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Uwaga!

› Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać poniższe wskazówki. 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

•	 Urządzenie należy stosować wyłącznie do pomiarów i sterowania w zamkniętych, suchych 
i pozbawionych kurzu pomieszczeniach.

•	 Temperatura pomieszczenia powinna wynosić od 5°C do 40°C. 

•	 Urządzenie nie może być stosowane jako przyrząd pomiarowy lub element systemu detekcji 
gazów lub jakiegokolwiek podobnego urządzenia zabezpieczającego. 

•	 W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych rozpuszczalników.

•	 Opary silikonu mogą utrudniać prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 

•	 Do urządzenia należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria SIEGENIA.

•	 Montaż urządzenia może przeprowadzić wyłącznie specjalista, zgodnie z dokumentacją 
dotyczącą instalacji i montażu dostarczoną przez SIEGENIA . Należy przestrzegać wskazówek 
dotyczących montażu zawartych w niniejszym dokumencie. 

•	 Korzystać można wyłącznie z urządzenia, które znajduje się w nienaruszonym stanie technicznym. 
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w podzespołach. 

•	 Należy upewnić się, że powietrze może swobodnie krążyć. Nie zastawiać otworów wlotowych 
i wylotowych innymi urządzeniami, meblami lub przedmiotami. 

•	 W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia naprawy może dokonać 
jedynie przeszkolony serwis techniczny.

Deutsch
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA Urządzenie elektryczne. 
Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia 

prądem lub w wyniku pożaru.  
Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych należy koniecznie przestrzegać 
następujących instrukcji:

› Przewód zakończony standardową wtyczką należy wkładać wyłącznie do odpowiedniego 
gniazda zasilania 230 V.

› W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić korzystając z usług 
SIEGENIA lub odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

› Wszelkie prace związane z przyłączeniem do sieci elektrycznej 230 V mogą być prowadzone 
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

› Jeżeli odpowiedzialność za ułożenie przewodu zasilającego leży po stronie inwestora, należy 
zastosować bezpiecznik, który pozwoli bezpiecznie odciąć dopływ prądu.

› Przestrzegać aktualnych przepisów VDE.

› Podczas wszelkich prac związanych z napięciem należy stosować się do odpowiednich  
w danym kraju przepisów szczegółowych.

› Nie przyłączać przewodów sterujących oraz przewodów niskiego napięcia do gniazda 
zasilania 230 V. Może to doprowadzić do uszkodzenia wszystkich przyłączonych urządzeń.

› W przypadku dostania się do wnętrza urządzenia jakiegokolwiek przedmiotu lub płynu 
należy natychmiast przerwać pracę urządzenia i odłączyć je od źródła zasilania.
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Opis urządzenia

 SENSOAIR jest czujnikiem powietrza służącym do kontroli jakości powietrza w zamkniętych 
pomieszczeniach. 

Typ urządzenia

SENSOAIR Typ plus wave

jednostka wolnostojąca -

wersja ścienna

funkcja pomiaru/wskaźnika CO2

funkcja pomiaru/wskaźnika  VOC* -

sterowanie urządzenia przewodowe drogą radiową
*Volatile Organic Compound: lotne związki organiczne w postaci gazów, np. dym papierosowy,  zapach 

ciała, zapach kuchenny itp. 

Zasada działania
Mierzona jakość powietrza przedstawiona jest na wyświetlaczu.

Kolor diody LED Sygnał Wietrzenie

czerwony
miga krótko 2 x 

konieczne
miga długo 1x

czerwony świeci ciągle 
konieczne

żółty/czerwony świeci ciągle
żółty świeci ciągle zalecane
zielony/żółty świeci ciągle

zbędne 
zielony świeci ciągle

Czerwony = słaba jakość powietrza - wymagane wietrzenie

Żółty = średnia jakość powietrza - zalecane wietrzenie  

Zielony = dobra jakość powietrza
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Dane techniczne

•	 Stężenie CO2 i VOC w powietrzu mierzone jest w ppm (parts per million = cząsteczek na milion). 
Stężenie CO2 w naturalnym środowisku wynosi ok. 350 ppm natomiast przy wartości ok. 800 ppm 
dobre samopoczucie człowieka zostaje zakłócone. 

•	 Jeśli zawartość CO2 i stężenie VOC przekracza przedstawione poniżej wartości progowe, 
informacja taka pojawi się na wyświetlaczu SENSOAIR i aktywowane zostanie sterowanie 
przyłączonych urządzeń. 

•	 Stężenie CO2 w powietrzu w pomieszczeniach zależy od liczby osób i czasu ich przebywania,  
a także wielkości pomieszczenia oraz tego w jaki sposób odbywa się wymiana powietrza. 

•	 Przykładowo przy dwóch osobach w pomieszczeniu o objętości 60 m³  i poziomie nawiewu 
powietrza 1, stężenie CO2 wynosi 900 ppm. 

•	 W przypadku braku wietrzenia po dwóch godzinach stężenie wzrosłoby do 1.500 ppm, a po 
pięciu godzinach do 2.500 ppm.

•	 Czujnik VOC posiada przetwornik o wysokiej czułości. Reaguje m.in. na etanol, tlenek węgla, 
metan, butan i dym papierosowy. Uwzględnione są stężenia pojedynczych gazów w zakresie od  
1 do 100 ppm, które wraz z wartościami CO2 tworzą wartość zadaną sterowania  wentylacją 

Stężenie CO2

Sygnalizacja LED CO2 Wskazanie
miga krótko na czerwono 2x 2.500 ppm bardzo słaba jakość powietrza 
miga długo na czerwono 1x od 2.000 ppm bardzo słaba jakość powietrza
ciągła czerwona 1.500 ppm wartość graniczna dla biur i sal lekcyjnych 
żółty/czerwony 1.000 ppm wartość graniczna dla pomieszczeń mieszkalnych
ciągła żółta 800 ppm odczuwalna słaba jakość powietrza 
zielony/żółty 600 ppm jakość powietrza pogarsza się
ciągła zielona 350 ppm czyste świeże powietrze 

Zakres pomiarowy czujników ok. 350 ppm - 3.000 ppm (CO2 i VOC)
Czas eksploatacji czujników ok. 10 lat
Dopuszczalna temperatura pomieszczenia od 5 °C do 40 °C
Napięcie zasilania 230 V AC/24 V DC (w zależności od urządzenia) 
Pobór mocy 1,5 W
Sterowanie urządzenia (opcjonalne) parametry jakości powietrza ustawiane za pomocą 

wyłącznika DIP
Klasa ochronności II, izolacja ochronna
Stopień ochrony IP 4X
Obudowa osłona natynkowa, ASA, biała RAL 9003
Wymiary (SxWxG) 154 mm x 98 mm x 39 mm
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Montaż

Wymagania montażowe
•	 Właściwe miejsce montażu:

- optymalnie montaż podtynkowy

- nie montować w bezpośrednim sąsiedztwie okien, urządzeń wentylacyjnych oraz miejsc 
bliskiego przebywania ludzi i zwierząt

•	 Gładka i równa ściana 

•	 Temperatura podczas montażu pomiędzy 5°C - 40°C

•	 Podczas montażu i przed pierwszym uruchomieniem chronić urządzenie przed: 

- zanieczyszczeniami (np. podczas tapetowania zakryć kratki wentylacyjne itp.)

- przeciągiem i bezpośrednim powietrzem wydychanym

- bezpośrednim promieniowaniem słoneczny

UWAGA Nieizolowane elementy elektryczne.  
Zagrożenie zwarciem i pożarem. 

› Upewnić się, że przed montażem wszystkie przewody są odłączone od napięcia.

› W razie potrzeby usunąć bezpieczniki. 
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Etapy montażu
1. Zdjąć pokrywę obudowy  

Uwaga: w momencie dostawy pokrywa nie jest zatrzaśnięta na urządzeniu. Jeśli konieczne 
będzie jej zdemontowanie, należy włożyć odpowiedni przedmiot (np. monetę lub śrubokręt)  
w szczelinę blokady i ruchem obrotowym pociągnąć do siebie.  

 

2. Istniejące otwory montażowe pod wkręty i prowadzenie przewodów (w zależności od 
urządzenia) usunąć odpowiednim narzędziem:  
a = otwory pod wkręty 
b = otwory pod prowadzenie przewodów 230 V AC 
c = otwory pod prowadzenie przewodów 24 V DC 

c

b

a

a
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3. Przeciągnąć przewód instalacyjny przez odpowiedni otwór (b lub c).

4. Ustawić spodnią część obudowy i zastosować jako szablon do wiercenia. 

5. W celu umieszczenia na ścianie wywiercić otwory. 

6. Przymocować spodnią część obudowy za pomocą 2 wkrętów 4x30 mm i kołków (w zestawie). 

7. Podłączyć przewód zasilający 230 V AC lub 24 V DC. 

1
2

3
4

O
N

b

c

230 V AC

24 V AC
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8. Podłączyć urządzenie opcjonalne (tylko SENSOAIR plus). 

- SENSOAIR plus steruje urządzeniem za pomocą przewodu sterowniczego 230 V AC lub 24 
VDC . 

- Urządzenia podłączone są do modułu przekaźnikowego. 

- Schemat połączeń na stronie 13 i stronie 14.

1
2

3
4

O
N

moduł przekaźnikowy

moduł przekaźnikowy

moduł przekaźnikowy

moduł sterujący

moduł sterujący

płyta główna
(bez modułu sterującego)

przewód  24 V DC

przewód  230  V AC

przewód 230 V AC/24 DC
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9. Przeprowadzić kontrolę sterowania urządzeniami opcjonalnymi (patrz str. 15)

10. Zatrzasnąć pokrywę obudowy 
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Schemat przyłączenia nawiewników (SENSOAIR plus)

AEROMAT VT RS,
AEROMAT VT WRG 1000

AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN

AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG

SENSOAIR plus SENSOAIR plus

AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN

AEROMAT 100 DK AEROMAT 150

SENSOAIR plus

AEROMAT 100 DK AEROMAT 150

SENSOAIR plus

Pr
ze

ka
źn

ik
 1

Pr
ze

ka
źn

ik
 2

Puszka rozgałęźna, w ścianie
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Schemat przyłączenia napędów okien (SENSOAIR plus)

Mechaniczna klamka MH10

MH10

SENSOAIR plus

M- 24 V DC

Napęd łańcuchowy

SENSOAIR plus

M- 24 V DC

SENSOAIR plus

M~ 230 V AC

Zasilacz VPS1

Puszka rozgałęźna, w ścianie
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Puszka rozgałęźna, w ścianie

Zasilacz ACX
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Puszka rozgałęźna, w ścianie
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Sterowanie urządzeniami

•	 Wszystkie przyłączone urządzenia są aktywowane i dezaktywowane po uzyskaniu fabrycznie 
zdefiniowanych wartości jakości powietrza na wyświetlaczu. 

•	 Do ustawień fabrycznych można wrócić za pomocą przełącznika DIP na płycie głównej. 

Ważne: włączyć zasilanie dopiero wtedy, gdy wszystkie przełączniki DIP są ustawione. 

Przykładowe ustawienie przełączników DIP

Przełącznik 1: OFF Przełącznik 1: ON

Nawiewniki (SENSOAIR plus)

Sterowanie nawiewem 
poprzez regulację 
wentylatora

Ustawienie przełącznika DIP Stopień nawiewu a wskazania LED

1 2 3 4
zi

el
on

y

zi
el

on
y/

żó
łty

żó
łty

żó
łty

/ 
cz

er
w

on
y

cz
er

w
on

y

AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG 1000

OFF OFF OFF OFF Wył. I I II II
ON OFF OFF OFF Wył. I II II II
OFF ON OFF OFF I I II II II
ON ON OFF OFF Wył. Wył. Wył. I II

AEROMAT 150

OFF OFF ON OFF Wył. I I II II
ON OFF ON OFF Wył. I II II II
OFF ON ON OFF I I II II II
ON ON ON OFF Wył. Wył. Wył. I II

Sterowanie nawiewem za pomocą wentylatora „włącz/wyłącz”

AEROVITAL
AEROLIFE
AEROPLUS
AEROPAC SN

OFF OFF OFF ON Wył. Wł. Wł. Wł. Wł.
ON OFF OFF ON Wył. Wył. Wł. Wł. Wł.
OFF ON OFF ON Wył. Wył. Wył. Wł. Wł.
ON ON OFF ON Wył. Wył. Wył. Wył. Wł.

AEROMAT 100 Typ DK
(klapka zamykająca 
"otwarta/zamknięta")

OFF OFF OFF ON Zamk. Otw. Otw. Otw. Otw.
ON OFF OFF ON Zamk. Zamk. Otw. Otw. Otw.
OFF ON OFF ON Zamk. Zamk. Zamk. Otw. Otw.
ON ON OFF ON Zamk. Zamk. Zamk. Zamk. Otw.
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Napędy do sterowania otwieraniem/zamykaniem okien (SENSOAIR plus)

Napędy do sterowania 
otwieraniem/zamykaniem 
okien

Ustawienie przełącznika DIP Pozycja okna a wskazania LED

1 2 3 4

zi
el

on
y
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y/

żó
łty

żó
łty

żó
łty

/
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y
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w
on

y

Mechaniczna klamka 
MH10

OFF OFF ON ON Zamk. Otw. Otw. Otw. Otw.
ON OFF ON ON Zamk. Zamk. Otw. Otw. Otw.
OFF ON ON ON Zamk. Zamk. Zamk. Otw. Otw.
ON ON ON ON Zamk. Zamk. Zamk. Zamk. Otw.

Napęd łańcuchowy

OFF OFF OFF ON Zamk. Otw. Otw. Otw. Otw.
ON OFF OFF ON Zamk. Zamk. Otw. Otw. Otw.
OFF ON OFF ON Zamk. Zamk. Zamk. Otw. Otw.
ON ON OFF ON Zamk. Zamk. Zamk. Zamk. Otw.

Test funkcjonowania przyłączonych urządzeń (automatyczny)
1.  Włączyć zasilanie

2.  Po 30 sek.  włącza się  przekaźnik 1.

3.  Po 60 sek.  włącza się  przekaźnik 2.

4.  Po 90 sek. wyłączają się oba przekaźniki i test zostaje zakończony

Uruchomienie (wszystkie typy)

•	 Przed uruchomieniem SENSOAIR  należy upewnić się, że spełnione są wymagane warunki:

Wymagania
•	 Zanim rozpocznie się kalibracja, pomieszczenie musi być dobrze przewietrzone. 

•	 Temperatura pomieszczenia powinna wynosić od  5°C do 40°C .

•	 W pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby ani zwierzęta. 

Kalibracja
1.  Włączyć zasilanie - rozpoczyna się kalibracja

2. Oba czujniki zostają podgrzane i skalibrowane do wartości referencyjnej 350 ppm  - dioda 
miga na zielono 1x

3.  Po zakończeniu kalibracji (czas trwania 30 min.) dioda świeci się ciągle na zielono.  
Urządzenie jest gotowe do pracy.
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Uruchomienie (SENSOAIR wave)
SENSOAIR wave jest zintegrowany z systemami radiowymi Z-Wave. 

Uwaga: poniższe wskazówki dotyczące integracji SENSOAIR wave z systemami 
radiowymi adresowane są wyłącznie do przeszkolonego specjalisty.

Integracja (inclusion)/Odłączenie (exclusion)
Aby połączyć lub odłączyć urządzenie od systemu radiowego, należy nacisnąć przycisk 
znajdujący się pod spodem urządzenia. 

Integracja z istniejącą siecią radiową Z-Wave
SENSOAIR wave jest w pełni kompatybilny z systemami radiowymi Z-wave i można go stosować  
z komponentami Z-Wave innych producentów. Aby połączyć SENSOAIR wave, należy przycisnąć 
na urządzeniu przycisk odpowiedzialny za funkcje administracyjne (więcej szczegółów w odpo- 
wiedniej instrukcji obsługi). Następnie  za pomocą przycisku znajdującego się na spodzie 
urządzenia należy włączyć SENSOAIR wave do sieci radiowej Z-Wave. 

Powrót do ustawień fabrycznych 
Nacisnąć przycisk na spodzie urządzenia i przytrzymać przez ok. 5 sek. 

Krótkie miganie żółtej diody oznacza:
•	 SENSOAIR wave zostało połączone z siecią radiową Z-Wave lub od niej odłączone. 

•	 SENSOAIR wave zostało zresetowane do ustawień fabrycznych. 

Obsługiwane klasy
•	 COMMAND_CLASS_BASIC

•	 COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V3

•	 COMMAND_CLASS_SENSOR_CONFIGURATION

•	 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION

•	 COMMAND_CLASS_ASSOCIATION

•	 COMMAND_CLASS_VERSION

•	 COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC

Funkcje klas

BASIC SET

•	 Basic Set Value = 1, jeśli aktualne stężenie CO2 jest większe niż poziom wyzwalania CO2.

•	 Wysyła bez asocjacji „Broadcast”, z asocjacją „Single Cast”
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BASIC REPORT

•	 Basic Report Value = CO2/10 wartości z zakresu 35 - 255 odpowiada 350 - 2.550 ppm.

•	 Basic Report Value = 0  podczas fazy kalibracji (30 min. po włączeniu).

MULTILEVEL REPORT (Version 3)

•	 Sensor Type = CO2 (0x11).

•	 Precision = 0x00.

•	 Scale = ppm (0x00).

•	 Sensor Value 1 (MSB)  i Sensor Value 2 (LSB) = poziom CO2350 - 3.000 ppm.

•	 W trybie „Unsolicited Report Mode A/B“ wartość CO2   jest przesłana automatycznie (por. Device 
Configuration).

SENSOR CONFIGURATION

•	 Wybierając parametr SENSOR_TRIGGER_LEVEL_SET, ustawiamy poziom wyzwalania CO2 

w zakresie 500 - 3.000 ppm.

•	 Default-Bit: przywraca ustawienia fabryczne poziomu wyzwalania (1.000 ppm).

•	 Current-Bit: ustawia poziom wyzwalania na aktualny poziom CO2-Level.

•	 Sensor Type = 0x11.

•	 Precision = 0; Scale = 0; Size = 2.

•	 Trigger Value 1 = MSB; Trigger Value 2 = LSB.

DEVICE CONFIGURATION

Wybierając  polecenie CONFIGURATION_SET urządzenie ustawia się w tryb gotowości.

•	 Device Configuration Value 1 (default 0x8d):

7 6 5 4 3 2 1 0
SENSOAIR 
Diody LED

Broadcast 
Multilevel 
Report

Basic Set Unsolicited 
Multilevel 
Report Mode B

Unsolicited 
Multilevel 
Report Mode A

0 = disabled
1 = enabled

0 = disabled
1 = enabled

0 = disabled
1 = enabled

0 = disabled
1 = enabled

0 = disabled
1 = enabled

•	 Tryb Unsolicited Multilevel Report Mode A 
SENSOAIR automatycznie wysyła  Multilevel-Report jeśli wartość CO2 przekracza następujące 
wartości progowe:   
600 ppm, 800 ppm, 1.000 ppm, 1.500 ppm, 2.000 ppm, 2.500 ppm

•	 Tryb Unsolicited Multilevel Report Mode B 
SENSOAIR automatycznie wysyła aktualną wartość CO2 w odstępach 5 - 65.000 sek. Odstępy 
(wartość fabryczna 30 s) mają następujące parametry: 
Device Configuration Value 1 = MSB (default 0x00) 
Device Configuration Value 2 = LSB (default 0x1e)
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Zakłócenia

W razie zakłóceń w pracy urządzenia w żadnym wypadku nie otwierać go ani nie próbować 
samemu go naprawiać. W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do najbliższego serwisu 
technicznego lub do działu obsługi SIEGENIA.

Wyświetlacz Opis Przyczyna Rozwiązanie 
problemu

miga co sekundę 
długo na zielono 1x

działanie przerwane 
(np. w wyniku przerwy 
w dostawie prądu)

urządzenie  
w stanie gotowym  
do kalibracji

odłożyć kalibrację

miga co sekundę 
krótko na zielono 2x

uszkodzenie czujnika 
CO2

- poinformować serwis 
techniczny

miga co sekundę 
krótko na czerwono

uszkodzenie czujnika 
VOC

- poinformować serwis 
techniczny

Czyszczenie

UWAGA Zagrożenie zwarciem i pożarem. 
Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych należy  

przestrzegać następujących instrukcji.

› Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć urządzenie od zasilania.  
W niektórych przypadkach konieczne będzie wyjęcie bezpieczników.

› Podczas czyszczenia do wnętrza urządzenia nie może dostać się żaden płyn

•	 Zewnętrzne części urządzenia należy czyścić odpowiednią szmatką zwilżoną w mydle lub innym 
łagodnym detergencie.

•	 Do czyszczenia nie używać żadnych substancji żrących ani detergentów z zawartością rozpusz-
czalnika. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.
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Odpowiedzialność za produkt

Przeznaczenie

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 są jednoznacznie zabronione. W razie nieprzestrzegania tego postanowienia 
producent nie odpowiada za żadne szkody osobowe lub materialne.

Zasady gwarancji

Na nasze produkty — pod warunkiem ich fachowego montażu i prawidłowego użytkowania — udzielamy 
gwarancji: dla producentów stolarki okiennej i drzwiowej: 1 rok od daty otrzymania towaru (zgodnie z naszymi 
Warunkami handlowymi) lub według indywidualnych uzgodnień, zaś dla odbiorców końcowych: 2-letniej 
gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach ewentualnych napraw jesteśmy uprawnieni do 
wymiany poszczególnych elementów bądź całego produktu. Nieobjęte gwarancją są skutki następcze wad, o 
ile jest to dozwolone w świetle przepisów prawa. W przypadku nieautoryzowanych przez naszą firmę lub 
nieopisanych w niniejszej instrukcji modyfikacji produktu lub jego poszczególnych elementów i/lub demontażu 
poszczególnych elementów, lub rozebrania urządzenia na części, gwarancja ta wygasa.

Wyłączenie odpowiedzialności
W procesie produkcyjnym wszystkie nasze produkty i ich elementy konstrukcyjne są poddawane surowym 
kontrolom. Dlatego też, pod warunkiem prawidłowego użytkowania, będą one funkcjonowały niezawodnie i 
bezpiecznie. Wyłączona jest nasza odpowiedzialność za szkody następcze wynikające z wad produktu oraz 
roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu, za wyjątkiem przypadków winy umyślnej, rażącego zaniedbania 
oraz szkód na osobie. Powyższe postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności na 
zasadach przepisów szczególnych, dotyczących odpowiedzialności za produkt. Powyższe postanowienia nie 
wyłączają odpowiedzialności za zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych, jednak odpowie-
dzialność w tym przypadku jest ograniczona do szkód możliwych do przewidzenia i typowych w przypadku 
tego rodzaju umów.

Ochrona środowiska

Pomimo, że w odniesieniu do naszych produktów nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o sprzęcie 
elektronicznym, SIEGENIA dołoży wszelkich starań, aby – podobnie, jak do tej pory – produkty te spełniały 
wymagania ww. ustawy. Będziemy również dążyć  do całkowitego wycofania z użycia materiałów zagrażają-
cych  środowisku tak szybko jak jest to możliwe w świetle stosowanych technologii. Zużyte urządzenia elektrycz-
ne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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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Deklaracja zgodności

z postanowieniami Dyrektyw 2004/108/EC i 2006/95/EC Rady Unii Europejskiej 

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

deklaruje, że produkt

Czujnik 
typ urządzenia

SENSOAIR 
oznaczenie typu

odpowiada wymogom następujących Dyrektyw Europejskich:

EN 60730-1: 00 + A1:04, A13:04, A12:03, A14:05, A15:07 A2:08 
EN 60730-1: 2000 + A1, A16, A2 
EN 50090-2-2: 96 + A2 (w systemie BUS) 
EN 50090-2-2: 96 
EN 61000-3-2: 2006 
EN 61000-3-3: 1995+A1, A2 (w systemie BUS) 
RoHS 2011/65/EU

Deklaracja ta oparta jest na wynikach badań:

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH  -Prüfprotokoll 14/323

Siegen, 2015-04-08 S. Bauerdick (Kierownik Zakładu))

Dokumentację techniczną dostarcza SIEGENIA-AUBI KG.

Niniejsza deklaracja poświadcza zgodność z wyżej wymienionymi dyrektywami,  nie  
stanowi ona jednak potwierdzenia właściwości urządzenia w sensie prawnym. 

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w dostarczonej 
dokumentacji.
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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: +380 44 4637979

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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