AERO zorgt voor een gezonde

kamerlucht

Het programma wandventilatoren voor
een gezonde leefomgeving

Window systems
Door systems
Comfort systems
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Wij brengen ruimtes tot leven.
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AERO verhoogt het leefcomfort.

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. Het welzijn van de mens staat
echter altijd centraal.

Ruimtelijk wooncomfort is daarbij niet
meer een som van diverse details, maar
het resultaat van een totale visie. De
meest uiteenlopende eisen, verwachtingen en wensen om te zetten in zowel innovatieve als marktgerichte oplossingen
is wat ons drijft. Bijvoorbeeld met onze
AERO wandventilatoren.

Kortom: een woonruimte is een systeem
en een wandventilator is dan ook niet
zomaar een ventilator. Het maakt deel
uit van een systeem dat ervoor zorgt dat
ruimtes leefbaar worden en dat mensen
zich er thuisvoelen. Kortom:
leefruimtes.

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 wandventilatoren van AERO verder voor de grootst
mogelijke flexibiliteit en vereenvoudigde
procedures.

Het denken in systemen heeft een lange
traditie bij SIEGENIA. Tegenwoordig zijn
we de toonaangevende systeemaanbieder voor ruimtelijk comfort: met
raam-, deur- en comfortsystemen. De
handige wandventilatoren die flexibel
op de luchtkwaliteit reageren en ook de
warmte uit de kamerlucht terugwinnen,
zijn slechts een voorbeeld van het ruimtelijk comfort van de toekomst.
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Om
Om gezond
gezond te wonen
wonen
goedeventilatie
ventilatienoodzakelijk.
noodzakeisisgoede
lijk.
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Gecontroleerd ventileren geeft in
ieder opzicht een positief klimaat.

Een goed gecontroleerd, gezond klimaat
beschikt over diverse voordelen:
Het zorgt niet alleen voor meer welzijn en prestatievermogen, maar het
voorkomt aantasting van het gebouw
door vocht en schimmels. Om optimale
ventilatie binnen gebouwen efficient

vanuit een energieaspect te laten verlopen, zijn doordachte oplossingen vereist.
Een reguliere raamventilatie is namelijk
redelijk beperkt.
Ook als het gaat om inbraakwerendheid,
biedt de gecontroleerde ventilatietechniek doorslaggevende voordelen.

Gezonde verse lucht zonder schadelijke stoffen en lawaai.

Uitermate economisch en
duurzame energie-efficiëntie

Daarmee is welzijn, prestatievermogen
en dus levenskwaliteit gegarandeerd.
Een laag CO2-gehalte bevordert het concentratievermogen. Een optimale relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60%
zorgt voor een minimum aan bacteriën,
virussen en schimmels. Zelfs blootstelling aan fijne stofdeeltjes, uitlaatgassen
en pollen blijven met behulp van de
juiste techniek onder controle.
Bij een woonklimaat zonder ook maar
een vuiltje aan de lucht hoort vanzelfsprekend effectieve bescherming tegen
geluidshinder. Alsmaar toenemende geluidshinder door weg-, rail- en luchtverkeer is tegenwoordig namelijk "stressfactor 1". Slaapstoornissen, hart- en
maag-darm-klachten en zelfs slechthorendheid kunnen het gevolg zijn.

Door de nieuwe wettelijke voorschriften voor het besparen van energie en
het energiepaspoort is een aanzienlijke
verlaging van de energiebehoefte van
gebouwen een belangrijke speerpunt
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 wandventilatoren is een bepalende factor.
Klassieke ventilatie door het openen
van een raam doet de eerder bespaarde
energie zo weer teniet. Er zijn diverse
subsidieprogramma´s die het inbouwen
van energie-efficiënte ventilatiesystemen ondersteunen.

Trend van het energieverlies bij
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Luchtaanvoer- en
-afvoerapparaat met
warmteterugwinning
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Onze innovatieve wandventilatoren.
Voor elke behoefte een passende oplossing.

pagina 11

AEROTUBE-systeem
De subtiele wandventilatoren met functies voor
luchtaanvoer en luchtafvoer, warmteterugwinning en vochtsensoren.

pagina 14

AEROVITAL® ambience
De moderne wandventilator met uitstekende
geluidswering, warmteterugwinning
en speciale comfortfuncties.
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Een overzicht van de
veelvuldige opties:
Ventilatortype

Luchtstroom

Actieve ventilator

Ventilatorvoordelen

Filtertechniek

Luchtaanvoer

Geluidswering

Filter voor grove
stofdeeltjes

Passieve ventilator

Luchtaanvoer en -afvoer

Vochtigheidscontrole

Filter voor fijne
stofdeeltjes en pollen

Luchtaanvoer of lucht-

Actieve koolfilter

Warmteterugwinning (wtw)

afvoer
Geschikt voor slaapkamers
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AEROPAC®

AEROVITAL®

AEROLIFE®

Deze kleine geluidswerende ventilator biedt grote voordelen: geluidsarm,
krachtig, eenvoudig te bedienen, snel te
monteren.

De universele ventilator met warmteterugwinning, volop comfort en bescherming tegen pollen.

De energiebesparende universele
ventilator met warmteterugwinning en
bescherming tegen pollen.
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Sensorische sturing
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Toebehoren

19

AEROPLUS®

SENSOAIR

Afvoerkanaal EPP

Een topper als het gaat om ruimteklimaat en ontvochtiging.
en ontvochtiging.

De doordachte luchtkwaliteitssensor
met CO₂- en VOC-sturing voor activering van raam- en wandventilatoren.

Het afvoerkanaal voor een duidelijk en
ongestoord gevelaanzicht alsmede optimale geluidswering.
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Onze muurventilatoren:
Kleine moeite, groot effect.
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Flexibele oplossingen
ter opwaardering.

Muurventilatoren van SIEGENIA zorgen
niet alleen voor een gecontroleerde aanvoer van verse lucht, maar dragen ook in
belangrijke mate bij aan het welzijn van
de mens. Afhankelijk van het ventilatortype beschikken zij over een optimale
geluidsdemping en warmteterugwinning, een geïntegreerde vochtbescherming en een zeer effectieve filtertechniek.
Juist bij renovatieprojecten is een
krachtige muurventilator van toepassing. Deze kunnen ook later, uitermate
flexibel in het bestaande ontwerp worden geïntegreerd. Luchtverversing via
het raam is dan niet meer nodig en de
ventilatoren zorgen voor een snelle en
probleemloze montage zonder dat hierbij buizen door ruimtes moeten lopen.
Dat zorgt uiteindelijk niet alleen voor
lagere kosten, maar dankzij de stofvrije
montage, ook voor minder overlast door
bouwafval.

Snelle, nette montage kost niet me
dan ca.
45 minuten:
1. uitlijnen van de boor met afzuigrichting met behulp van de boormal
2. Inkorten van de buis naar gelang de
dikte van de muur,
nauwkeurige montage en afdichting
aan beide zijden
3. P laatsen van de ventilator op de
muur
4. A anbrengen en afkitten van de
waterkeringskapje aan de buitenmuur. Stekker in het stopcontact
en de ventilator is klaar voor gebruik

Naast deze voordelen bij de montage
zijn ook de comfortabele bediening en
het eenvoudige onderhoud van onze
ventilatoren belangrijke pluspunten.
Neem bijvoorbeeld de AEROPAC®. Het
onderhoud omvat niet meer dan eentot tweemaal jaarlijks uitwassen of het
vervangen van de filters, waarbij de
geïntegreerde filtervervangingsindicatie
het juiste tijdstip aangeeft. Dankzij de
open te klappen frontkap en het gebruik
van filtercassettes is het vervangen een
fluitje van een cent; gereedschap komt
er niet aan te pas.
Eenvoudig te vervangen filters:
Ventilatorkap openen
Filter verwijderen
Filter reinigen of vervangen

1.

2.

3.

4.
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AEROPAC®
Deze kleine geluidswerende
ventilator biedt grote voordelen: geluidsarm, krachtig,
eenvoudig te bedienen, snel te
monteren.

Voor toenemende geluidsoverlast bij de toevoer van verse
lucht bestaat een oplossing die zich in tal van projecten
heeft bewezen: onze compacte, zeer stille en meer dan
honderdduizend maal toegepaste geluidswerende ventilator
AEROPAC®. De geluidsdemping maakt, in combinatie met
geluiddichte ramen, vier muren, ondanks het lawaai van
straatverkeer, vliegtuigen of treinen, weer een oord van rust
en ontspanning. Ook andere omgevingsinvloeden zoals fijne
stofdeeltjes en stuifmeel blijven dankzij drie verschillende,
optionele filters buiten.
Ventilatie naar behoefte van de AEROPAC® is comfortabel
en op meerdere niveaus via het LCD-display instelbaar. En
deze kleine alleskunner verbruikt slechts
5 W bij 60 m 3/h.

verse lucht zonder lawaai, stuifmeel en fijne stofdeeltjes:
gecontroleerde aanzuiging van verse lucht door de buitenmuur – stil, energiebesparend en met een optimale geluidsisolatie
reinigen van de lucht door een filter voor grove stofdeeltjes,
een filter voor fijne stofdeeltjes en stuifmeel of een actieve
koolfilter
individuele regeling van de aanvoer via schuifklepjes aan de
zijkant – gelijkmatige, tochtvrije aanvoer van frisse lucht
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AEROPAC® productvoordelen:
zeer effectieve geluidsisolatie voor een rustige, ontspannen
nachtrust
tochtvrij en geruisloos ventileren
LCD-display: instelling van de hoeveelheid lucht en een
programmeerbare timer
individuele luchtregeling via schuifklepjes aan de zijkant
3 optionele filters: grove stofdeeltjes, actieve kool, fijne
stofdeeltjes en stuifmeel
eenvoudige filtervervanging door indicator en filtercassettes
geringe afmetingen en een stijlvolle behuizing met een
hoogglansafwerking
tot 100% subsidieerbaar
montage van de AEROPAC® op een dorpel probleemloos
mogelijk
in de "smart"-variant te bedienen met behulp van de
SIEGENIA Comfort-app

Eenvoudige montage:
kernboring in de buitenmuur
aanbrengen van de buis en het rooster
alternatieve montage met afvoerkanaal EPP o.a. voor
thermische isolatiesystemen

I N B O U W VA R I A N T A F V O E R K A N A A L E P P, T Y P E F L

AEROTUBE-systeem
De subtiele wandventilatoren met functies voor
luchtaanvoer en luchtafvoer, warmteterugwinning en vochtsensoren.

Kleine inspanning, groot effect: bij de moderne buiswandventilatoren geeft de AEROTUBE de toon aan. Zijn complete
techniek ligt in de wand, beter gezegd: in de buis verborgen.
Vanwege zijn veelzijdigheid kunnen de meest uiteenlopende
ventilatiemogelijkheden individueel of als systeem worden
gerealiseerd: actief of passief, met of zonder warmteterugwinning, luchtaanvoer en/of luchtafvoer: voor nagenoeg
alle vereisten is er wel een geschikte oplossing.
AEROTUBE-uitvoeringen:
AEROTUBE WRG smart: ventilatieapparaat met omschakeloptie tussen aanvoerlucht en afvoerlucht en warmteterugwinning
AEROTUBE AZ smart: het ventilatieapparaat kan worden
gebruikt voor het aanvoeren en
het afvoeren van lucht
AEROTUBE DD 110 en 160: het ventilatieapparaat werkt
op basis van drukverschil, te gebruiken voor het aanvoeren en afvoeren van lucht, optioneel met afvoerkanaal

S TA N D A A R D I N B O U W A E R O T U B E W R G S M A RT

AEROTUBE productvoordelen:
aantrekkelijke vormgeving voor binnen en geringe ruimtebehoefte: de functionele elementen zijn ondergebracht in
de buis
verschillende modellen
warmteterugwinning tot wel 90%, aanvoerlucht/afvoerlucht
geschikt voor nieuwbouw en renovatieprojecten
apparaten met handmatige of optioneel elektrische vergrendeling
doordachte koppeling zonder afzonderlijke kabels bij de
"smart"-uitvoering
toewijzen van de luchtrichting is ook na het inbouwen
mogelijk
bediening via een smartphone of tablet bij de "smart"uitvoering
efficiënte vochtbeheersing is standaard bij de "smart"uitvoering
afvoerkanaal EPP bij AEROTUBE DD 110 en AEROTUBE
DD 160
geluidswering tot 72 dB is mogelijk

I N B O U W VA R I A N T A F V O E R K A N A A L E P P, T Y P E S F L
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AEROTUBE DD 110 en 160
De drukverschilventilator met
subtiele verschijning
en optioneel toebehoren.

Met de modellen AEROTUBE DD 110 en 160 dekt het AEROTUBE-systeem de behoefte aan een passieve ventilatie op
basis van het natuurlijke drukverschil. De buisdiameters van
110 of 160 mm zorgen voor de nodige flexibiliteit bij de planning, voor de subtiele vormgeving aan de binnenkant kunt
u kiezen uit twee kappen. Naast de standaard waterkering
kan de AEROTUBE ook met een roestvrijstalen waterkering
ingebouwd worden. Dankzij het optionele afvoerkanaal
EPP kunnen een ongestoord gevelaanzicht en verhoogde
geluidsweringswaarden worden bereikt.
De AEROTUBE DD 160 kan met een winddrukblokkering of
met max. vier geluidswerende schermen worden uitgerust.
Bedrijfstype AEROTUBE DD 110 of 160 op een rij:
Aanvoerlucht en afvoer lucht op basis van drukverschil
dwarsventilatie (minimaal twee apparaten vereist)
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AEROTUBE productvoordelen:
geringe ruimtebehoefte: de functionele elementen zijn
ondergebracht in de buis
beschaafde binnenkap in twee uitvoeringen
buisdiameter 110 of 160 mm
geschikt voor nieuwbouw en renovatieprojecten
DD 160 optioneel met winddrukblokkering of max. vier
geluidswerende schermen
Montage ook met afvoerkanaal EPP
geluidswering van meer dan 72 dB is mogelijk
optioneel met roestvrijstalen waterkering
Eenvoudige montage:
kernboring in de buitenmuur
aanbrengen van de buis en het rooster
Montage van de binnenkap
alternatieve montage met afvoerkanaal EPP voor bijv.
WDVS

AEROTUBE DD 160 MET ISOLERENDE MODULES EN
AEROTUBE DD 110

R O E S T V R I J S TA L E N WAT E R K E R I N G

AEROTUBE WRG smart
De wandventilator voor
omschakelbare aanvoeren afvoerlucht met
warmteterugwinning.

De zeer energiezuinige AEROTUBE WRG smart past de volumestroom automatisch en naar behoefte aan de omstandigheden in de ruimte aan. De zuinige werking en de hoge
warmteterugwinning maken dit model met label A+ tot een
van de energiezuinigste apparaten in zijn klasse die zich
paarsgewijs en ook ruimteoverkoepelend inzetten en via de
SIEGENIA Comfort-app laten sturen. De bijzonderheid: de
ventilatoren communiceren niet alleen met de smartphone,
maar ook onderling via Wifi, hetgeen de bedradingskosten
duidelijk vermindert. Het afwisselende werkingsprincipe
zorgt ervoor dat het apparaat met aanvoer- en afvoerlucht
kan werken met warmteterugwinning waarbij de modus
telkens wisselt met tussenpozen van een minuut. Indien
nodig is ook een zuivere luchtaanvoer of -afvoer mogelijk.
Overzicht van het bedrijfstype AEROTUBE WRG smart:
luchtaanvoer en luchtafvoer met warmteterugwinning
apart of paarsgewijs, ook ruimteoverkoepelend
wisselend werkingsprincipe
cyclustijden van ca. 1 minuut
luchtafvoer/luchtaanvoer/dwarsventilatie

A E R O T U B E W R G S M A RT

AEROTUBE AZ smart
De wandventilator voor
aanvoer- of afvoerlucht met
hoge luchtprestatie.

Waar afvoer- of aanvoerlucht is gevraagd, kan de actieve
ventilator AEROTUBE AZ smart bij een gelijkblijvend uiterlijk,
bijvoorbeeld in een ruimte als luchttoevoerapparaat en in een
andere ruimte als afvoerapparaat worden ingezet. Ook paarsgewijs gebruik of de combinatie met andere AEROTUBE-uitvoeringen zijn probleemloos mogelijk. De Wifi-functie is, net
als bij AEROTUBE WRG smart, seriematig beschikbaar. Zo is
ook de bediening via de SIEGENIA Comfort-app mogelijk.
Bedrijfsmodi AEROTUBE AZ smart op een rij:
apart of paarsgewijs, ook ruimteoverkoepelend
luchtafvoer/luchtaanvoer
dwarsventilatie (minimaal twee apparaten vereist)
kan op een later tijdstip nog van een warmteterugwinningsfunctie worden voorzien
Eenvoudige montage:
kernboring in de buitenmuur
aanbrengen van de buis en het rooster
geen bekabeling bij paarsgewijze apparaten onderling
latere functietoewijzing van de apparaten, ter plaatse en na
montage is mogelijk
alternatieve montage met afvoerkanaal EPP voor bijv.
WDVS

A E R O T U B E A Z S M A RT
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AEROVITAL® ambience
De moderne wandventilator
met uitstekende geluidswering,
warmteterugwinning en
speciale comfort-functies.

Frisse lucht is een belangrijke basis en essentieel voor een
goede gezondheid. Wie ontspannen en optimaal daarvan wil genieten, kiest voor wandventilator AEROVITAL
ambience. Met effectieve geluidswering en slimme comfort-functies maakt hij het ruimteklimaat gezonder en zorgt
hij ook bij gesloten ramen voor gefilterde verse lucht en
biedt daarnaast nog andere voordelen op het gebied van
gecontroleerde ventilatie van woonruimten: de moderne
platte constructie is net zo overtuigend als het geringe
eigengeluid bij een grote luchtvolumestroom en de uitstekende geluidswering. Een warmteterugwinning van maar
liefst 85% zorgt bovendien voor bijzonder efficiënt energieverbruik.
De "smart"-uitvoering van de ventilator, die standaard over
een ultramoderne wifi-aansturing beschikt, is eenvoudig te
bedienen via een smartphone of tablet waarop de SIEGENIA
Comfort-app is geïnstalleerd. Uiteenlopende functies zorgen voor maximaal comfort, bijvoorbeeld de automatisch
modus, of de timer waarmee wel vijf tijdstippen kunnen
worden geprogrammeerd voor gebruikersafhankelijke
ventilatie. Zowel de ventilator als de app beschikt over een
filtervervangingsindicatie.
Eenvoudige montage:
twee boringen met een Ø van 8 cm in de buitenmuur
aanbrengen van de buis en het rooster
kan zowel op als in de muur worden gemonteerd
nat boren is niet nodig
ook mogelijk bij bestaande woonsituaties
alternatieve montage met afvoerkanaal EPP type FL voor
bijv. WDVS
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Productvoordelen AEROVITAL® ambience:
aanvoer van gefilterde verse lucht zonder pollen (filtertype
M5) bij gesloten ramen
gecontroleerde ventilatie van woonruimten
gering eigengeluid bij een hoge luchtprestatie tot
60 m³/h
geluidswering van 54 tot 58 dB
energiebesparende ventilatie door warmteterugwinning –
het warmtewinstpercentage bedraagt meer dan 85%
blazer met 5 schakelniveaus
automatische regeling van de temperatuur en de luchtvochtigheid
zomer-/winterschakeling (bypass-functie)
aansturing via een bedieningspaneel op het apparaat
handmatige of automatische aansturing
Aanvullende functies bij model
AEROVITAL ambience smart:
Luchtkwaliteitssensor voor de besturing van VOC en CO2
eenvoudige bediening met de SIEGENIA Comfort-app via
een smartphone of tablet
traploze regeling van de luchtprestatie
tot wel 5 programmeerbare timers
vrij te selecteren bedrijfsmodus
weergave van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, filtervervanging
energielabel: A+

I N B O U W VA R I A N T A F V O E R K A N A A L E E P, T Y P E F L

Overzicht van alle functies:

AEROVITAL ambience

Intelligente vochtregeling

⦁

"smart"
⦁

Luchtkwaliteitsbesturing		
⦁
Automatische vochtregeling

⦁

⦁

Automatische modus luchtkwaliteit		

⦁

5-traps-bediening op het apparaat

⦁

⦁

Traploze sturing via de app		

⦁

Zomermodus op het apparaat

⦁

⦁

Filtervervangingsindicatie op het apparaat

⦁

⦁

Filtervervangingsindicatie via de app		

⦁

Led-statusweergave op het apparaat

⦁

⦁

Wifi 		

⦁

Wifi-modus zonder externe router		

⦁

Bediening via de app 		

⦁

Timerfunctie via de app 		

⦁

Weergave bedrijfsuren via de app 		

⦁

Alleen luchtaanvoer 		

⦁

Alleen luchtafvoer		

⦁

Luchtaanvoer en -afvoer zonder warmteterugwinning

⦁ ⦁

Dwarsventilatie met twee apparaten 		

⦁

Meer vrijheid bij de vormgeving.
Dankzij de strakke, moderne vormgeving past de ventilator elegant en
sfeervol in iedere ruimte. Ook de mogelijkheid, de ventilator gedeeltelijk in
de muur weg te laten vallen, biedt extra
speelruimte ten aanzien van de vormgeving.
De inbouwsituaties zijn geheel flexibel:
van binnenmuurmontage of plaatsing
nabij de dorpel tot aan de uitvoering
met een afvoerkanaal.
De montage is mogelijk op ieder gewenst moment, ook in een bestaande
woonsituatie en kost doorgaans niet
meer dan een uur.
Flexibele bediening.
En mocht u een keer geen smartphone
bij de hand hebben, dan kunt u de
AEROVITAL ambience smart ook
gewoon bedienen via het apparaat.

Gratis SIEGENIA Comfort-app 		
⦁

W E R K I N G S P R I N C I P E : A F V O E R- E N A A N V O E R L U C H T

M O N TA G E O P S T U C W E R K /

M E T WA R M T E T E R U G W I N N I N G

ONDER STUCWERK
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AEROVITAL®
De universele ventilator met
warmteterugwinning,
bescherming tegen pollen en
maximaal comfort.

De muurventilator AEROVITAL® verhoogt de kwaliteit van
leven en verlaagt de stookkosten. Veel mensen hebben last
van allergieën en zijn vaak de hele dag blootgesteld aan
allergenen. Thuis blijven de ramen om die reden meestal
potdicht. Het gevolg is een slechte luchtkwaliteit die het
welzijn en het prestatievermogen duidelijk beperkt. De
AEROVITAL® waarborgt de aanvoer van verse lucht, ook als
de ramen gesloten zijn. Dankzij de stuifmeelfilter kunnen
ook mensen die lijden aan een allergie diep inademen en dat
zorgt voor meer vitaliteit in huis. Niet alleen de aanvoer van
gefilterde lucht zonder pollen is een overtuigende eigenschap van de AEROVITAL®, maar ook het hoge warmteterugwinningspercentage en een uitgesproken doeltreffende
geluidswering.

De warmtewisselaar van AEROVITAL® en AEROLIFE®:
aanzuigen van verse, koude buitenlucht
afvoeren van gebruikte, warme ruimtelucht
Geleiding via een warmtewisselaar: de warmte van de
afgevoerde lucht wordt overgebracht naar de aangevoerde lucht waardoor deze wordt voorverwarmd
het binnenstromen van de verwarmde verse lucht door
openingen aan de zijkant voorkomt tochtverschijnselen
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P R I N C I P E WA R M T E T E R U G W I N N I N G

AEROVITAL® productvoordelen:
aanvoer van gefilterde verse lucht zonder stuifmeel bij
gesloten ramen
geluidsarm systeem met ingebouwde, effectieve geluidsdemping
minder stookkosten door warmteterugwinning van
max. 73 %
weergave van kamertemperatuur, luchtvochtigheid en
filtervervanging
een hoge mate van comfort dankzij afstandsbediening en
verlicht LCD-display
automatische regeling van de temperatuur en de luchtvochtigheid
blower in 10 trappen regelbaar
individuele instellingen programmeerbaar
geïntegreerde afsluitkleppen

Eenvoudige montage:
het boren van een gat met een Ø van 12 cm in de buitenmuur
aanbrengen van de buis en het rooster
kan zowel op als in de muur worden gemonteerd

M O N TA G E O P S T U C W E R K

M O N TA G E I N S T U C W E R K

AEROLIFE®
De energiebesparende
Universele ventilator met
pollenfilter en warmteterugwinning.

AEROPLUS®
Een troef als het gaat om binnenklimaat en ontvochtiging.

Ook deze muurventilator scoort hoog vanwege een energiebesparende ventilatie zonder geluidsoverlast en het
stuifmeelfiltersysteem. Hij is dan ook de ideale oplossing
voor slaap- en woonkamers.
Zowel de AEROLIFE® als de AEROVITAL® zijn probleemloos
in te bouwen en daardoor geschikt voor nieuwbouw en
renovatieprojecten.

Deze muurventilator biedt meer kwaliteit van leven en slimme bescherming voor mens en gebouw. De automatische
ventilatie- en vochtigheidscontrole wordt naar behoefte
geregeld op basis van de temperatuur en de vochtigheid in
de ruimte.
Daarmee zorgt de AEROPLUS® voor een optimaal, gezond
woonklimaat en voorkomt hij duurzaam schimmelvorming
en schade aan het gebouw. Voor de effectiviteit en economische meerwaarde van deze oplossing zorgt ook de stookkostenbesparende warmteterugwinning.

AEROLIFE® productvoordelen:
blower in 3 stappen via het apparaat regelbaar
LCD-display met verlichting
stuifmeelfilter
warmteterugwinning tot 66 %
weergave van kamertemperatuur, luchtvochtigheid en
filtervervanging
geïntegreerde afsluitkleppen
Vochtigheidscontrole

Eenvoudige montage:
het boren van een gat met een Ø van 12 cm in de buitenmuur
aanbrengen van de buis en het rooster
kan zowel op als in de muur worden gemonteerd

M O N TA G E O P S T U C W E R K

M O N TA G E I N S T U C W E R K

AEROPLUS® productvoordelen:
gezond woonklimaat en bescherming van het gebouw
tegen schade door vocht
automatische regeling, geheel naar behoefte afgestemd
op de gemeten temperatuur en de vochtigheid van de
kamerlucht
aanvoer van gefilterde, voorverwarmde lucht
automatisch afzuiging van verbruikte en te vochtige lucht
milieuvriendelijke warmteterugwinning tot 68% zonder
condensvorming
12-volt-laagspanning voor meer veiligheid, ideaal voor
badkamers
optioneel leverbaar met elektrische buisafsluiting
minder energieverbruik dankzij EC-technologie

M O N TA G E O P S T U C W E R K

M O N TA G E I N S T U C W E R K
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SENSOAIR
De slimme luchtkwaliteitssensor met CO2- en
VOC-regeling voor het
activeren van raam- en
muurventilatoren.

De SENSOAIR geeft groen licht voor schone lucht en een
gezond welzijn bij volle capaciteit. De intelligente luchtkwaliteitssensor registreert verschillende luchtverontreinigingen – al voordat het menselijk lichaam erop reageert en
de aanbevolen richtwaarden worden overschreden. Door de
automatische activering naar behoefte van wand- of raamventilatoren gaat hij CO2 , nicotine, rook en onaangename
luchtjes optimaal tegen. Voor een buitengewone, zichtbare
luchtkwaliteit. 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 wifi
SENSOAIR toepassingsmogelijkheden:
SENSOAIR plus voor de aansturing van ventilatieapparaten en motorische aandrijvingen
SENSOAIR smart voor koppeling met de SIEGENIA
Comfort-app

Toename van het CO2-gehalte
in de ruimte

CO2- concentratie

Behaaglijkheidsgrens

Ramen dicht

Tijd

Ramen dicht, ramen open
gecontroleerde ventilatie, ramen
dicht

Voorbeeld voor de besturing van een systeem:

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
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S E N S O A I R D E T E C-

G E E F T S T U U R-

A A N D E WA N D V E N T I -

T E E RT S L E C H T E

SIGNALEN VIA DE

L AT O R , B I J V.

LUCHT IN EEN

KABEL OF WIFI

A E R O PA C ®, D I E

RUIMTE EN

DOOR

FRISSE LUCHT NAAR
DE RUIMTE LEIDT

ReRen

Afvoerkanaal EPP
Het afvoerkanaal voor een
duidelijk en ongestoord
gevelaanzicht alsmede
optimale geluidswering.

Voor een onverstoord buitenaanzicht van de gevel en een
uitermate goede geluidsisolatie tot 72 dB biedt het nieuwe
afvoerkanaal EPP de perfecte oplossing. Deze kan bijzonder
flexibel en montagevriendelijk worden aangepast aan de
bouwkundige omstandigheden en met talloze AERO-ventilatieapparaten worden gecombineerd: bijvoorbeeld met de
moderne wandventilator AEROVITAL ambience, de compacte geluidswerende ventilator AEROPAC of het AEROTUBE-wandbuisventilatorsysteem. Bij het inbouwen kan
hij zowel met het oog op zijn nauwkeurige plaatsing als
door eenvoudig inkorten gemakkelijk worden aangepast
aan de bouwkundige omstandigheden. Dat geldt ook voor
de montage van de ventilator aan de binnenkant, die naar
keuze naast of schuin boven het raam mogelijk is. Tevens
scoort het AERO-afvoerkanaal EPP op het gebied van geluidsisolatie, omdat het mogelijk is om aan zeer hoge eisen
ten aanzien van geluidsisolatie tot 72 dB te voldoen. Het
AERO-afvoerkanaal EPP is geschikt voor nieuwbouw- en
saneringsobjecten, met name thermische isolatiesystemen
(WDVS).

AFVOERKANAAL FL EN SFL

GEVELAANZICHT

Afvoerkanaal EPP productvoordelen:
 	 flexibele aanpassing aan de bouwkundige omstandigheden, ook ter plaatse, eenvoudige montage
 	 geluidswerende buis individueel aan de muurdikte aanpasbaar
Eenvoudig weg te werken onder een stuclaag dankzij het
stucdeksel ter bescherming van het kanaal
Geschikt voor nieuwbouw en renovatieprojecten, evenals
voor woon- en kantoorgebouwen
Architectonische integratie in een voorgevel zonder ontsierende elementen
Geschikt voor wandventilatoren AEROVITAL ambience,
AEROPAC en AEROTUBE in de modellen DD, WRG smart
en AZ smart
Uitstekende geluidswering (tot 72 dB)
Flexibele en eenvoudige montage:
de montage is zowel naast de sponning (SFL) als in de
sponning (FL) mogelijk
zowel door een nauwkeurige plaatsing alsook eenvoudig
inkorten, kan er aanpassing aan de bouwkundige omstandigheden ter plaatse plaatsvinden

B I N N E N A A N Z I C H T VA R I A N T S F L A E R O T U B E
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Muurventilatoren

Ventilatortype

AEROPAC®

DD

Geluidswering conform
DIN EN 20140-10/ D n,e,w

SN

smart

50 dB

Luchtcapaciteit bij 2 Pa

11 m3/h

Luchtcapaciteit bij 4 Pa

17 m3/h

Luchtcapaciteit bij 5 Pa

20 m3/h

Luchtcapaciteit bij 7 Pa

25 m3/h

Luchtcapaciteit bij 8 Pa

26 m3/h

Luchtcapaciteit bij 10 Pa

31 m3/h
G3: 30 –180 m3/h
F5: 15 – 160 m3/h
Actieve kool: 15 – 160 m3/h

Luchtcapaciteit met blower
Eigengeluid LpA
(gemeten conform DIN
DIN EN ISO 3745 c.q. 3741)
bij 8 dB geluidswering

bij 60 m3/h = 20 dB(A)

Warmtewinstpercentage
FILTERTYPE
Handmatig af te sluiten

G3, F5, actieve kool
Ja

Motorisch af te sluiten
optioneel
wifi: SIEGENIA Comfort-app*

Afstandsbediening
Vochtigheidscontrole
Tijdregeling

Ja

Ja

Hoogte

467 mm

Diepte

132 mm

Breedte

270 mm

Plaats van inbouw

Muur
Dorpel (dakbereik)

Electrische aansluiting CE
Elektrisch
vermogen

230 V
min. blaasstand = 2 W
60 m3/h = 5 W
max. blaasstand = 27 W

SEV-klasse
Afwerking/kleur

Kunststof/alpine wit, hoogglans

Kabellengte: max. 4,5 m lang, wit, met eurostekker
vaste aansluiting mogelijk
Aanvullende informatie

* Instructies voor de compatibiliteit op
www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq
combineerbaar met afvoerkanaal EPP
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Muurventilatoren

Ventilatortype

AEROTUBE

DD 110

DD 160

58 dB

54 dB

Luchtcapaciteit bij 2 Pa

7 m3/h

8 m3/h

Luchtcapaciteit bij 4 Pa

9 m3/h

12 m3/h

Luchtcapaciteit bij 5 Pa

11 m3/h

14 m3/h

Luchtcapaciteit bij 7 Pa

12 m3/h

17 m3/h

Luchtcapaciteit bij 8 Pa

13 m3/h

18 m3/h

16 m3/h / 21 m3/h

22 m3/h / 32 m3/h

Geluidswering conform
DIN EN 20140-10/ D n,e,w

AZ smart

WRG smart

34 dB

35 dB

Luchtcapaciteit bij 10 Pa / 20 Pa

Luchtcapaciteit met blower
Eigengeluid LpA
(gemeten conform DIN
DIN EN ISO 3745 c.q. 3741)
bij 8 dB geluidswering

24 – 43 – 58 m3/h

15 – 32 – 45 m3/h

26 dB(A) bis 46 dB(A)

25 dB(A) bis 46 dB(A)

Warmtewinstpercentage

tot 90 %

FILTERTYPE

G3

G2

Handmatig af te sluiten

Ja

Ja

Motorisch af te sluiten

optioneel

optioneel

ja
wifi: SIEGENIA Comfort-app

Afstandsbediening
Vochtigheidscontrole

Ja

Tijdregeling
Hoogte

279 mm

279 mm

Diepte

63 mm

63 mm

Breedte

279 mm

279 mm

Plaats van inbouw

Muur

Electrische aansluiting CE

230 V

Elektrisch vermogen
SEV-klasse
Afwerking/kleur

Muur

max. blaasstand = 4,1 W

max. blaasstand = 4,3 W

C

A+
Kunststof/wit, hoogglans

Kunststof/wit, hoogglans

Buisdiameter:
110 mm
Buisdiameter:
160 mm
Aanvullende informatie

combineerbaar met afvoerkanaal EPP
* Instructies voor de compatibiliteit op
www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq

combineerbaar met
afvoerkanaal EPP
Oplossingen met het
afvoerkanaal EPP kunnen
worden ontworpen
met een geluidswering van
max. 72 dB

Buisdiameter:
160 mm
combineerbaar met
afvoerkanaal EPP
Oplossingen met het
afvoerkanaal EPP kunnen
worden ontworpen
met een geluidswering van
max. 72 dB
optioneel met winddrukblokkering of max. vier geluidswerende schermen verkrijgbaar
21

Muurventilatoren

AEROVITAL® ambience

Ventilatortype
Geluidswering conform DIN
EN 20140-10 / D n,e,w

AEROVITAL®

AEROLIFE®

AEROPLUS®

smart
54 dB

54 dB

52 dB

52 dB

40 dB

Luchtcapaciteit met blower

25 – 60 m3/h
Niveau 1: 25 m3/h
Niveau 3: 42 m3/h
Niveau 4: 55 m3/h

25 – 60 m3/h
Niveau 1: 25 m3/h
Niveau 3: 42 m3/h
Niveau 4: 55 m3/h

Niveau 1: 25 m3/h
Niveau 4: 35 m3/h
Niveau 10: 60 m3/h

Niveau 1: 29 m3/h
Niveau 2: 35 m3/h
Niveau 3: 60 m3/h

10 m 3/h bis 20 m3/h

Eigengeluid LpA
(gemeten conform DIN
DIN EN ISO 3745 c.q. 3741)
bij 8 dB geluidswering

Niveau 1: 20 dB(A)
Niveau 3: 22 dB(A)
Niveau 4: 30 dB(A)

bij 55 m3/h = 30 dB(A)

Niveau 1: 23 dB(A)
Niveau 4: 30 dB(A)
Niveau 10: 40 dB(A)

Niveau 1: 26 dB(A)
Niveau 2: 30 dB(A)
Niveau 3: 40 dB(A)

26 dB(A) bis 40 dB(A)

tot 85 %

tot 73 %

tot 66 %

tot 68 %

M5

Aanvoerlucht: F7
Afgezogen lucht: G3

Aanvoerlucht: F7
Afgezogen lucht: G3

G2

Ja

Ja

Luchtcapaciteit bij 2 Pa
Luchtcapaciteit bij 4 Pa
Luchtcapaciteit bij 5 Pa
Luchtcapaciteit bij 7 Pa
Luchtcapaciteit bij 8 Pa
Luchtcapaciteit bij 10 Pa

Warmtewinstpercentage
FILTERTYPE
Handmatig af te sluiten
Motorisch af te sluiten

Ja

optionele buisafsluiting
Wifi: SIEGENIA
Comfort-app*

Afstandsbediening
Vochtigheidscontrole

Ja

Ja

Tijdregeling

Ja

Ja

Ja

Ja

Hoogte

690 mm

467 mm

467 mm

350 mm

Diepte

185 mm

178 mm

178 mm

155 mm

Breedte

618 mm

490 mm

490 mm

220 mm

Muur
(op- of inbouw)

Plaats van inbouw

230 V

230 V

230 V

230 V met 12-Vstekker
optioneel met
een vaste stroomaansluiting

AEROVITAL ambience: max. 12 W
AEROVITAL ambience smart: max. 13 W

Niveau 1: 10 W
Niveau 4: 17 W
Niveau 10: 32 W

Niveau 1: 11 W
Niveau 2: 17 W
Niveau 3: 32 W

4 tot 7 W

B

B

A

Kunststof/wit, mat

Kunststof/wit, mat

Kunststof/wit,
hoogglans

Kabellengte: 1,2 m lang
met eurostekker
vaste aansluiting
mogelijk

Kabellengte: 1,2 m lang
met eurostekker
vaste aansluiting
mogelijk

Actieve koolfilter op
aanvraag

Actieve koolfilter op
aanvraag

Electrische aansluiting CE

Opgenomen
elektrisch vermogen
SEV-klasse
Afwerking/kleur

Muur
(op- of inbouw**)

A

A+

Kunststof/wit, hoogglans

Kabellengte: 4,5 m lang met eurostekker
vaste aansluiting mogelijk
Geluidswering 58 dB met een geluidswerende buis
combineerbaar met afvoerkanaal EPP
Aanvullende informatie
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* Instructies voor de compatibiliteit op
www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq
Duitse bouwvergunning (DlBt): deze wandventilator doorloopt momenteel de goedkeuringsprocedure bij het Duitse instituut voor bouwtechniek (III57-1.51.3-6/14)

Kabellengte: 2 m met
eurostekker
vaste aansluiting
mogelijk
geschikt voor vochtige
ruimtes
**Bij montage in de
muur: graag vermelden
bij het bestellen, aangezien een interne trafo
wordt geïnstalleerd

Slimme bediening met de
SIEGENIA Comfort-app.
Eén app voor alle functies.

Comfort begint bij een eenvoudige
bediening: met de SIEGENIA Comfort-app kunt u alle wandventilatoren
van SIEGENIA in de "smart"-uitvoering
met uw eigen smartphone of tablet heel
eenvoudig bedienen. Een aanvullende
afstandsbediening is overbodig.
Uiteenlopende functies zorgen voor
maximaal comfort, bijvoorbeeld de automatisch modus, of een timer waarmee wel vijf tijdstippen kunnen worden
geprogrammeerd voor gebruikersafhankelijke ventilatie, of de weergave van de
actuele luchtvochtigheidsgraad of de
temperatuur.

Overzicht van het bedieningscomfort:
bediening van de "smart"-ventilatoren
via een smartphone of tablet
filtervervangingsindicatie
weergave van de ruimtetemperatuur
in °C en relatieve luchtvochtigheid in %
activeren/deactiveren van de automatische modus
vrij te selecteren bedrijfsmodus
rechtstreekse bediening van apparaten met wifi-functie of koppeling met
het thuisnetwerk is mogelijk
eenvoudige intuïtieve inbedrijfstelling
Instructies voor de compatibiliteit op
www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq

Die SIEGENIA Comfort-app is gratis. De
SSL-codering, die ook wordt gebruikt bij
betalingen online, zorgt voor een veilige
communicatie.

E E N V O U D I G E B E D I E N I N G VA N D E
" S M A RT " - A P PA R AT E N M E T D E S I E G E N I A
Com f or t- A P P O F A C T I V E R I N G VA N D E
A U T O M AT I S C H E M O D U S .

Verkoopkantoor Benelux

Telefoon: +31 85 4861080

Industrieterrein Dombosch I

info-b@siegenia.com

Ramgatseweg 15

www.siegenia.com

4941 VN Raamsdonksveer
NEDERLAND

Benelux Telefoon: +31 85 4861080

Oekraïne Telefoon: +38 044 4054969

China Telefoon: +86 316 5998198

Oostenrijk Telefoon: +43 6225 8301

Duitsland Telefoon: +49 271 39310

Polen Telefoon: +48 77 4477700

Frankrijk Telefoon: +33 3 89618131

Rusland Telefoon: +7 495 7211762

Groot-Brittannië Telefoon: +44 2476 622000

Turkije Telefoon: +90 216 5934151

Hongarije Telefoon: +36 76 500810

Wit Rusland Telefoon: +375 17 2573988

Onze internationale adresgegevens vindt

Indië Telefoon: +91 124 4342302

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:

Technische aanpassingen en kleurwijzigingen voorbehouden.

SIEGENIA wereldwijd:

