wnosi powiew świeżości i podnosi
komfort użytkowania pomieszczeń:
filtrowane powietrze bogate w tlen –
pozwala wziąć głęboki wdech, a zmniejszone koszty ogrzewania i utrzymanie
wartości nieruchomości – pozwalają
swobodnie odetchnąć. Całości dopełnia
łatwy i wygodny montaż, duża elastyczność zastosowań oraz szerokie możliwości w zakresie późniejszej modernizacji
budynków.

W SIEGENIA już od dawna staramy się
myśleć w kategoriach systemowych,
dzięki czemu możemy już dziś zaproponować Państwu komfortowe rozwiązania nie tylko do okien i drzwi. Okna ze
zintegrowaną technologią wietrzenia,
możliwość odzyskiwania ciepła, urządzenia automatycznie reagujące na
pogorszenie jakości powietrza to tylko
niektóre przykłady przyszłościowych
rozwiązań, budujących komfortową
przestrzeń mieszkalną.
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Nie jest żadną tajemnicą,
że wentylacja jest koniecznością.
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Kontrolowana wentylacja to
pozytywna atmosfera w pomieszczeniu.

Zdrowy klimat we wnętrzu spełnia kilka
zadań jednocześnie. Zwiększa dobre
samopoczucie i wydajność osób przebywających w pomieszczeniu, chroniąc
przy tym substancję budynku przed
wilgocią i zagrzybieniem.

Inteligentne rozwiązania wentylacyjne pozwalają zachować efektywność
energetyczną w sytuacji, gdy stosowane
dotąd wietrzenie przez otwieranie okien
traci swoją skuteczność. Kontrolowana wentylacja pomaga zapewnić także
ochronę przed włamaniem.

Skuteczna ochrona przed pleśnią,
zawilgoceniem, nieproszonymi
gośćmi i włamaniem.

Energooszczędność i redukcja kosztów.
Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie oszczędzania energii (EnEV)
i świadectwa energetycznego ma na
celu obniżenie zużycia energii w budynkach. Spełnienie tych wymagań jest
możliwe dzięki izolowaniu i uszczelnianiu przegród zewnętrznych budynków, co wpływa na znaczną redukcję
strat energii i kosztów ogrzewania. Do
ważnych czynników zalicza się także
należyta wentylacja przy użyciu odpowiednich urządzeń (nawiewników
okiennych oraz ściennych). Konwencjonalna wymiana powietrza przez otwarte okna łatwo prowadzi do zmarnowania poczynionych oszczędności energii.
Dlatego liczne programy finansowania
umożliwiają uzyskanie dotacji, również
na montaż efektywnych energetycznie
urządzeń wentylacyjnych.

Ochrona substancji budowlanej przed
zagrzybieniem i uszkodzeniami spowodowanymi zawilgoceniem wymaga
odpowiedniej wymiany powietrza,
o którą coraz trudniej w szczelnie
ocieplonych budynkach. Często, niestety
zapominamy o tym, że modernizacja
warstwy izolacyjnej powinna iść
w parze z modernizacją systemu wentylacji, by był on odpowiednio skuteczny.
Na szczęście można to zrobić w stosunkowo szybki i łatwy sposób np. przez
zamontowanie urządzeń wentylacyjnych, które nie tylko skutecznie chronią
przed uszkodzeniami substancji budynku, lecz także zwiększają stopień ochrony antywłamaniowej - dzięki wietrzeniu
przy zamkniętych, a nie uchylonych czy
otwartych oknach.

Wykres strat energetycznych dla różnych
systemów wentylacyjnych
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Nasze nawiewniki okienne:
zamknij okna - otwórz nowe
horyzonty komfortu mieszkania.
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Gorąco polecamy:
nawiewniki okienne z odzyskiem ciepła.

SIEGENIA posiada w ofercie bogaty program innowacyjnych urządzeń wentylacyjnych do zabudowy w oknach i w ich
obrębie. Nasze systemy wentylacyjne
mogą być zabudowane bardzo dyskretnie lub uatrakcyjniać wystrój pomieszczenia. Jedno jest pewne - w każdej
wersji są niezwykle wydajne, a dzięki
modułowej konstrukcji również bardzo
uniwersalne i elastyczne w zastosowaniu. Za ich pomocą można zrealizować
nawet skomplikowane, wyszukane
projekty.
Nawiewnik aktywny czy
pasywny?
Nawiewniki okienne ze względu na sposób działania dzielimy na aktywne
i pasywne. Nawiewnik pasywny (bez
wentylatora) bazuje na naturalnej różnicy ciśnień pomiędzy chłodnym powietrzem na zewnątrz, a ciepłym zużytym,
powietrzem w pomieszczeniu.

W przypadku różnicy ciśnień wytworzonej sztucznie, przez centralną lub
lokalną wentylację odprowadzającą (np.
w kuchni lub łazience), nawiewnik pasywny zadba o dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Nawiewnik aktywny
posiada wentylator, dzięki któremu możemy kontrolować poziom wietrzenia.

Energooszczędne wietrzenie.
Najlepszym przykładem możliwości
i zalet nowoczesnej techniki wentylacji
jest odzysk ciepła. Chodzi tu w istocie
o korzystną wymianę: dzięki specjalnemu wymiennikowi ciepła temperatura
ze zużytego już powietrza wykorzystana zostaje do ogrzania napływającego
z zewnątrz zimnego strumienia. Pozwala to zapewnić zdrowy klimat mieszkania i nakierowaną na zrównoważony
rozwój ochronę budynku, zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia
w sprawie oszczędzania energii EnEV.

Zasada odzysku ciepła:
pobieranie świeżego, zimnego powietrza z zewnątrz
odprowadzanie zużytego, ciepłego
powietrza z pomieszczenia
prowadzenie przez wymiennik ciepła:
ciepło z odprowadzanego powietrza
ogrzewa wpływający strumień świeżego powietrza
redukcja kosztów ogrzewania
i wilgotności w pomieszczeniu

M O N TA Ż W N A D P R O Ż U O K N A
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Innowacyjne nawiewniki okienne.
Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji.

Strona 10
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AEROMAT VT z funkcją rekuperacji

AEROMAT VT

Kompaktowy nawiewnik okienny
z odzyskiem ciepła: optymalna wydajność
i wysoki stopień izolacji akustycznej.

Najwyższej klasy nawiewnik okienny
o modułowej konstrukcji: uniwersalne
rozwiązanie dla wymagających.

Strona 14
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AEROMAT mini

AEROMAT 80

Nawiewnik ciśnieniowy z obrotową
blokadą otwarcia i zamknięcia.

Nawiewnik pasywny o minimalnej
wysokości.

Różnorodne możliwości
wyposażenia:
Typ nawiewnika

Przepływ powietrza

aktywny

Rodzaj filtra

nawiew

Zalety nawiewnika

filtr cząstek

izolacja
akustyczna

pasywny

nawiew

filtr pyłków

odzysk ciepła

i wywiew
nawiew

cicha praca

lub wywiew

(do sypialni)
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AEROMAT midi HY

AEROMAT midi

Higrosterowany nawiewnik pasywny.

Inteligentny nawiewnik pasywny,
z podwójną możliwością zamykania.
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AEROMAT 100

AEROMAT 150

Kontrolowane doprowadzanie świeżego
powietrza i optymalna izolacja akustyczna.

Najwyższa wydajność bez przeciągów:
do dużych pomieszczeń.
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AEROMAT VT z funkcją rekuperacji
Kompaktowy nawiewnik okienny
z odzyskiem ciepła, zapewniający
optymalną wydajność i wysoki
stopień izolacji dźwiękowej.

Dodatkowe funkcje – większa wydajność. Nowy kształt
przedniego panelu osłonowego może być doskonale zintegrowany z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Nowy przycisk
ze zintegrowanym wskaźnikiem wymiany filtra umożliwia
łatwą obsługę urządzenia. Dalsze atuty nawiewnika to: wysoki stopień odzysku ciepła bez konieczności odprowadzania kondensatu, wysoka wydajność, cicha praca i efektywna
izolacja dźwiękowa. Kolejna zaleta ujawnia się przy montażu: nawiewnik z łatwością można dopasować do każdego
typu elewacji. Niewielka wysokość zabudowy - 100 mm pozwala na ukryty montaż nawiewnika, np. w górnej części
nadproża okna.

Zalety montażowe:
doskonałe wkomponowanie w fasadę dzięki kompaktowej konstrukcji
możliwość zakrytego montażu
do zastosowania w budynkach modernizowanych
i nowych
możliwy montaż pionowy (AEROMAT VT WRG 1000)
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M O N TA Ż W N A D P R O Ż U O K N A

P O D PA R A P E T E M

Zalety AEROMAT VT 1000 i 1100 z funkcją rekuperacji:
zdrowy klimat w pomieszczeniu dzięki jednoczesnemu
nadmuchowi i wydmuchowi powietrza, łącznie z ogrzaniem świeżego powietrza
aktualny status urządzenia wskazują energooszczędne diody LED zintegrowane z przyciskiem sterującym
opcjonalna możliwość integracji z czujnikami poziomu wilgotności, temperatury lub stężenia CO₂ / VOC
odzysk ciepła bez powstawania kondensatu
dwustopniowa dmuchawa promieniowa (objętość powietrza do 42 m³/h), zapewnia wysoką wydajność, cichą pracę
i dodatkowe możliwości regulowania mocy
efektywna izolacja dźwiękowa – ponad 50 dB
nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, sypialni, pokoi dla
dzieci, a także hoteli, szkół i budynków biurowych
filtry F7 i G3 i wskaźnik informujący o potrzebie ich
wymiany
dostępny wariant zgodny z VDI 6022
obsługiwany przez wygodną aplikację SIEGENIA Comfort

M O N TA Ż P I O N O W O

AEROMAT VT
Najwyższej klasy nawiewnik
okienny o modułowej konstrukcji:
uniwersalne rozwiązanie do
nowoczesnych fasad.

Projekty skomplikowane pod względem technicznym wymagają elastycznych rozwiązań. AEROMAT VT zapewnia
całe mnóstwo możliwości dzięki modułowej konstrukcji
i dostosowuje się z łatwością do indywidualnych wymagań.
Nowy kształt przedniego panelu osłonowego pozwala na
idealne dopasowanie się do nowoczesnego wystroju wnętrza. Nawiewnik wykazuje przy tym doskonałe właściwości
– efektywnie tłumi hałas i zużywa niewiele energii.

Zalety produktowe i montażowe AEROMAT VT:
atrakcyjny nowy kształt przedniego panelu osłonowego
dobre tłumienie hałasu i wysoka wydajność przy niskim
zużyciu energii i indywidualnej regulacji ilości powietrza
obudowa w kolorze białym lub czarnym
modułowa konstrukcja, którą można indywidualnie
modyfikować
bezproblemowy montaż i dostosowanie do bryły
budynku
niewielka wysokość zabudowy

Indywidualne warianty montażowe urządzenia
AEROMAT VT:
W trakcie długoletniej współpracy z architektami i projektantami stworzyliśmy szereg indywidualnych propozycji dostosowanych do niemal wszystkich sytuacji montażowych – nasze urządzenia mogą być zarówno dyskretnie zintegrowanie
w fasadzie, jak i stanowić istotny element projektu budynku.
Montaż pod sufitem:
Ze względów statycznych wymagane jest wykonanie
otworu w elementach nośnych sufitu.
Montaż pionowo, obok okna:
Wentylacja nawet przy zasuniętych roletach dzięki pionowemu montażowi pomiędzy ramą okna, a framugą/
prowadnicą rolety. Powietrze może swobodnie przepływać
między prowadnicą, a murem.
zakryty montaż w kanale
podparapetowym

montaż w nadprożu
okna

2 warianty nawiewnika AEROMAT VT:
Pasywny nawiewnik działający na zasadzie różnicy
ciśnień z indywidualną regulacją przepływu powietrza.
AEROMAT VT RS:
Nawiewnik z wentylatorem o trzech stopniach wydajności, zapewniający cichą pracę.
Akcesoria do AEROMAT VT:
osłona do montażu pomiędzy ramą, a skrzydłem okna
kanał podparapetowy
elektroniczne sterowanie dopływu powietrza
kratka chroniąca przed owadami
klapka zabezpieczająca przed zmianą kierunku przepływu powietrza
filtr G3 i F7
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AEROMAT midi HY
Higrosterowany nawiewnik okienny
zapewniający niezbędną wymianę
powietrza przy zamkniętym oknie.

AEROMAT midi HY to pasywny nawiewnik okienny, który
zapewnia niezbędną wymianę powietrza w zależności od
poziomu wilgotności. Kompaktowe urządzenie działa na
zasadzie wyrównania różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem
panującym we wnętrzu i na zewnątrz pomieszczenia. Ilość
doprowadzanego powietrza regulowana jest zależnie od
wilgotności względnej. Mechanizmem sterującym są wielowarstwowe taśmy poliamidowe, które rozszerzają się lub
zwężają pod wpływem zmian wilgotności względnej
w powietrzu. Powoduje to otwarcie przepustnicy i doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczenia.
Takie rozwiązanie pozwala kontrolować poziom wilgotności, zgodnie z DIN 1946-6. Wysoki poziom komfortu
w pomieszczeniach zapewnia wersja nawiewnika z modułem izolacji akustycznej na poziomie 42 dB.

Zalety montażowe:
montaż nawiewnika łatwo zintegrować z procesem
produkcji okien
montowany poziomo w oknach PCV, drewnianych
i aluminiowych
doskonały jako produkt uzupełniający
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WA R I A N T 4 2 D B , Z M O D U Ł E M I Z O L A C J I A K U S T YC Z N E J

Zalety produktu AEROMAT midi HY:
pasywny nawiewnik okienny umożliwia doprowadzenie
niezbędnej ilości powietrza przy zamkniętych oknach
przepływ powietrza w zależności od wilgotności względnej
zgodnie z DIN 1946-6
nowoczesny i atrakcyjny wizualnie kształt oraz niewielkie
wymiary
opcjonalny wariant z modułem izolacji akustycznej do 42 dB
opcjonalnie dostępny w kolorach: szarym, brązowym
i czarnym
łatwe czyszczenie urządzenia

Zalety produktu AEROMAT midi HY z pokrętłem
Nowa wersja, wyposażona w dodatkowe pokrętło, pozwalające na ustawienie nawiewnika w trzech różnych trybach pracy:
przepływ minimalny
sterowanie automatyczne w zależności od wilgotności
powietrza
przepływ maksymalny

M O N TA Ż W S K R Z Y D L E I W R A M I E

AEROMAT midi
Inteligentny nawiewnik pasywny
z podwójnym zamykaniem.

Tajemnicą sukcesu nawiewnika AEROMAT midi jest
to czego nie widać – a mianowicie jego inteligentna
konstrukcja z podwójnym mechanizmem zamykającym.
Działające na zasadzie różnicy ciśnień urządzenie, zostało
dodatkowo uzupełnione o ogranicznik strumienia przepływającego powietrza oraz siatkę przeciwko insektom,
zintegrowaną w osłonie zewnętrznej. Dzięki tym inteligentnym szczegółom nawiewnik zapewnia wydajne i dopasowane do wymagań wietrzenie. AEROMAT midi może
być również stosowany jako dodatkowe źródło powietrza
w przypadku używania centralnego wyciągu. Atrakcyjna,
nowoczesna forma nawiewnika dodatkowo zyskuje na
wyglądzie dzięki temu, że śruby montażowe są zupełnie
niewidoczne. Projektując midi kładliśmy również duży
nacisk na łatwość obsługi: w razie konserwacji AEROMAT
midi można zdemontować bez konieczności używania
dodatkowych narzędzi.

M O N TA Ż W R A M I E

M O N TA Ż W S K R Z Y D L E

Zalety AEROMAT midi:
inteligentna konstrukcja z podwójnym zamykaniem
ogranicznik wielkości strumienia powietrza
siatka przeciw insektom zintegrowana w osłonie
zewnętrznej
atrakcyjny wygląd dzięki ukrytym śrubom montażowym
łatwy demontaż w celu czyszczenia nawiewnika

Zalety montażowe:
możliwość stosowania z kanałem lub bez
małe wymiary osłony zewnętrznej, dzięki czemu może być
stosowany w połączeniu z różnymi rodzajami rolet
osłony chroniące przed hałasem mogą być instalowane od
wewnątrz i na zewnątrz
Warianty AEROMAT midi z lub bez kanału przelotowego:
bez modułu izolacji akustycznej
z modułem izolacji akustycznej od wewnątrz
z modułem izolacji akustycznej od zewnątrz
z modułem izolacji akustycznej od wewnątrz i od zewnątrz

M O N TA Ż W S K R Z Y D L E

M O N TA Ż W P R O F I L U

I W RAMIE

POSZERZAJĄCYM
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AEROMAT mini
Nawiewnik ciśnieniowy
z obrotową blokadą otwarcia
i zamknięcia.

AEROMAT 80
Nawiewnik pasywny o minimalnej wysokości zabudowy.

Energooszczędny AEROMAT mini to synonim wielkich
korzyści na niewielkiej przestrzeni: dzięki doprowadzaniu
świeżego powietrza z ograniczeniem przepływu zadba
o przyjemną i komfortową atmosferę. AEROMAT mini można łatwo i dyskretnie zamontować w oknach drewnianych,
z PCV i aluminium.

Wielkie możliwości w małym urządzeniu. Dzięki wysokości
wynoszącej zaledwie 80 mm nawiewnik jest lekki, uniwersalny i można go zamontować w oknie o dowolnej
konstrukcji. Pomimo kompaktowych wymiarów, doskonale
izoluje dźwięki. Indywidualny nawiew świeżego powietrza
na zasadzie różnicy ciśnień, dba o komfortowy klimat
w pomieszczeniu - bez zużycia prądu i wpuszczania hałasu
z zewnątrz. Dlatego jest to idealny wybór do sypialni i pomieszczeń mieszkalnych.

Zalety montażowe AEROMAT mini:
regulowane, stałe dostarczanie świeżego powietrza przy
zamkniętym oknie
ochrona przed zagrzybieniem i wilgocią wg DIN 1946-6
opcjonalnie zakryty montaż we wrębie okna
łatwy późniejszy montaż
Zalety montażowe:
szybka i łatwa integracja w proces montażu
sprawdzi się również na wąskich profilach skrzydeł
montaż przy użyciu standardowego wkrętu

Zalety produktu AEROMAT 80:
nadmuch świeżego powietrza w zależności od potrzeb
przy zamkniętym oknie
efektywna izolacja dźwiękowa tłumi hałas
rozproszony wylot powietrza przeciwdziała przeciągom
wydajność dostosowana do potrzeb: ok. 15–90 m 3/h
przy 10 Pa
Zalety montażowe:
wysokość zabudowy 80 mm pozwala na zintegrowanie
w każdej konstrukcji okiennej
elastyczny montaż: pionowo obok okna lub poziomo nad
oknem
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M O N TA Ż W S K R Z Y D L E

W RAMIE

AEROMAT 100
Kontrolowany nadmuch
świeżego powietrza i doskonała izolacja dźwiękowa.

W przypadku wysokich wymagań odnośnie wydajnej wymiany powietrza i skutecznej izolacji dźwiękowej, optymalnym rozwiązaniem będzie nawiewnik pasywny
AEROMAT 100. Działając na zasadzie różnicy ciśnień, zapewnia on energooszczędną, a przy tym skuteczną wymianę powietrza w połączeniu z wysoką izolacją dźwiękową.
Nawiewnik przeznaczony jest do pomieszczeń domowych
oraz obiektów użytku publicznego typu: biura, szpitale czy
hotele.

Zalety produktowe AEROMAT 100:
skuteczna wentylacja pomieszczeń z doskonałą izolacją
dźwiękową
rozproszony wylot powietrza zapewniający komfort
wydajność: ok. 20–30 m 3/h przy 10 Pa
średni poziom izolacji dźwiękowej D n,e,w ca. 49–46 dB
wyłącznie nawiewnik pasywny bez wentylatora
obsługa ręczna lub za pomocą listwy napędowej (typ DG)
opcjonalnie z ogranicznikiem przepływu powietrza

Zalety montażowe:
wysokość zabudowy 100 mm pozwala na zintegrowanie
w każdej konstrukcji okiennej
elastyczny montaż (poziomo i pionowo obok okna)
łącznik profilu jako dodatek umożliwiający montaż
w skrzydle

M O N TA Ż W S K R Z Y D L E

W RAMIE
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AEROMAT 150
Najwyższa wydajność
bez przeciągów do
dużych pomieszczeń.

Wydajność na miarę – dzięki bardzo wysokiej wydajności,
AEROMAT 150 sprawdzi się zwłaszcza w budynkach biurowych i administracyjnych. Dzięki wylotowi powietrza na
całej długości nie powstaje wrażenie przeciągu. Nawiewnik
jest dostępny w wersji aktywnej lub pasywnej. Nadaje się
praktycznie do każdego typu okien - drewnianych, aluminiowych i z PCV, a przy tym można go montować na wiele
różnych sposobów: poziomo, pod lub nad oknem i pionowo
obok okna.

Zalety montażowe:
wysokość zabudowy 150 mm pozwala na zintegrowanie
w każdej konstrukcji okiennej
elastyczny montaż: pionowo obok okna i poziomo nad
oknem
montaż możliwy zarówno w ramie jak i wzdłuż słupka/
rygla
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M O N TA Ż W R A M I E

Zalety produktowe AEROMAT 150:
nadmuch świeżego powietrza w zależności od potrzeb przy
zamkniętym oknie
wysoki poziom izolacji hałasów zewnętrznych
wydajność: 60 m³/h przy 10  Pa
średni poziom izolacji dźwiękowej D n,e,w ca. 51 dB
pochłaniający dźwięki, izolowany termicznie system
nawiewu do zintegrowania w systemach okiennych lub
fasadowych
obsługiwany pokrętłem

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

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

Wzrost stężenia CO2 w pomieszczeniu

stężenie-CO2

granica komfortu

Zalety produktu SENSOAIR:
rozpoznaje różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza
zapewnia łatwe, wygodne i dostosowane do potrzeb
wentylowanie pomieszczeń
jest prosty w montażu i pasuje do każdego wnętrza
sygnał przekazywany jest drogą kablową lub dzięki Wi-Fi

okno zamknięte

czas

okno zamknięte, okno otwarte
kontrolowana wentylacja,
okno zamknięte

Przykład sterowania:
Możliwości funkcjonalne SENSOAIR:
SENSOAIR plus - może kontrolować pracę urządzeń wentylacyjnych i napędy okien
SENSOAIR smart zintegrowany z aplikacją SIEGENIA
Comfort

Dane techniczne:
zakres pomiaru czujników:
napięcie zasilania:
			
wejście:		
obudowa:
wymiary:		

350–3000 ppm; (CO2 i VOC)
230 V AC / 24 V DC
w zależności od urządzenia
1,5 W
natynkowa, ASA; biała
RAL 9003
154 mm x 98 mm x 39 mm

SENSOAIR

I PRZEKAZUJE

N P. A E R O M AT V T

REJESTRUJE NISKĄ

S YG N A Ł D R O G Ą

Z F U N KC J Ą R E K U -

J A KO Ś Ć P O W I E T R Z A

B E Z P R Z E W O D O WĄ

P E R A C J I , K T Ó RY D O -

W POMIESZCZENIU

LUB KABLEM DO

P R O WA D Z A

N AW I E W N I K A

ŚWIEŻE POWIETRZE

LUB ZA POMOCĄ
WI-FI
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Nawiewniki
okienne

AEROMAT 80

AEROMAT 100

D*

D*

Typ nawiewnika
Izolacja akustyczna
DIN EN 10140-2
RW1,9 / D n,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

Wydajność przy 2 Pa

38 m3/h

13 m3/h

11 m3/h

7 m3/h

13 m3/h

9 m3/h

Wydajność przy 4 Pa

56 m3/h

18 m3/h

16 m3/h

10 m3/h

18 m3/h

13 m3/h

Wydajność przy 5 Pa

63 m3/h

21 m3/h

18 m3/h

11 m3/h

21 m3/h

14 m3/h

Wydajność przy 7 Pa

76 m3/h

25 m3/h

21 m3/h

13 m3/h

25 m3/h

17 m 3/h

Wydajność przy 8 Pa

80 m3/h

26 m3/h

23 m3/h

14 m3/h

27 m3/h

18 m 3/h

Wydajność przy 10 Pa

90 m3/h

30 m3/h

26 m3/h

15 m3/h

30 m3/h

20 m 3/h

Wydajność z wentylatorem
Emisja hałasu LpA
(mierzona wg EN ISO 3745 /
przy izolacji wnętrza na
poziomie 8 dB)
Stopień wykorzystania ciepła
Zalecane czujniki
Klasa SEV
Dodatkowa opcja przepływu
powietrza

tak

Filtr
Zamykanie ręczne

tak

tak

tak

tak

Zamykanie automatyczne
Wartość U wg EN ISO 6946

tak

tak
dostępne opcjonalnie

1,9 W/m²K

1,68 W/m²K

Wysokość zabudowy

80 mm

100 mm

Głębokość zabudowy

95 mm

140 mm

Długość nawiewnika

200 mm – 3000 mm

508 mm – 3000 mm

Możliwość montażu

w skrzydle
w ramie

w skrzydle
w ramie

wrąb szybowy
w ramie

wrąb szybowy
w ramie

aluminium / srebrny EV1, ciemny brąz anodowany,
lakierowane na biało RAL 9016,
kolory specjalne RAL na życzenie

aluminium / EV1 srebrne, srebrny EV1, ciemny brąz anodowany,
lakierowane na biało RAL 9016,
kolory specjalne RAL na życzenie

Miejsce montażu

Przyłącze elektryczne CE
Pobór mocy

Powierzchnia / Kolor

opcjonalnie z listwą napędową
Informacje dodatkowe

opcjonalnie z listwą napędową
opcjonalnie z ogranicznikiem przepływu powietrza
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* wydajność mierzona dla nawiewnika o długości 1200mm, ** wydajność mierzona dla nawiewnika o długości 1000mm, *** wymagana jest dodatkowa rama mocująca

AEROMAT 150

AEROMAT VT

AEROMAT VT z funkcją
rekuperacji

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
Poziom 1: 30 m3/h
Poziom 2: 43 m3/h
Poziom 3: 56 m3/h

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

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

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

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

Poziom 1: 20 dB(A)
Poziom 2: 27 dB(A)
Poziom 3: 38 dB(A)

do 62%
Czujnik wilgotności lub czujnik stężenia
CO2-/VOC
B
tak

tak
G3 lub F7
z osobną przegrodą na filtr

powietrze odprowadzane: G3
powietrze doprowadzane: F7

tak

tak

tak

dostępne opcjonalnie

dostępne opcjonalnie

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
dłuższe na życzenie

725 mm – 3000 mm
dłuższe na życzenie

1000 mm – 3000 mm

1150 mm – 3000 mm

w skrzydle
w ramie

w skrzydle
w ramie

w skrzydle
w ramie

w ramie

w ramie
słupek / rygiel***

parapet (ukryty)
nadproże
słupek / rygiel***
ościeżnica
podłoga na życzenie VT–F

parapet (ukryty)
nadproże
słupek / rygiel***
ościeżnica

parapet (ukryty)
nadproże

230 V
Poziom 1: 6 W
Poziom 2: 10 W
Poziom 3: 17 W
aluminium / EV1 srebrne, anodowane na kolor ciemnobrązowy, lakierowane na biało RAL 9016,
inne kolory z palety RAL na życzenie

aluminium / lakierowane na biało RAL 9016,
inne kolory z palety RAL na życzenie

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

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

aluminium / lakierowane na biało RAL 9016,
inne kolory z palety RAL na życzenie

opcjonalnie:
kanał podparapetowy
dodatkowe warianty na zapytanie:
VT DS2 / VT RS2 / VT DSG
linka regulująca dopływ powietrza

opcjonalnie:
zabezpieczenie przed zmianą kierunku przepływu
powietrza i kanał podparapetowy

łącznie z poziomem mocy
wersja smart, obsługiwana przez wygodną
aplikację SIEGENIA Comfort,
kompatybilną z iOS 8.0, iPhone, iPad,
iPod touch oraz Android 5.0 i nowszy
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Nawiewniki
okienne

AEROMAT mini

z kanałem powietrznym, z izolacją akustyczną
wewnątrz i od zewnątrz

Typ nawiewnika
Izolacja akustyczna wg
DIN EN 10140-2 D n,e,w

AEROMAT midi

w zależności od
okna

41 dB

Wydajność przy 2 Pa in [m3/h]

2  *

13

Wydajność przy 4 Pa in [m3/h]

3*

18

Wydajność przy 5 Pa in [m3/h]

3*

21

Wydajność przy 7 Pa in [m3/h]

5*

25

Wydajność przy 8 Pa in [m3/h]

5*

26

Wydajność przy 10 Pa in [m3/h]

6*

30

Wydajność przy 20 Pa in [m3/h]
Ograniczenie przepływu
Zamykanie ręczne
Wysokość zabudowy

32
standard

standard

opcjonalnie z obrotową blokadą przepływu

tak

21,3 mm

ca. 40 mm

Głębokość zabudowy od wewnątrz

Głębokość zabudowy

48 mm

16,4 mm

Głębokość zabudowy od zewnątrz

49 mm

Głębokość kanału

60 – 88 mm

Długość nawiewnika

125 mm

417 mm

Możliwość montażu

w skrzydle
w ramie

w ramie

Miejsce montażu

wrąb ramy

w ramie
w skrzydle
w ramie i skrzydle

PCV / biały RAL 9016

PCV / aluminium
RAL 9016
kolory specjalne RAL na życzenie

Powierzchnia / Kolor

średni poziom dźwiękochłonności
bez izolacji akustycznej Dn,e,w 35 dB

Informacje dodatkowe

na życzenie możliwe
inne kolory
od 3000 sztuk

średni poziom dźwiękochłonności
z izolacją akustyczną wewnątrz Dn,e,w 38 dB
średni poziom dźwiękochłonności
z izolacją akustyczną od zewnątrz Dn,e,w 37 dB
średni poziom dźwiękochłonności
z izolacją akustyczną wewnątrz
i od zewnątrz Dn,e,w 41 dB

*przy montażu parami (zależnie od profilu)
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AEROMAT midi HY

standard 38 dB /
z izolacją akustyczną 42 dB

2 – 14

3 – 20

3 – 23

3 – 27

4 – 29

4 – 32

kontrola wilgotności

45 mm

40 mm/64 mm

12 mm

420 mm
w ramie

w ramie i skrzydle

PCV
kolor biały zbliżony do RAL 9016

dostępny również w kolorze: szarym, brązowym i czarnym
wersja z pokrętłem, trzy tryby pracy
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Inteligentna obsługa dzięki
aplikacji SIEGENIA Comfort.
Jedna dla wszystkich.

Komfort zaczyna się od łatwej obsługi.
Korzystając z aplikacji SIEGENIA
Comfort zainstalowanej na smartfonie,
tablecie czy komputerze, można wygodnie obsługiwać urządzenia firmy SIEGENIA. Aplikacja zastępuje indywidualne
sterowanie zdalnym pilotem radiowym
lub pilotem na podczerwień. Począwszy
od nawiewników okiennych AEROMAT
VT z odzyskiem ciepła w wersji smart,
poprzez motoryczny napęd DRIVE axxent
DK smart, po KFV GENIUS smart — z
naszą aplikacją możliwe jest zamykanie/
otwieranie okien i drzwi oraz sterowanie
wentylacją.
Komfortowa obsługa i funkcje dodatkowe: w zależności od zakresu funkcji
poszczególnych urządzeń, aplikacja odpowiada za optymalną kontrolę poprzez
uzyskanie dokładnej informacji na temat
statusu urządzenia lub wykonania polecenia. Warunkiem technicznym jest wersja
urządzenia z dostępem Wi-Fi (wariant
smart), takie urządzenie może być obsługiwane niezależnie, lub za pośrednictwem
domowej sieci Wi-Fi
Aplikacja SIEGENIA Comfort jest bezpłatna. A o bezpieczeństwo komunikacji
troszczy się system SSL, ten sam,
z którego korzystają banki, przy dokonywaniu operacji płatniczych.

S I E G E N I A C O M F O RT N I E S Ł U Ż Y J E DY N I E
D O O B S Ł U G I WA N I A N AW I E W N I KÓ W.
D Z I Ę K I N I E J M O Ż E S Z N P. A K T Y W O WA Ć
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F U N KC J Ę A U T O M AT YC Z N Ą .

Zalety produktu SIEGENIA Comfort:
wygodna obsługa urządzeń SIEGENIA
za pomocą smartfonu, tabletu lub laptopa; niezależnie, lub poprzez domową
sieć Wi-Fi
brak dodatkowego pilota
optymalna kontrola dzięki informacjom
zwrotnym na temat stanu urządzenia
lub wykonania zlecenia
proste, intuicyjne dodawanie komponentów z pomocą asystenta instalacji
zintegrowanego z aplikacją
kompatybilna z iOS 8.0, iPhone, iPad,
iPod touch oraz z Androidem 5.0
i nowszy

ul. Ossowskiego 64

Telefon: +48 77 4477700

46-203 Kluczbork

Telefax: +48 77 4477720

POLSKA

info-pl@siegenia.com

Polska Telefon: +48 77 4477700

Austria Telefon: +43 6225 8301

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Beneluks Telefon: +31 85 4861080

Szwajcaria Telefon: +41 33 3461010

Białoruś Telefon: +375 17 3143988

Turcja Telefon: +90 216 5934151

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Ukraina Telefon: +38 044 4054969

Dane teleadresowe naszych oddziałów

Francja Telefon: +33 3 89618131

Węgry Telefon: +36 76 500810

na całym świecie znajdziecie Państwo na

Korea Południowa Telefon: +82 31 7985590

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000

www.siegenia.com

Niemcy Telefon: +49 271 39310

Włochy Telefon: +39 02 9353601

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych i wizualnych.

SIEGENIA na świecie:

H4005.3123pl_17/2017-09

www.siegenia.com

