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Poz. Počet kusů Předmět Jednotková cena 
EUR 

Cena celkem 
EUR 

  AEROMAT midi HY 
Okenní větrací mřížka s řízením dle potřeby / trvalé větrání s regulací vlhkosti 
 
Pasivní element pro přívod vzduchu  
S integrovaným regulačním mechanismem pro objemový průtok vzduchu závislém na vlhkosti 
 

K vodorovné montáži do dřevěných, plastových nebo hliníkových oken 
 

Komfort místnosti díky větrání podle potřeby 
Příjemný vzhled díky zaoblenému tvaru 
Snadné čistění mřížky 
Úzká čelní ochranná mřížka; odolná proti UV záření 
Materiál: plast  
 

Množství vzduchu závislé na relativní vlhkosti vzduchu, při 10 Pa cca: 4 – 32 m3/h 
 

Ve variantě provedení AEROMAT midi HY se 3 funkcemi má mřížka navíc otočný spínač pro nastavení 
funkcí: 
• Aretace uzávěru při zachování minimálního větrání 
• Ovládání v závislosti na vlhkosti vzduchu 
• Aretace při maximálním objemovém průtoku vzduchu 
 

Barva: bílá (podobná odstínu RAL 9016) 
 

Volitelně ve speciální barvě šedá (podobná odstínu RAL 7035) 
Volitelně ve speciální barvě hnědá (podobná odstínu RAL 8003) 
Volitelně ve speciální barvě černá (podobná odstínu RAL 9011) 
 

K dodání ve 4 různých variantách: 
 

AEROMAT midi HY 
Délka mřížky: 420 mm 
Stavební výška: cca 45 mm 
Stavební hloubka: 40 mm  
Ochranná mřížka: délka: 400 mm; stavební výška: cca 23 mm; stavební hloubka: 12 mm 
Normovaný rozdíl zvukového útlumu Dn,e,w: 38 dB 
 

AEROMAT midi HY 42 dB; s přídavným modulem zvukového útlumu 
Délka mřížky: 420 mm 
Stavební výška: cca 45 mm 
Stavební hloubka uvnitř: 64 mm 
Ochranná mřížka: délka: 400 mm; stavební výška: cca 23 mm; stavební hloubka: 12 mm 
Vážený normovaný rozdíl hladin Dn,e,w: 42 dB 
 
Výrobek: 
SIEGENIA AEROMAT midi HY : ___________________________________________ 

SIEGENIA AEROMAT midi HY 42 dB : _____________________________________ 

SIEGENIA AEROMAT midi HY se 3 funkcemi : ______________________________ 

SIEGENIA AEROMAT midi HY 42 dB se 3 funkcemi : ________________________ 

  

  Sada kanálu 
Příslušenství pro AEROMAT midi HY 
 

sestává z: 
vnitřní díl kanálu, vnější díl kanálu a ochranná mřížka vč. regulačních klapek 
Hloubka kanálu: 68 – 112 mm, 
Materiál: odolný vůči UV záření, plast, bílý 
Ochranná mřížka: délka = 417 mm, výška = 26 mm, hloubka = 19 mm 

  

  Začišťovací lišta pro montáž žaluzií 
Příslušenství pro AEROMAT midi HY 
 

Rozměry: 414 mm x 37 mm x 15 mm (d x v x h) 
Materiál: plast, bílý 
s příslušným frézováním a vrtáním 
 
Dodání a kompletní montáž 
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