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AERO

AEROMAT midi

Nawiewnik okienny z opcjonalną
izolacją akustyczną.
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Przeznaczenie instrukcji - grupa docelowa
Niniejszy dokument skierowany jest wyłącznie do montażystów. Wszystkie prace opisane
w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane jedynie przez doświadczonych fachowców, którzy
dysponują odpowiednią wiedzą w zakresie instalacji, uruchomienia, konserwacji i naprawy
urządzeń wentylacyjnych. Nie należy przeprowadzać prac na własną rękę, gdyż właściwy
i bezpieczny montaż urządzeń bez wiedzy technicznej, nie jest możliwy.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
• AEROMAT midi to nawiewnik pasywny przeznaczony do wentylowania zamkniętych pomieszczeń, działający na zasadzie wyrównywania różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem panującym
we wnętrzu i na zewnątrz pomieszczenia.
• AEROMAT midi jest przeznaczony wyłącznie do montażu w skrzydle lub ramie okna przez
wykwalifikowanych specjalistów, zgodnie z instrukcją montażu.
• Kanały przepływu powietrza muszą być otwarte:
-

W zależności od systemu i geometrii profilu, a także zajęcia/wykorzystania wolnej powierzchni w otworach wrębowych przez elementy okuciowe, natężenie przepływu może zostać
zmniejszone.

-

Zalecane jest wykonywanie kontroli systemu okiennego.

• W ekstremalnych warunkach klimatycznych, może dojść - w zależności od miejsca montażu - do
skraplania pary wodnej w kanale powietrznym lub rowku okuciowym. Jest to zjawisko fizyczne, a
nie wada.
• Dopuszcza się jedynie instalację urządzenia AEROMAT midi w nienaruszonym stanie technicznym.
Urządzenie ani jego komponenty nie mogą być w żaden sposób modyfikowane.
• Przepływ powietrza nie może być blokowany przez inne obiekty np. meble.
• AEROMAT midi należy stosować jedynie z oryginalnymi akcesoriami SIEGENIA.
• W razie wykrycia wady AEROMAT midi powinien być sprawdzony przez specjalistę.

Wymiary
Wszystkie wymiary w niniejszym dokumencie podane są w mm.

Rodzaj wkrętów mocujących
Do montażu używać jedynie wkrętów z łbem płaskim (maksymalna średnica łba = 8 mm).

max. ø 8
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Wyposażenie w zestawie
Komponenty od strony pomieszczenia
Poz.
1
2
3
4

Nazwa
wspornik z kanałem
wspornik bez kanału
izolacja akustyczna (opcjonalnie)
regulator dopływu powietrza

1
2
3
4

Komponenty od strony zewnętrznej
Poz.
5
6
7
8

Nazwa
wspornik z kanałem
wspornik bez kanału
izolacja akustyczna (opcja)
wspornik izolacji akustycznej (opcja)

Poz.
9
10
11

Nazwa
wkręty mocujące izolację akust. (opcja)
przepustnice (opcjonalnie)
osłona zewnętrzna

5
6
7
8

9

10
11
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Wiercenie i frezowanie
Wariant 1: Montaż w ramie- wersja z kanałem
Ważne: Aby właściwie zamontować lub zdemontować urządzenie, granica zabudowy
ramy musi być nie mniejsza niż 7mm (wymiar A).

A

PCV

A

drewno

A

aluminium

Widok X, Y: Frezowanie i wiercenie od strony wewn. i zewn.
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Wariant 2: Montaż w skrzydle - wersja z kanałem
drewno

PCV

aluminium

Widok X, Y: Frezowanie i wiercenie od strony wewnętrznej i zewnętrznej.
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Wariant 3: Montaż w skrzydle i ramie - wersja bez kanału
drewno

Y

aluminium

Y

Uwaga: W obrębie kanału powietrznego, należy usunąć uszczelkę środkową
na długości 600 mm.

12

Y

PCV

12

16

16

Widok X: Frezowanie i wiercenie od strony wewnętrznej

8

16

16

Widok Y: Frezowanie i wiercenie od strony zewnętrznej.
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Wariant 4: Montaż w profilu poszerzającym - wersja z kanałem
Ważne: Aby właściwie zamontować lub zdemontować urządzenie, granica zabudowy
ramy musi być nie mniejsza niż 7mm (wymiar A).

A

PCV

A

drewno

A

aluminium

Widok X, Y: Frezowanie i wiercenie od strony wewn. i zewn.
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Montaż od str. wewnętrznej
1

2

10

4 x 30

3x
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4 x 45

3x

4
4x
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Montaż od strony zewnętrznej
1

4 x 30

3x

2

12

3x
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3,5 x 30
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3x

4
2x
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5

6
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7

Click
Click

8
uszczelniać
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Obsługa
• Aby otworzyć lub zamknąć przesłonę należy ustawić dźwignię w odpowiednim położeniu.

Eksploatacja i konserwacja
Pielęgnacja/czyszczenie
• Nie należy stosować środków ścierających lub opartych na bazie rozpuszczalnika, a także
ostrych przedmiotów czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnię obudowy.
• Nie należy czyścić nawiewnika przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych lub parowych.
• Nawiewnik AEROMAT midi należy czyścić regularnie, kilka razy w roku.
• Powierzchnię należy czyścić zwilżoną miękką szmatką z odrobiną łagodnego detergentu lub
mydła.
• Czyścić należy również wrąb okna jak i kanał doprowadzający powietrze.
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Dane techniczne
Profil okienny
Miejsce montażu
Wykonanie

PCV, drewno, drewno-aluminium, aluminium
w skrzydle, ramie, skrzydle i ramie
z regulowana klapką

Zamykanie nawiewnika
Ograniczenie przepływu

tak
tak

Materiał
Kolor
Ilość powietrza1) na m3/h przy 10 PA
Średni poziom izolacji dźwiękowej Dn,e,w
Średni poziom izolacji dźwiękowej Dn,e,w
z izolacją akustyczną wewnątrz
Średni poziom izolacji dźwiękowej Dn,e,w
z izolacją akustyczną od zewnątrz
Średni poziom izolacji dźwiękowej Dn,e,w
z izolacją akustyczną wewn. i od zewn.
Moduł izolacji akustycznej wewn.

ASA
biały, odporny na UV
30
35
38

Moduł izolacji akustycznej zewn.

417 x 42 x 30 mm (L x B x T)

37
41
417 x 40 x 25 mm (L x B x T)

Wymiary frezowania bez kanału powietrznego 2x 172 x 12 mm
(przegroda 30 mm)
Wymiary frezowania z kanałem powietrznym 2x 172 x 16 mm
(przegroda 30 mm)
1)
zmierzone niezależnie od profili i okuć

Uwagi dotyczące dokumentacji
Chętnie przyjmiemy wszystkie uwagi i sugestie, które pomogą poprawić naszą dokumentację.
Prześlij nam swój komentarz na adres e-mail ‘dokumentation@siegenia.com‘.
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ul. Ossowskiego 64

Telefon:

+48 77 4477700

46-203 Kluczbork

Telefax:

+48 77 4477720

POLSKA

info-pl@siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Polska Telefon: +48 77 4477700

Austria Telefon: +43 6225 8301

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Beneluks Telefon: +32 9 2811312

Szwajcaria Telefon: +41 33 3461010

Białoruś Telefon: +375 17 3143988

Turcja Telefon: +90 216 5934151

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Ukraina Telefon: +380 44 4637979

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

H39.FENSIAU0010PL/9

www.siegenia.com

