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Utsovet

Veggventilen AEROVITAL ambience:
Gir et stille og merkbart sunnere
inneklima - dag og natt.
Window systems
Door systems
Comfort systems

Man lever som man lufter.
Frisk luft er livsviktig for for god helse. Veggventilen
AEROVITAL ambience får man optimal luftkvalitet med
minst mulig støy. Effektiv lyddemping og smarte komfortfunksjoner gir et sunt inneklima og sparer energi.

Sunn friskluft med
mindre støy

AEROVITAL ambience reduserer den
daglige støybelastningen med opptil 58 dB.
Man kan knapt åpne et vindu uten at stillheten blir brutt. Spesielt i områder med stor trafikkbelastning betyr sunn friskluft
samtidig helseskadelig støy. Der konvensjonell lufting gjennom
åpne vinduer blir en belastning, gir AEROVITAL ambience økt
bokvalitet. Du får frisk luft selv om vinduene er lukket. Den
spesielt effektive lydisolasjonen reduserer også store støybelastninger til et ufarlig nivå. Slik er lydisolasjon også bra for
helsen din.
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Luft mer intelligent
uten risiko for fukt

AEROVITAL ambience måler luftfuktigheten
inne og ute og regulerer luftmengden automatisk.

Nøkkelen til mer velvære og større kapasitet
ligger i inneklimaet. Den bør være frisk, med mye
oksygen og uten farlige stoffer eller pollen. Men
også fuktig‑heten i luften er av betydning: Hvis
den er for fuktig øker risikoen for at det dannes
farlig muggsopp – er luften for tørr er det en be‑
lastning for luftveiene.

➊ Intelligent fuktighetsstyring: Sensorer inne og ute beregner
det optimale tidspunktet for lufting.

➋ Varig høy luftkvalitet: Brukt og dårlig luft (CO2 eller VOC) blir
registert med varianten AEROVITAL ambience smart og luftut‑
skiftingen tilpasses automatisk.

➌ Smart filterteknologi: Tilluft og avtrekk ledes og filtreres

adskilt slik at friskluft uten pollen og skadelige stoffer kommer
inn i rommet. For renere luft.

Luft mer effektivt med
lavere kostnader til oppvarming

AEROVITAL ambience gjenvinner over 85 %
av varmen fra avtrekksluften og slik sparer
den kostnader til oppvarming.

Med moderne varmeisolering holdes varmen inne
om vinteren, og du sparer energi. Men ved lufting
gjennom åpne vinduer går dette fort tapt igjen.
AEROVITAL ambience tilpasser friskluften optimalt
til ditt behov, og gir best mulig varmegjenvinning.
Det betyr penger spart!

➊ Spesielt økonomisk: Varmegjenvinningen på over 85 % er svært

effektiv. I den varme årstiden kan den lett deaktiveres eller utvi-

des til avkjøling om natten.

➋ Spesielt effektiv: Med den nyskapende luftføringen trenger

ventilen svært lite energi, har lang levetid og er svært stillegående.

Du bestemmer selv hvor intelligent du vil lufte.
Å velge varianten AEROVITAL ambience smart for den
daglige tilførselen av friskluft er smart. Betjening med den
gratis app-en SIEGENIA Comfort gjør luftingen enda
enklere.

Automatisk mer komfort.

Ren luft – så mye du ønsker.

Alltid perfekt timing.

Velg driftsmodus og sett luftingsautomatikken på fuktighet, VOC- eller
CO2-innhold. Det er også enkelt å
bruke bare tilluft eller avtrekk og
å slå av varmegjenvinningen.

Med den trinnløse reguleringen av
luftmengden kan du bestemme helt
nøyaktig hvor mye friskluft som skal
komme inn.

Med opptil fem tidsur kan du tilpas‑
se ventilen perfekt til din personlige
dagsplan. Du angir ganske enkelt de
ønskede tidspunktene og driftsmo‑
diene.

Oversikt over alle funksjoner

AEROVITAL
ambience

AEROVITAL
ambience smart

Større frihet når det gjelder design.

Med det rene, moderne designet er
ventilen enkel å integrere i rommet
VOC-/CO2-styring		
⦁
på en elegant og harmonisk måte.
Automatisk drift fuktighetsstyring
⦁
⦁
Også muligheten til delvis innfelling
i veggen øker mulighetene når det
Automatisk drift VOC/CO2		
⦁
gjelder utforming.
5-trinns betjening på apparatet
⦁
⦁

Intelligent fuktighetsstyring

⦁

⦁

Trinnløs styring med app		

⦁

Sommerdrift på apparatet

⦁

⦁

Filterbytteindikator på apparatet

⦁

⦁

Filterbytteindikator med app		

⦁

LED-statusindikator på apparatet

⦁

⦁

WLAN 		

⦁

WLAN-drift uten ekstern ruter		

⦁

Betjening med app 		

⦁

Tidsurdrift med app 		

⦁

Visning av driftstimer med app 		

⦁

Bare tilluft 		

⦁

Bare avtrekk 		

⦁

Tilluft og avtrekk uten varmegjenvinning

⦁

⦁

Tverrgående lufting med to apparater 		

⦁

Gratis SIEGENIA Comfort App* 		

⦁

*kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.

Hvis du ikke har en smarttelefon
tilgjengelig kan du også enkelt
betjene AEROVITAL ambience smart
direkte på apparatet.

Monteringssituasjonene er helt
fleksible: Fra montering på innvendig
vegg, plassering i kneveggen til variantene med gjennomføringskanal.
Den kan også monteres selv om man
bor i huset, og alt er gjort i løpet av
en time.

AEROVITAL ambience
AEROVITAL ambience smart
Dimensjoner, H x B x D

690 x 618 x 185 mm

Lydisolasjon, Dn,e,w

53 dB

Lydisolasjon med lydisolasjonsrør, Dn,e,w

58 dB
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Alle våre ventiler utstyrt med vifte er CE-merket og dokumenterer med det at de oppfyller alle normale krav til teknisk utførelse. De enkelte EU-landene har ikke rett til å kreve en anleggsmessig
godkjenning for CE-merkede byggprodukter (dom i EU-domstolen av 16. oktober 2014, Ref.nr.: C 100/13). Ekstra ü-merking kan derfor ikke kreves, og hvis det mangler, anses ikke det som en feil."
H45.WANS300INT/12.2016/0
Denne veggventilen gjennomgår likevel for tiden godkjenningsprosessen hos tyske DIBT ((III 57-1.51.3-6/14).

Når inne er som ute, bare bedre.
Se filmen om inneklima på
www.siegenia.com/en/roomcomfort-film_ambience

Så allsidig er AEROVITAL ambience.
Se produktfilmen på

Hovedkontor:

Telefon: +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Telefaks: +49 271 3931-333

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

TYSKLAND

www.siegenia.com

H4005.3379no_17

www.raumkomfort.com

Tekniske og fargemessige endringer kan forekomme.

www.siegenia.com/en/productfilm_ambience

H45

