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1. Grupa docelowa niniejszej dokumentacji

• Niniejszy dokument skierowany jest wyłącznie do montażystów oraz użytkowników.

• Wszystkie opisane w niniejszej instrukcji polecenia dotyczące montażu, instalacji mogą być wykonywane jedynie przez 
doświadczonych montażystów, którzy dysponują odpowiednią wiedzą w zakresie montażu, uruchomienia oraz 
konserwacji i naprawy zdecentralizowanych systemów wentylacyjnych.

• Wszystkie opisane poniżej wskazówki dotyczące obsługi konserwacji i regulacji oraz usuwania usterek są skierowane 
zarówno do pracowników wykwalifikowanych, jak i do użytkowników indywidualnych.

• Po zakończonym procesie montażu, instalator zobowiązany jest do poinstruowania użytkownika o dokonanym montażu 
oraz sposobie obsługiwania urządzenia.

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

• Urządzenie AEROMAT VT WRG 1000 może być instalowane w oknach/ścianach zewnętrznych budynków zgodnie 
z wytycznymi producenta w zakresie instalacji, projektem architektonicznym oraz informacjami zawartymi w instrukcji 
montażu i jest przeznaczone wyłącznie do wentylacji zamkniętych pomieszczeń.

• AEROMAT VT WRG 1000 musi być instalowany w odpowiedniej pozycji (pionowo lub poziomo). Określone położenie 
urządzenia wymaga zastosowania odpowiedniej - zamontowanej fabrycznie - osłony pogodowej. 

Osłona pogodowa: 911 
HW
Instalacja: w poziomie

Osłona pogodowa: 911 
HW-g (montaż ukryty w 
parapecie)
Instalacja: w poziomie

Osłona pogodowa: 911 
CW
Instalacja: w poziomie

Osłona pogodowa: 911 
HS
Instalacja: w pionie

Osłona pogodowa: 911 
CS
Instalacja: w pionie

• Nawiewnika AEROMAT VT WRG 1000 nie należy instalować w miejscach zagrożonych wybuchem oraz takich, 
w których może być on narażony na korozję (pyły, opary lub gazy).
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• Nie należy instalować urządzenia w zanieczyszczonych pomieszczeniach oraz należy upewnić się, że zasysane 
powietrze jest wolne od substancji zanieczyszczających.

• AEROMAT VT WRG 1000 może być stosowany w pomieszczeniach wilgotnych (strefa ochronna 2), zaś wchodząca 
w skład urządzenia wtyczka musi być umieszczona przynajmniej w 3 strefie ochronnej.

• Stosowanie urządzenia AEROMAT VT WRG 1000 w pomieszczeniu z otwartą komorą spalania, musi być 
zatwierdzone przez kominiarza. Urządzenie może być eksploatowane pod warunkiem możliwości odłączenia 
wykorzystywanych dotąd przewodów/ciągów powietrzno-spalinowych.

• Obsługa i przechowywanie AEROMAT VT WRG 1000 powinno się odbywać w temperaturze od ‒15 °C do +40 °C.

• Do urządzenia AEROMAT VT WRG 1000 należy stosować jedynie oryginalne akcesoria SIEGENIA.

• Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy z narzędziami elektrycznymi oraz, w razie konieczności, 
dotyczących prac na drabinach, stopniach, ponad głową oraz na określonej wysokości.

• Dopuszcza się jedynie instalację urządzenia AEROMAT VT WRG 1000 w nienaruszonym stanie technicznym.

• Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w ramach podzespołów.

• Otwory doprowadzające i odprowadzające powietrze nie mogą zablokowane lub zasłonięte przez inne przedmioty, 
urządzenia lub meble.

• Prosimy nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów.

• Jeżeli AEROMAT VT WRG 1000 został wyposażony w dodatkowy filtr, aby zachować korzystne właściwości filtra oraz 
zapewnić oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń i niepożądanych zapachów, należy dokonywać regularnych 
przeglądów i wymiany.

• W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy urządzenia AEROMAT VT WRG 1000 naprawy może dokonać 
jedynie przeszkolony serwis techniczny.

• Jakikolwiek sposób zastosowania i użytkowania urządzenia niezgodny z jego przeznaczeniem, jak również wszelkie 
modyfikacje bądź zmiany produktu oraz wszystkich wchodzących w jego skład elementów konstrukcyjnych i 
komponentów, które nie są wyraźnie dozwolone przez SIEGENIA, są jednoznacznie zabronione. W razie 
nieprzestrzegania tego postanowienia nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody osobowe bądź materialne.

3. Wymiary

• Wszystkie wymiary w niniejszej dokumentacji zostały podane w milimetrach (mm).
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4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej czy umysłowej, mogą 
korzystać z urządzenia postępując zgodnie z instrukcją obsługi i tylko pod odpowiednim nadzorem. Osoby bez 
żadnego doświadczenia czy umiejętności w tym zakresie muszą być przeszkolone przez osobę uprawnioną lub 
obsługiwać urządzenie pod jej nadzorem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez 
nadzoru osoby dorosłej.

• Urządzenie elektryczne. Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia prądem lub pożaru. 
Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych należy obowiązkowo przestrzegać następujących instrukcji:

- Wszelkie prace związane z przyłączeniem do sieci elektrycznej 230 V zlecać wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom.

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić korzystając z usług serwisu SIEGENIA, odpow-
iedniego serwisu technicznego lub wykwalifikowanego elektryka.

- Jeżeli ułożenie przewodu zasilającego leży po stronie inwestora należy zastosować bezpiecznik, który pozwoli bezpiecz-
nie odciąć dopływ prądu.

- Podczas wszelkich prac związanych z napięciem 230 V należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE (np. VDE 0100) 
oraz przepisów obowiązujących w danym kraju.

- Podczas wszystkich prac związanych z zasilaniem należy ściśle stosować się do obowiązujących w danym kraju pr-
zepisów.

- W przypadku dostania się do wnętrza jakiegokolwiek przedmiotu lub płynu należy natychmiast przerwać pracę urządze-
nia AEROMAT VT WRG 1000 i odłączyć je od źródła zasilania, a następnie: 
sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia AEROMAT VT WRG 1000  
jeżeli zachodzi konieczność naprawy skorzystać z wykwalifikowanego serwisu technicznego

• Ryzyko spowodowane atakami osób trzecich na urządzenia SIEGENIA działające w sieci Wi-Fi! Aby chronić swój 
system przed atakami osób trzecich należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Każde urządzenie Wi-Fi SIEGENIA jest chronione przez dwa hasła (użytkownika i administratora). Hasła te należy 
bezwzględnie zmienić po pierwszym włączeniu i nigdy nie pozostawiać w stanie, w jakim je dostarczono.

- Jeżeli urządzenia Wi-Fi SIEGENIA zostały połączone z Państwa domową siecią Wi-Fi, należy je zaszyfrować.

- Prosimy o wybór bezpiecznych haseł, składających się z małych i wielkich liter, numerów i znaków specjalnych.
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5. Dostawa / wyposażenie

Poz. Oznaczenie AEROMAT VT WRG 1000 AEROMAT VT WRG 1000 
smart

Wer.1 Wer. 2 Wer. 3 Wer. 4

Z
a

k
re

s 
d

o
st

a
w

y

1 Nawiewnik

2 Instrukcja obsługi

3
instrukcja Szybki start 
aplikacji SIEGENIA Comfort

— —

Fu
nk

cj
a

Rekuperacja

Tryb automatyczny — —

Czujnik jakości powietrza i/lub
Czujniki temperatury i wilgotności

— —

Obsługa za pomocą aplikacji 
SIEGENIA Comfort

— —

* instrukcja Szybki start aplikacji SIEGENIA Comfort, na czas dostawy, jest umieszczona pod panelem przednim (zdejmo-
wanie panelu, patrz strona 20).

2 31
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6. Montaż

6.1 Wymagania dotyczące instalacji

• Długość otworu wlotowego powietrza dobiera się w ten sposób by był on możliwie najmniejszy, a jednocześnie 
zapewniał skuteczną wymianę powietrza w danym pomieszczeniu, na odpowiednim jakościowo poziomie.

• Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 1.000 kg na każdy metr bieżący urządzenia.

• Możliwości zabudowy

Montaż pod parapetem Montaż ukryty pod parapetem 
z kanałem wentylacyjnym

AEROMAT VT

Montaż w nadprożu okna Montaż ukryty w nadprożu okna Montaż pionowy wzdłuż okna

6.2 Dodatkowe wymagania przy AEROMAT VT WRG 1000 smart

• AEROMAT VT WRG 1000 smart powinien być montowany w miejscu możliwie wolnym od źródła zakłóceń. 
Następujące źródła zakłóceń mogą mieć negatywny wpływ na sygnał Wi-Fi:

- rury wodociągowe

- kamienne i betonowe ściany

- metalowe przedmioty

- klimatyzacja

- urządzenia bezprzewodowe (takie jak telefony, elektroniczne nianie, głośnik Bluetooth, itp. )

- sieci Wi-Fi działające na tym samym kanale radiowym (np. router bezprzewodowy sąsiadów)

• Jeżeli równolegle do przewodów przesyłających dane (ISDN, DSL, itp.), prowadzone są przewody zasilające może 
prowadzić to do zakłóceń na przykład: szybkości transmisji danych.

AEROMAT VT

AEROMAT VT AEROMAT VT
A

ER
O

M
AT

 V
T
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6.3 Etapy montażu

1. Urządzenie Ostrożnie wyjąć AEROMAT VT WRG 1000 należy ostrożnie wyjąć z opakowania zwracając uwagę na to, 
żeby nie opierać go o przedni panel osłonowy oraz ochronę pogodową. Elementy te należy odpowiednio zabezpiec-
zyć na czas montażu, układając je na miękkiej powierzchni.

2. Należy zasunąć suwak regulujący dopływ powietrza, aby uniknąć przedostawania się zanieczyszczeń do wnętrza 
nawiewnika w trakcie prac instalacyjnych. W przypadku wersji AEROMAT VT WRG 1000 bez suwaka, należy osłonić 
otwory wlotowe za pomocą folii.

3. Do czasu zainstalowania zewnętrznej izolacji lub okładziny fasady AEROMAT VT WRG 1000 pod parapetem, należy 
upewnić się, że osłona pogodowa jest należycie zabezpieczona przed brudem i zaciekami. 
Uwaga! W zależności od sposobu montażu AEROMAT VT WRG 1000 należy uszczelnić tak, aby podczas opadów, do 
środka nie mogła przedostać się woda.

Przykład 
„Montaż ukryty pod parapetem z kanałem wentylacyj-

nym“

Przykład 
„Montaż ukryty w nadprożu okna“

AEROMAT VT

folia

taśma klejąca

izolacja zewnętrzna

taśma klejąca

AEROMAT VT

izolacja zewnętrzna

folia

taśma klejąca

taśma klejąca

4. AEROMAT VT WRG 1000 umieścić w odpowiedniej pozycji zgodnie z wytycznymi montażu i uszczelnić.

5. Przed uruchomieniem AEROMAT VT WRG 1000 należy upewnić się co do stanu czystości urządzenia. Jeśli to koniecz-
ne należy 
oczyścić urządzenie postępując wg. wskazówek producenta (zawartych w Instrukcji eksploatacji i konserwacji str. 
7). 
 
Uwaga! Miejsca, w których mogą być wykonane otwory pod kołki i śruby montażowe są oznakowane za pomocą 
specjalnej taśmy. 
Ważne! Po zakończeniu montażu należy usunąć widoczne fragmenty taśmy. 
 

6.4 Rozłączanie modułów

›  W przypadku rozłączania poszczególnych komponentów urządzenia w trakcie prac instalacyjnych, należy 
zabezpieczyć wszelkie otwarte końce przed kurzem i wilgocią.



10

AEROMAT VT WRG 1000 Instrukcja obsługi

02.2020

6.5 Kątowniki montażowe

›  Kątowniki montażowe należy w oznakowanym miejscu (taśma znakująca) przykręcić lub przynitować do obudowy. 
Polecamy zastosowanie aluminiowego wspornika montażowego SIEGENIA. 

AEROMAT VT WRG 1000 z osłoną pogodową: 911 CW

AEROMAT VT WRG 1000 z osłoną pogodową 911 HW

Wymiar Opis

a Miejsce montażu kątowników

b Miejsce wiercenia i przykręcania (np. kołków montażowych do okien lub śrub mocujących)

c Głębokość zabudowy

A Kątownik 20 x 20 x 2 (opcjonalnie)

B Profil Z (opcjonalnie)

C Profil maskujący (opcjonalnie)

6.6 Profil Z

›  Profil Z (opcjonalnie) należy przymocować za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, a następnie nawiercić i zanitować.
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7. Przyłącze sieciowe

AEROMAT VT WRG 1000 podłączany jest - w zależności od modelu - przy pomocy uniwersalnej wtyczki do gniazda 
230 V lub w przypadku obsługi za pomocą zewnętrznego przełącznika, bezpośrednio do sieci 230 V.

7.1 Podłączenie wtyczki

Ważne: W przypadku montażu AEROMAT VT WRG 1000 w pomieszczeniach wilgotnych należy zwrócić uwagę, by 
wchodząca w skład urządzenia wtyczka była umieszczona przynajmniej w 3 strefie ochronnej.

›  Wtyczkę należy wkładać jedynie do odpowiedniego gniazda z napięciem 230 V.

7.2 Podłączenie zewnętrznego przełącznika

UWAGA Niezabezpieczone komponenty elektryczne. 
Zagrożenie zdrowia i życia w następstwie porażenia prądem lub pożaru.

› Wszelkie prace związane z przyłączeniem do sieci elektrycznej 230 V zlecać wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom.

›  Podczas wszelkich prac związanych z napięciem 230 V należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE (np. VDE 
0100) oraz przepisów obowiązujących w danym kraju.

› Przed przystąpieniem do prac należy odciąć dopływ prądu.

Ważne: Jeżeli ułożenie przewodu zasilającego AEROMAT VT WRG 1000 leży po stronie inwestora, powinien on 
zastosować bezpiecznik, który pozwoli bezpiecznie odciąć dopływ prądu.
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7.3 Schemat podłączenia AEROMAT VT WRG 1000 (3-stopniowy nawiew + ewent. przełącznik zewnętrzny)
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*tylko przy AEROMAT VT WRG 1000 wersja 2 i 4 (z czujnikami)

7.4 Schemat podłączenia AEROMAT VT WRG 1000 (przełącznik standardowy)
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*tylko przy AEROMAT VT WRG 1000 wersja 2 i 4 (z czujnikami)
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8. Funkcje urządzenia

8.1 Funkcja mechanicznego nawiewu/wywiewu i odzysku ciepła (schemat działania)

• Przy pomocy wentylatora (3) świeże powietrze jest zasysane z zewnątrz (1), a następnie przechodząc przez filtr (2) lub 
opcjonalnie siatkę chroniącą przed owadami (2) jest doprowadzane do środka (4).

• Jednocześnie zużyte powietrze z wewnątrz (5) zasysane jest przez drugi wentylator (7), przechodzi przez filtr (6), 
a następnie jest odprowadzane na zewnątrz (8).

• Oba strumienie powietrza przechodzą przez wymiennik ciepła (9). Jest to szczególnie przydatne w zimnych porach 
roku - zasysane z zewnątrz chłodne powietrze, zanim zostanie doprowadzone do środka, jest podgrzewane przez 
ciepłe powietrze odprowadzane z pomieszczenia.

nr element nr element

1 doprowadzenie powietrza z zewnątrz 6 filtr odprowadzanego powietrza G3

2
filtr zasysanego powietrza F7 lub siatka 
zabezpieczająca przed owadami (opcjonalnie)

7 wentylator odprowadzający powietrze

3 wentylator doprowadzający powietrze 8 odprowadzenie powietrza na zewnątrz

4 doprowadzenie powietrza do wewnątrz 9 wymiennik ciepła

5 odprowadzenie powietrza z wewnątrz 10 zasilacz, kontroler, podłączenie przewodu, przełącznik

8.2 Wietrzenie pasywne, bez wentylatorów

• Jeśli wentylator jest wyłączony, a klapka zabezpieczająca jest otwarta, następuje wymiana powietrza na zasadzie 
wyrównania różnicy ciśnień pomiędzy powietrzem na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia (wentylacja pasywna). Z uwagi na 
to, że wentylatory nie pracują, powietrze przepływa przez oba kanały powietrzne w tym samym kierunku, w ten sposób, że 
powietrze jest zwykle prowadzone z zewnątrz do środka pomieszczenia - w zależności od warunków pogodowych, ciśnienie 
wiatru zwiększa przepływ powietrza w pomieszczeniu. W trybie pracy bez wentylatorów nie działa funkcja odzysku ciepła.

8.3 Praca w trybie automatycznym (tylko przy AEROMAT VT WRG 1000 Wersja 2 i 4 - z czujnikami)

• W zależności od jakości powietrza, temperatury oraz wilgotności powietrza w pomieszczeniu AEROMAT VT WRG 1000 
automatycznie dostosowuje stopień nawiewu 0, 1 lub 2.

• W trybie automatycznym, wentylatory są sterowane na podstawie pomiaru wilgotności w pomieszczeniu i temperatury 
wewnętrznej, o ile urządzenie posiada czujnik wewnętrzny. Progi przełączania zdefiniowane są w oparciu o kryteria komfortu.

• Jeśli podłączone są czujniki wewnętrzne i zewnętrzne, wentylacja jest uruchamiana, gdy zawartość wody w powietrzu na 
zewnątrz jest mniejsza niż wewnątrz (np: jeśli na zewnątrz jest względnie wilgotno i ciepło, automatyczna wentylacja nie działa).

• Jeśli podłączonych jest kilka czujników, urządzenie zawsze wybiera najwyższy wymagany stopień nawiewu.

8.4 Praca w połączeniu z SENSOAIR (opcjonalnie)

• SENSOAIR to zewnętrzny czujnik jakości powietrza, który w zależności od zawartości CO2- i/lub VOC*- w połączeniu 
z jednym lub kilkoma urządzeniami AEROMAT VT WRG 1000 automatycznie uruchamia nawiew na poziomie 0, 1 lub 2.

* VOC to lotne związki organiczne w postaci gazów, takie jak np. dym papierosowy, zapachy ciała, zapachy kuchenne itp.
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9. Przycisk sensorowy i sygnalizacja LED

9.1 Tryby pracy

Przycisk sensorowy / LED Tryby pracy

2 diody led migają na czerwono 
przycisk miga na niebiesko

kalibracja czujników

stopień nawiewu 0 (urządzenie jest wyłączone)

1 dioda LED świeci na czerwono stopień nawiewu 1

2 diody led świecą na czerwono stopień nawiewu 2

2 diody led migają na czerwono stopień nawiewu 3 1) (poziom mocy)

przycisk świeci na niebiesko tryb automatyczny: stopień nawiewu 0 2) (urządzenie działa)

1 dioda LED świeci na czerwono 
przycisk świeci na niebiesko

tryb automatyczny: stopień nawiewu 1

2 diody led świecą na czerwono 
przycisk świeci na niebiesko

tryb automatyczny: stopień nawiewu 2

1) Poziom mocy można kontrolować tylko ręcznie i nie jest dostępny w trybie automatycznym. 
2) W trybie automatycznym wentylatory nie są wyłączone, ale działają na minimalnym poziomie podstawowym.

9.2 Zgłaszane błędy

Oprócz bieżącego trybu pracy wyświetlane są również komunikaty o błędach.

Przycisk sensorowy / LED Zgłaszany błąd Rozwiązanie

1 dioda LED miga 
na czerwono

ochrona przed zamarzaniem 
(temperatura zewnętrzna poniżej ‒15 °C):
• wentylator doprowadzający powietrze zostaje 

wyłączony
• wentylator odprowadzający powietrze nadal działa

gdy tylko temperatura zewnętrzna 
ponownie wzrośnie powyżej 
‒15 °C, urządzenie przełączy się 
na ostatnio używany poziom 
nawiewu. 

2 diody led migają 
na przemian 
na czerwono

uszkodzenie czujnika
Zalecamy skontaktować się 
z serwisem.

przycisk miga na 
niebiesko

brudny filtr
wymiana filtra (patrz str. 21) 
Wskazówka: filtrów nie wolno 
czyścić, ale należy je wymienić.
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10. Uruchomienie

10.1 Automatyczna kalibracja czujnika jakości powietrza (AEROMAT VT WRG 1000 wersja 2 i 4)

• Jeżeli tylko AEROMAT VT WRG 1000 jest przełączany na zasilanie (nawet po awarii zasilania), czujnik jest 
automatycznie kalibrowany.

• Podczas kalibracji 2 diody LED migają na czerwono, a przycisk miga na niebiesko.

• Po ok. 5 min. kalibrowanie jest zakończone.

Wymagania dla bezbłędnej kalibracji

• Przed kalibracją pomieszczenie musi być dobrze wywietrzone.

• Temperatura w pomieszczeniu musi wynosić od 5 °C do 40 °C.

• W pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta.

• Podczas kalibracji przycisk sensorowy nie może być wciśnięty.

11. Obsługa

11.1 Wietrzenie pasywne, bez wentylatora

1. Otworzyć oba dopływy powietrza

2. Stopień nawiewu ustawić na 0

11.2 Wietrzenie z wentylatorem

Wskazówka: w zależności od sytuacji montażowej przycisk może być umieszczony po prawej lub po lewej stronie 
AEROMAT VT WRG 1000. W układzie lewostronnym przycisk sensorowy jest obrócony o 180° (patrz rys.).

Uwaga! Jeśli AEROMAT VT WRG 1000 jest obsługiwany w trybie automatycznym lub przez SENSOAIR, dopływy 
powietrza muszą być otwarte na stałe.

1. Otworzyć oba dopływy powietrza

2. Ustawić pożądany stopień nawiewu za pomocą przycisku sensorowego lub zewnętrznego przełącznika

2.

1.

0 0

1 2

-Au- -to-

Przycisk sensorowy
(prawy)

przełącznik 
zewnętrznyPrzycisk sensorowy

(lewy)
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11.2.1 Ustawianie stopnia nawiewu (za pomocą przycisku)

• Żądany stopień nawiewu oraz tryb automatyczny można aktywować, naciskając kilkukrotnie przycisk (przełącznik).

• Tryb automatyczny jest dostępny tylko przy wersjach z czujnikami (AEROMAT VT WRG 1000 wersja 2 i 4).

• Po awarii zasilania AEROMAT VT WRG 1000 przełączy się na ostatnio używany poziom nawiewu. 
(w przypadku urządzeń z czujnikami, czujniki są najpierw automatycznie kalibrowane, patrz str. 15).

Kolejność przełączania

AEROMAT VT WRG 1000 − wersja 1 i 3 (bez czujników)

stopień nawiewu 0 stopień nawiewu 1 stopień nawiewu 2 poziom mocy

AEROMAT VT WRG 1000 − wersja 2 i 4 (z czujnikami)

stopień nawiewu 0 stopień nawiewu 1 stopień nawiewu 2 poziom mocy 1) tryb automatyczny

1) Poziom mocy można kontrolować tylko ręcznie i nie jest dostępny w trybie automatycznym. 

11.2.2 Ustawianie stopnia nawiewu (za pomocą SENSOAIR)

• SENSOAIR automatycznie steruje pracą AEROMAT VT WRG 1000 na podstawie wskazań czujnika jakości powietrza. 
Nie ma potrzeby ręcznego ustawiania stopnia nawiewu na przycisku.

• Uwaga! Jeśli podczas korzystania z SENSOAIR naciśniemy przycisk, aktywowany zostanie kolejny stopień nawiewu 
(Kolejność przełączania patrz str. 16). Gdy tylko SENSOAIR wykryje zmianę jakości powietrza, automatycznie 
uruchomi AEROMAT VT WRG 1000 na odpowiednim stopniu nawiewu.

• Po awarii zasilania AEROMAT VT WRG 1000 przełączy się na ostatnio używany poziom nawiewu.
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11.2.3 Ustawianie stopnia nawiewu (za pomocą zewnętrznego przełącznika)

• Żądany stopień nawiewu oraz tryb automatyczny można bezpośrednio aktywować, naciskając odpowiedni klawisz na 
przełączniku.

• Uwaga! Jeśli podczas korzystania z zewnętrznego przełącznika naciśniemy przycisk sensorowy, aktywowany 
zostanie kolejny stopień nawiewu (Kolejność przełączania patrz str. 16). Aby powrócić do trybu automatycznego lub 
wcześniejszego stopnia nawiewu należy ponownie nacisnąć przełącznik zewnętrzny. 

• Tryb automatyczny jest dostępny tylko przy wersjach z czujnikami (AEROMAT VT WRG 1000 wersja 2 i 4).

• Po awarii zasilania AEROMAT VT WRG 1000 przełączy się na ostatnio używany poziom nawiewu. 
(w przypadku urządzeń z czujnikami, czujniki są najpierw automatycznie kalibrowane, patrz str. 15). 

AEROMAT VT WRG 1000 − wersja 1 i 3 (bez czujników)

Zalecenie: użyj 3-stopniowego obrotowego przełącznika zawartego w dostawie.

0 1

2

3

0 1

2

3

0 1

2

3

0 1

2

3

stopień nawiewu 0 stopień nawiewu 1 stopień nawiewu 2 poziom mocy

AEROMAT VT WRG 1000 − wersja 2 i 4 (z czujnikami)

Zalecenie: użyj przełącznika w połączeniu z 3-stopniowym przełącznikiem obrotowym zawartych w dostawie

Auto

Manuell

0 1

2

3

0 1

2

3

Auto

Manuell

Auto

Manuell

0 1

2

3

Auto

Manuell

0 1

2

3

Auto

Manuell

0 1

2

3

stopień nawiewu 0 stopień nawiewu 1 stopień nawiewu 2 tryb automatycznypoziom mocy

AEROMAT VT WRG 1000 − wszystkie wersje

Zalecenie: użyj standardowego przełącznika SIEGENIA typu VT („13. Rozwiązywanie problemów“ strona 23)

0 0

1 2
-Au- -to-

0 0

1 2
-Au- -to-

0 0

1 2

-Au- -to-

0 0

1 2
-Au- -to-

stopień nawiewu 0 stopień nawiewu 1 stopień nawiewu 2 tryb automatyczny*

*tylko przy AEROMAT VT WRG 1000 wersja 2 i 4 (z czujnikami)
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11.3 Obsługa za pomocą smartfonu lub tabletu (tylko AEROMAT VT WRG 1000 smart)

Urządzeniem AEROMAT VT WRG 1000 smart można sterować za pomocą tabletu lub smartfonu, a dzięki aplikacji 
SIEGENIA Comfort można aktywować dodatkowe funkcje.

11.3.1 Programowanie urządzenia

Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją Szybkiego startu (H47.MOTS005PL), aby połączyć urządzenie z domowym WiFi.

11.3.2 Zarządzanie funkcjami urządzenia

Stopień nawiewu

• Stopień nawiewu można ustawić manualnie.

• Podczas pracy w trybie automatycznym, manualnie ustawiony stopień nawiewu, zastępuje aktualny tryb pracy 
nawiewnika.

Tryb automatyczny

• Informacje o trybie automatycznym patrz str. 13.

Komunikat (wymiana filtra)

• Konieczność wymiany filtra wyświetla się w formie komunikatu.

Temperatura i wilgotność powietrza

• Temperatura powietrza zasysanego i nawiewanego jest wyświetlana w stopniach Celsjusza (°C).

• Wilgotność powietrza zasysanego i nawiewanego jest wyświetlana w procentach (%).

• Jakość powietrza jest wyświetlana w postaci sygnalizacji świetlnej:

- czerwony = słaba jakość powietrza

- żółty = przeciętna jakość powietrza

- zielony = dobra jakość powietrza
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12. Eksploatacja i konserwacja

UWAGA Urządzenie elektryczne. 
Zagrożenie zdrowia i życia w następstwie porażenia prądem lub pożaru. 

Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych należy obowiązkowo przestrzegać następujących 
instrukcji:

›  Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie należy ciągnąć za kabel, aby 
odłączyć urządzenie od sieci.

›  W urządzeniach przyłączonym bezpośrednio do 230 V, należy całkowicie odłączyć źródło zasilania. W razie 
potrzeby należy wyłączyć odpowiednie bezpieczniki.

12.1 Czyszczenie

Ważne: Podczas czyszczenia AEROMAT VT WRG 1000 należy zwrócić uwagę aby do środka urządzenia nie dostały się 
żadne płyny.

• Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących lub na bazie rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów 
mogących uszkodzić powierzchnie obudowy.

• Nigdy nie czyścić urządzenia myjką ciśnieniową lub parową.

• Urządzenie AEROMAT VT WRG 1000 należy czyścić ściereczką nasączoną delikatnym roztworem mydła lub płynu do 
mycia naczyń.

12.2 Wymagania dot. konserwacji

element sprawdzenie i oczyszczenie wymiana

siatka przeciwko owadom co 6 miesięcy ―

kanały przepływu powietrza i 
wymiennik ciepła3)

co 12 miesięcy ―

filtr4) ― co 12 miesięcy lub gdy zaświeca się 
wskaźnik wymiany filtra

3) Zjawisko kondensacji z reguły nie występuje. Krótkotrwałe skroplenie wilgoci, które może pojawić się na powierzchni 
wymiennika, np. w wilgotnych pomieszczeniach, jest na bieżąco usuwane wraz z przepływem odprowadzanego powie-
trza.
4) Filtry nie mogą być czyszczone i należy je wymienić. Używaj oryginalnych filtrów SIEGENIA. Wymienne filtry można 
nabyć za pośrednictwem SIEGENIA lub współpracujących firm handlowych.
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12.3 Zdejmowanie przedniego panelu

Poniższy rysunek ilustruje kierunki i sposób zdejmowania przedniego panelu AEROMAT VT WRG 1000, zamontowanego 
poziomo.

1. Zwolnij oba suwaki prawy i lewy, mocujące przedni panel

2. Otwórz przedni panel osłonowy

3. Jeżeli w danej wersji występuje przełącznik, należy go wysunąć i odłączyć od panelu

4. Zdjęty panel należy odłożyć w bezpieczne miejsce (na miękkiej powierzchni)

1.

2.
3.

4.
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12.4 Wymiana filtra zasysanego powietrza / czyszczenie siatki przeciwko owadom (w zależności od urządzenia)

Wskazówka: filtrów zasysanego powietrza nie wolno czyścić i należy je wymienić na nowe. Siatkę można w razie 
potrzeby odkurzyć i umyć pod bieżącą wodą.

1. Zdejmij przedni panel osłonowy (patrz również str. 20)

2. Zdejmij izolację przedniego panelu

3. Zdejmij klapkę zabezpieczającą filtr

4. Zdemontuj filtr zasysanego powietrza i siatkę zabezpieczającą przed owadami

5. Wymień filtr zasysanego powietrza i jeżeli jest taka potrzeba oczyść siatkę

6. Załóż nowy filtr zasysanego powietrza i siatkę

7. Aby ponownie uruchomić AEROMAT VT WRG 1000 postępuj w odwrotnej kolejności

2.
3.

4.

12.5 Wymiana filtra odprowadzanego powietrza

1. Zdejmij przedni panel osłonowy (patrz również str. 20)

2. Zdejmij element mocujący

3. Zdemontuj filtr odprowadzanego powietrza i wyrzuć go do kosza na śmieci

4. Załóż mowy filtr odprowadzanego powietrza

5. Aby ponownie uruchomić AEROMAT VT WRG 1000 postępuj w odwrotnej kolejności

6. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk sensorowy przez 5 sekund, aby zresetować wyświetlacz LED (wskaźnik wymiany filtra)

3.2.
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12.6 Czyszczenie wymiennika powietrza

Zachowaj ostrożność! Ostre krawędzie profilu obudowy - noś rękawice ochronne!

1. Zdejmij przedni panel osłonowy (patrz również str. 20)

2. Zdemontuj filtr odprowadzanego powietrza (patrz również str. 21)

3. Obróć element blokujący o 90°

4. Odkręć śrubę mocującą pokrywę

5. Zdejmij pokrywę

6. W razie potrzeby usuń piankową wyściółkę (w zależności od wyposażenia)

7. Wyciągnij wymiennik ciepła i umyj go pod bieżącą wodą

8. Pozostaw wymiennik do całkowitego wyschnięcia

9. Wyczyszczony wymiennik ciepła umieść z powrotem w obudowie i dopasuj uszczelnienie z obu stron.

10. Aby ponownie uruchomić AEROMAT VT WRG 1000 postępuj w odwrotnej kolejności

3.

4.

5.

7.

6.
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13. Rozwiązywanie problemów

W razie usterki nie należy w żadnym wypadku otwierać urządzenia i/lub próbować go naprawić. 
Jeśli zaistniały problem nie jest opisany w tabeli, prosimy skontaktować się z bezpośrednio z doradcą  
SIEGENIA Tel. +48 77 44 77 700

problem możliwe przyczyny rozwiązanie

AEROMAT VT WRG 1000 brak reakcji 
po naciśnięciu przycisku

Brak zasilania Sprawdzić zasilanie
Błąd podłączenia lub uszkodzenie 
przewodu

Sprawdzić okablowanie przy pomocy 
elektryka

Uszkodzony zasilacz
Sprawdzić napięcie /zasilanie przy 
pomocy elektryka

AEROMAT VT WRG 1000 smart nie 
reaguje na smartfony/tablety

Brak połączenia Wi-Fi z routerem sieci 
domowej

Uruchomić ponownie router sieci 
domowej

Brak połączenia Wi-Fi ze smartfonem/
tabletem

Uruchomić ponownie smartfon/tablet

Brak połączenia Wi-Fi z 
AEROMAT VT WRG 1000 smart

Zresetować AEROMAT VT WRG 1000 
smart w następujący sposób:
1. Nacisnąć krótko przycisk sensorowy 

3x z rzędu
2. Następnie nacisnąć jeszcze 1x 

i przytrzymać (przez ok 4 sek.)
3. Urządzenie 

AEROMAT VT WRG 1000 smart 
zostaje zresetowane do ustawień 
fabrycznych.

13.1 Aplikacja SIEGENIA Comfort

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania i eliminacji błędów można znaleźć na stronie internetowej SIEGENIA 
inteligentny dom SIEGENIA. https//smarthome.siegenia.com 

14. Dodatki

Oznaczenie Zawartość Numer elementu

Zestaw filtrów 
AEROMAT VT WRG 1000

1x filtr powietrza zasysanego F7 
1x filtr powietrza odprowadzanego G3 
1x element mocujący

L4270030-093010

Zestaw filtrów NOx F7 
(pył / drobne pyłki / dwutlenek azotu)

1x filtr powietrza zasysanego NOx F7 
1x filtr powietrza odprowadzanego G3 
1x element mocujący

L4270050-099010

Przełącznik UP typu: VT biały 1x przełacznik standardowy typu VT 131322

https://smarthome.siegenia.com/de/00002/0002/index.html
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15. Dane techniczne

Wartości mogą się różnić w zależności od konkretnej konfiguracji urządzenia.1)

AEROMAT VT WRG 1000
Wer. 1 Wer. 2 Wer. 3 Wer. 4

Czujniki ― ―
Moduł Wi-Fi ― ―
Izolacja dźwiękowa (przy otwartym dopływie powietrza) 2) Rw-1,9 = 47 dB

Dn,e,w = 54 dB

Maksymalne obciążenie na metr bieżący urządzenia 1.000 kg
Współczynnik przenikalności cieplnej 3) U = 0,55 W/m2K
Dpouszczalny zakres temperatur ‒15 °C do +40 °C
Filtr zasysanego powietrza (jeśli występuje) F7, 124 x 90 mm
Filt odprowadzanego powietrza (jeśli wystepuje) G3, 190 x 87 mm
Efektywność wymiany (z filtrem)

przy stopniu nawiewu 1
przy stopniu nawiewu 2
przy stopniu nawiewu 3 (poziom mocy)

ok. 22 m3/h
ok. 38 m3/h
ok. 52 m3/h

Stopień odzysku ciepła 4) max. 62%
Hałas własny 5) 
przy stopniu nawiewu 1
przy stopniu nawiewu 2
przy stopniu nawiewu 3 (poziom mocy)

LpA = ok. 24 dB(A)
LpA = ok. 36 dB(A)
LpA = ok. 43 dB(A)

Zasilanie 230 V∼
Napięcie robocze urządzenia 24 V 
Pobór mocy
przy stopniu nawiewu 1
przy stopniu nawiewu 2
przy stopniu nawiewu 3 (poziom mocy)

5 W
11 W
24 W

Przyłącze sieciowe 230 V∼ / 50 Hz
Klasa ochrony II

Bezpiecznik termiczny w transformatorze

Długość przewodu zasilającego 1,50 m lub 5 m
1) dane techniczne przy module odzysku ciepła
2) pomiar wg DIN EN 10140‒2 przy głębokości zabudowy 320 mm
3) obliczone wg DIN EN ISO 6946
4) zgodnie z EN 308
5) pomiar wg DIN EN ISO 3745 (przy izolacji pomieszczenia 8 db)

15.1 Wymiary

1.000 − 3.000 mm min. 313 mm

10
0 

m
m

80 mm
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15.2 Karta produktu (zgodnie z rozporządzeniem EU 1254/2014)

a Dostawca SIEGENIA
b Identyfikator modelu AEROMAT VT WRG 1000

Wer. 1 Wer. 3 Wer. 2 Wer. 4
c Jednostkowe zużycie energii (SEV) 

Klasa efektywności energetycznej 
(klasa SEV) 
(zależnie od strefy klimatycznej ciepła / 
umiarkowana / zimna)

‒3,6 kWh/(m² · a); F
‒21 kWh/(m² · a); D

‒51,5 kWh/(m² · a); A+

‒11,2 kWh/(m² · a); E
‒32 kWh/(m² · a); B

‒68,2 kWh/(m² · a); A+

d Typ WLA / ZLA
e Rodzaj napędu napęd wielostopniowy
f Układ odzysku ciepła rekuperacyjny
g Sprawność cieplna 51 %
h Maksymalna wartość natężenia 

przepływu
52 m³/h

i Pobór mocy napędu wentylatora 24 W
j Poziom mocy akustycznej 44 dB (A)
k Względne natężenie przepływu 

powietrza
38 m³/h

l Względna wartość różnicy ciśnień ―
m Określona moc wejściowa 0,3 W/(m³/h)
n Współczynnik sterowania / rodzaj 

sterowania
1,21 / 1 1,21 / 0,65

o Współczynniki maksymalnych we-
wnętrznych i zewnętrznych przecieków 
powietrza

3,6 % / 5,8 %

p Stopień mieszania (między wnętrzem 
a otoczeniem zewnętrznym)

9 % / ‒1 %

q Ostrzeżenie o konieczności wymiany 
filtra

Wymiana filtra patrz str. 21

r Instrukcja instalowania w elewacji 
budynku kratek wlotu/wylotu  
(dla nawiewników jednokierunkowych)

―

s Instrukcje montażu wstępnego/
demontażu

―

t Podatność przepływu powietrza na 
zmiany ciśnienia (przy ciśnieniu +20 Pa 
i –20 Pa)

10 % / 10 %

u Szczelność między wnętrzem i obsza-
rem na zewnątrz budynku

2,6 m³/h

v Roczny pobór prądu (zużycie energii 
w kWh)

4,6 kWh/a 2,6 kWh/a

w Roczne oszczędności w zużyciu ciepła
(zależnie od strefy klimatycznej ciepła / 
umiarkowana / zimna)

14,4 kWh/a
31,8 kWh/a
62,3 kWh/a

17,1 kWh/a
37,8 kWh/a
74 kWh/a

16. Uwagi dotyczące dokumentacji

Będziemy wdzięczni za wszelkie spostrzeżenia i wskazówki, które pozwolą nam na ulepszenie naszej dokumentacji. Uwagi 
prosimy kierować do nas drogą mailową na adres ‘dokumentation@siegenia.com‘.
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18. Deklaracja zgodności CE

Dla naszych produktów AEROMAT VT WRG 1000 potwierdzamy, że wyżej wymieniony produkt spełnia zasadnicze 
wymogi ochrony produktów elektrycznych i elektronicznych, określone w dyrektywie 2001/95/EG w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów.

Do oceny wykorzystano następujące normy zharmonizowane, zgodne z odpowiednimi dyrektywami:

a) Dyrektywa EMC 2014/30/EG
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b) Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EG
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

c) Dyrektywa radiowa RED 2014/53/EG

c1) Kompatybilność elektromagnetyczna:
EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

c2) Bezpieczeństwo elektryczne - sprzęt informatyczny
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

c3) Ograniczenia związane z narażeniem człowieka na działanie pola elektromagnetycznego (10 MHz do 
300 GHz)
EN 62479:2010

c4) Zagadnienia widma radiowego - Urządzenia do transmisji danych działające w paśmie ISM 2,4 GHz
EN 300 328 V1.9.1

d) Dyrektywa maszynowa 2006/42/EG
EN 12100:2010 analiza ryzyka

e) RoHs 2011/65/EU
EN 50581:2012 Techn. dokumentacja do oceny sprzętu elektrycznego i elektronicznego w odniesieniu 
do ograniczenia substancji niebezpiecznych

Ta deklaracja jest sporządzana przez odpowiedzialnego producenta / importera na terenie Unii Europejskiej:

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

Siegen, 2020-01-31





ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +32 9 2811312

Białoruś  Telefon: +375 17 3143988

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +38 044 4054969

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

Dane teleadresowe naszych oddziałów 

na całym świecie znajdziecie Państwo na 

www.siegenia.com 
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