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1. Určení této dokumentace

• Tato dokumentace je určena odborným firmám a koncovým uživatelům.

• Všechny zde popsané pokyny k montáži, instalaci a provádění oprav smí provádět výhradně 
odborné firmy, které jsou proškoleny a vycvičeny pro montáž, uvádění do provozu i pro údržbu a 
opravy přístrojů pro automatizaci domů a elektroinstalace.

• Všechny zde popsané pokyny k ovládání, péči a údržbě a rovněž k odstraňování poruch jsou 
určeny jak odborným firmám, tak i koncovým uživatelům.

• Po provedení montáže je montážní firma povinna předat návod na montáž a ovládání koncovému 
uživateli.

2. Způsob používání

• Používejte přístroj výlučně k měření a řízení v uzavřených, suchých místnostech bez prachu.

• Musí se dodržovat teplota prostoru v rozmezí 5 °C až 40 °C.

• Přístroj není vhodný jako měřicí přístroj nebo jako součást zařízení na zjišťování úniku plynu nebo 
podobných bezpečnostních zařízení.

• Nepoužívejte v blízkosti přístroje žádná rozpouštědla.

• Silikonové výpary mohou omezit funkci přístroje.

• Používejte přístroj pouze s originálním příslušenstvím SIEGENIA.

• Montáž přístroje by měl vždy provádět zkušený odborník podle montážních a projekčních 
podkladů od společnosti SIEGENIA. Je nutné respektovat pokyny k montáži uvedené v tomto 
návodu.

• Používejte přístroj pouze v technicky bezvadném stavu.
Na součástech přístroje neprovádějte žádné změny.

• Je nutné dbát na to, aby byl SENSOAIR obklopen vzduchem místnosti.

• Dbejte na to, aby větrací otvory zůstaly volné a nebyly zastaveny jinými přístroji, nábytkem nebo 
předměty.

• V případě poruchy nechejte přístroj zkontrolovat odborníkem.
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3. Bezpečnostní pokyny

• Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo 
byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou z něho vyplývající nebezpečí. Děti si se 
zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

• Elektricky provozovaný přístroj. Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem nebo požárem. 
Abyste zabránili škodám na zdraví osob a věcným škodám, dodržujte bezpodmínečně následující 
pokyny:

- Zapojujte Euro zástrčku sériového připojovacího kabelu pouze do vhodné zásuvky sítě 
střídavého proudu 230 V.

- Pokud je síťový přívod tohoto přístroje poškozen, musí jej firma SIEGENIA, její zákaznický servis 
nebo osoba s podobnou kvalifikací vyměnit, aby se vyloučila ohrožení.

- Pokud jsou pro připojení přístroje nutné práce na síti střídavého proudu 230 V, smí je provádět 
pouze kvalifikovaný elektrikář.

- Při pokládání síťového kabelu je nutné bezpečnostní odpojení všech pólů.

- Je nutné respektovat aktuální ustanovení VDE. 

- Při provádění veškerých prací na síti elektrického napětí nebo na místní instalační síti se musí 
přísně dodržovat příslušné předpisy podle země určení.

- Nepřipojujte přípojky řídicího a nízkonapěťového vedení přístroje k síti střídavého proudu 
230 V. Může to vést ke zničení všech připojených přístrojů.

- Dostane-li se do vnitřku přístroje předmět nebo kapalina, okamžitě přerušte provoz a odpojte 
přístroj od elektrické sítě.

• Nebezpečí zásahů cizích osob do přístrojů SIEGENIA WLAN! Abyste svůj systém ochránili před 
zásahy cizích osob, respektujte následující upozornění:

- Každý přístroj SIEGENIA WLAN je chráněn dvěma hesly (uživatel a administrátor). Tato hesla 
byste po prvním nastavení měli bezpodmínečně změnit a v žádném případě je nenechat ve 
stejném stavu jako při dodání.

- Pokud jsou přístroje SIEGENIA WLAN zapojeny do vaší domácí sítě WLAN, musí být 
provozovány zakódované.

- Zvolte si bezpečná hesla, která obsahují malá a velká písmena, čísla a speciální znaky.
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4. Popis přístroje

SENSOAIR je senzor vzduchu pro kontrolu kvality vzduchu v uzavřených prostorách.

4.1 Typy přístroje

Typ přístroje SENSOAIR plus smart

Provedení: stolní přístroj −

Provedení: nástěnný přístroj

Funkce měření/indikace CO2

Funkce měření/indikace VOC*

Ovládání přístroje kabelem sítí WLAN
* Volatile Organic Compound: prchavé organické sloučeniny ve formě plynů, např. cigaretový kouř, tělesné výpary, 

zápach z kuchyně apod.

4.2 Funkce
Změřená kvalita vzduchu se zobrazuje na indikaci LED (semafor).

Indikace LED Signál Větrání

červená
2x krátce blikne

bezpodmínečně nutné
1x dlouze blikne

červená svítí trvale
nutné

žlutá/červená svítí trvale
žlutá svítí trvale doporučeno
zelená/žlutá svítí trvale

není potřebné
zelená svítí trvale

Červená = špatná kvalita vzduchu – je nutné větrání

Žlutá = průměrná kvalita vzduchu – doporučuje se větrání

Zelená = dobrá kvalita vzduchu
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5. Montáž

5.1 Podmínky montáže
• Vhodné místo montáže:

- optimálně přes krabici pod omítkou

- nikoliv v přímé blízkosti oken, větracích přístrojů a osob nebo zvířat

• Hladká a rovná stěna

• Dodržte teplotu montáže v rozmezí 5 °C až 40 °C

• Během montáže a před uvedením do provozu chraňte přístroj před:

- nečistotami (např. zakryjte větrací mřížku při tapetování atd.)

- průvanem a přímým vydechovaným vzduchem

- přímým slunečním zářením

Otevřené elektrické součásti. 
Nebezpečí v důsledku zkratu a požáru.

› Zajistěte, aby před montáží byla všechna vedení bez napětí.

› Případně se musí odstranit pojistky.

5.2 Dodatečné požadavky u provedení SENSOAIR smart
• SENSOAIR smart by se měl montovat pokud možno bez zdrojů rušení. 

Následující zdroje rušení mohou negativně ovlivňovat signál WLAN:

- vodovodní potrubí

- kamenné a betonové stěny

- kovové předměty

- klimatizační zařízení

- bezdrátové přístroje (např. mobilní telefon, dětská chůvička, reproduktory s Bluetooth atd.)

- sítě WLAN na stejných rádiových kanálech (např. WLAN router u souseda)

• U vodičů vedoucích energii, které jsou vedeny paralelně s datovými vodiči (ISDN, DSL, atd.), 
může dojít k negativnímu ovlivnění např. rychlosti přenosu dat.
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5.3 Kroky montáže
1. Sejměte kryt schránky 

Upozornění: Kryt není při dodání nacvaknutý. Pokud je to přesto nutné, zasuňte do mezery 
aretačních výstupků vhodný předmět (např. minci nebo šroubovák) a otočným pohybem je 
vypačte ze schránky. 

 

2. Odstraňte předlisovaná vylomení pro vrtání otvorů a vylomení pro síťový kabel (v závislosti na 
přístroji) pomocí vhodného nářadí: 
a = vylomení pro vrtání otvorů 
b = vylomení pro síťový kabel pro 230 V AC 
c = vylomení pro síťový kabel pro 24 V DC 

c

b

a

a
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3. Protáhněte místní síťový kabel příslušným vylomením pro kabel (b nebo c).

4. Umístěte spodní díl schránky do požadované polohy a použijte jej jako vrtací šablonu.

5. Vyvrtejte otvory pro připevnění na stěnu.

6. Připevněte spodní díl schránky pomocí 2 šroubů 4 x 30 mm a hmoždinek (součást dodávky). 

7. Připojte síťový kabel pro 230 V AC nebo 24 V DC. 

1
2

3
4

O
N

b

c

230 V AC

24 V AC
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8. Volitelně proveďte připojení přístrojů (pouze SENSOAIR plus).

- SENSOAIR plus ovládá připojené přístroje pomocí řídicích kabelů 230 V AC nebo 24 V DC. 

- Přístroje se připojují na základní desku s relé.

- Schémata zapojení viz od strany Strana 11

1
2

3
4

O
N

9. Volitelně proveďte ovládání přístrojů (viz od strany Strana 13)

Reléová deska

Reléová deska

Reléová deska

Síťová deska

Síťová deska

Základní deska
(bez síťové desky)

Řídicí kabely 24 V DC

Řídicí kabely 230 V AC

Řídicí kabely 
230 V AC / 24 DC
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10. Nacvakněte kryt schránky 
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6. Schéma zapojení SENSOAIR plus

6.1 Větrací přístroje

AEROMAT VT RS,
AEROMAT VT WRG 1000
AEROMAT VT WRG 1100

AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN,
AEROVITAL ambience

AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG

SENSOAIR plus SENSOAIR plus

AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN,
AEROVITAL ambience

AEROMAT 100 typ DK AEROMAT 150 typ DK

SENSOAIR plus

AEROMAT 100 DK AEROMAT 150 DK

SENSOAIR plus

Re
lé

 1
Re

lé
 2

Odbočná krabice pro spínače, na stavbě

Re
lé

 1
Re

lé
 2

Odbočná krabice pro spínače, na stavbě

Re
lé

 1
Re

lé
 2

Odbočná krabice pro spínače, na stavbě Odbočná krabice pro spínače, na stavbě

Re
lé

 1
Re

lé
 2
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6.2 Motorické okenní pohony

Motorická klika MH10 DRIVE axxent DK

MH10

SENSOAIR plus

M- 24 V DC

Odbočná krabice pro spínače, na stavbě

Napájecí zdroj VPS1

DRIVE
axxent DK

SENSOAIR plus

M- 24 V DC

Odbočná krabice pro spínače, na stavbě

Napájecí zdroj VPS1

ZA
VŘ

EN
O

O
TE

VŘ
EN

O+−

sw = černá
rt = červená

sw rt

Řetězové pohony

SENSOAIR plus

M- 24 V DC

SENSOAIR plus

M~ 230 V AC

Re
lé

 1
Re

lé
 2

Odbočná krabice pro spínače, na stavbě

Napájecí zdroj 

ACX

Řetězový
pohon

Odbočná krabice pro spínače, na stavbě

Re
lé

 1
Re

lé
 2

Řetězový
pohon



Návod na montáž a ovládání SENSOAIR

03.2017 13

7. Ovládání přístrojů

7.2 SENSOAIR plus
• Všechny připojené přístroje se aktivují/deaktivují pomocí přednastavených hodnot kvality vzduchu.

• Přednastavení se provádí pomocí spínačů DIP na základní desce.

Důležité: Napájení proudem zapněte až po nastavení všech spínačů DIP.

Spínač 1: 
OFF

Spínač 1: 
ON

Příklady zapojení

Větrací přístroje
Poloha spínačů DIP Stupně ventilátoru při indikaci LED

1 2 3 4
zelená zelená/

žlutá
žlutá žlutá/

červená
červená

O
vlá

dá
ní

 vě
tra

cíh
o 

př
íst

ro
je

 
po

m
oc

í p
ňů

 ve
nt

ilá
to

ru

AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG

OFF OFF OFF OFF Vyp I I II II

ON OFF OFF OFF Vyp I II II II

OFF ON OFF OFF I I II II II

ON ON OFF OFF Vyp Vyp Vyp I II

O
vl

ád
án

í v
ět

ra
cí

ho
 p

řís
tro

je
 p

om
oc

í 
ve

nt
ilá

to
ru

 „
Za

p“
 /

 „V
yp

“

AEROVITAL
AEROLIFE
AEROPLUS
AEROPAC SN
AEROVITAL ambience

OFF OFF OFF ON Vyp Zap Zap Zap Zap

ON OFF OFF ON Vyp Vyp Zap Zap Zap

OFF ON OFF ON Vyp Vyp Vyp Zap Zap

ON ON OFF ON Vyp Vyp Vyp Vyp Zap

AEROMAT 100/150 
typ DK
(Uzavírací klapka 
„Otevř. / “Zavř.“)

OFF OFF OFF ON Zavř. Otevř. Otevř. Otevř. Otevř.

ON OFF OFF ON Zavř. Zavř. Otevř. Otevř. Otevř.

OFF ON OFF ON Zavř. Zavř. Zavř. Otevř. Otevř.

ON ON OFF ON Zavř. Zavř. Zavř. Zavř. Otevř.
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Motorické okenní pohony
Poloha spínačů DIP Poloha okna při indikaci LED

1 2 3 4
zelená zelená/

žlutá
žlutá žlutá/

červená
červená

Motorická klika MH10
DRIVE axxent DK

OFF OFF ON ON Zavř. Otevř. Otevř. Otevř. Otevř.
ON OFF ON ON Zavř. Zavř. Otevř. Otevř. Otevř.
OFF ON ON ON Zavř. Zavř. Zavř. Otevř. Otevř.
ON ON ON ON Zavř. Zavř. Zavř. Zavř. Otevř.

Řetězové pohony

OFF OFF OFF ON Zavř. Otevř. Otevř. Otevř. Otevř.
ON OFF OFF ON Zavř. Zavř. Otevř. Otevř. Otevř.
OFF ON OFF ON Zavř. Zavř. Zavř. Otevř. Otevř.
ON ON OFF ON Zavř. Zavř. Zavř. Zavř. Otevř.

Funkční zkouška připojených přístrojů (automatická)

1.  Zapněte napájení proudem

2.  Po 30 s sepne relé 1

3.  Po 60 s sepne relé 2

4.  Po 90 s se obě relé odpojí a zkouška je dokončena

7.2 SENSOAIR smart
SENSOAIR smart lze ovládat tabletem nebo chytrým telefonem. 
Dodržujte přiložený návod pro rychlé spuštění (H47.MOTS005CZ).

Přehled funkcí přístroje

• Indikace kvality vzduchu

• Zapnutí/vypnutí indikace LED

• Spojení přístrojů SIEGENIA smart:

- AEROPAC SN smart

- AEROMAT VT RS smart

- AEROMAT VT WRG 1000 smart

- AEROMAT VT WRG 1100 smart

- DRIVE axxent DK smart
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8. Uvedení do provozu

8.1 Automatická kalibrace senzorů CO2 a VOC

• Jakmile se SENSOAIR připojí k síti (i po výpadku proudu), provede se automatická kalibrace 
senzorů.

• Během kalibrace bliká LED 1x dlouze zeleně.

• Kalibrace je dokončena po cca 30 min. LED pak trvale svítí zeleně.

Předpoklady bezchybné kalibrace

• Místnost se před kalibrací musí dobře vyvětrat.

• Teplota místnosti se musí pohybovat v rozmezí 5 °C až 40 °C.

• V místnosti se nesmí zdržovat žádné osoby a zvířata.

9. Péče a údržba

Elektricky provozovaný přístroj. 
Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem 

nebo požárem. 
Abyste zabránili škodám na zdraví osob a věcným škodám, dodržujte 
bezpodmínečně následující pokyny:

› Před každým čištěním nebo prováděním údržby vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy 
přitom netahejte za kabel, abyste přístroj odpojili od elektrické sítě.

› U přístrojů s pevným připojením k síti střídavého proudu 230 V odpojte všechny póly síťového 
přívodu. Případně se musí odstranit pojistky.

9.1 Čistění
Důležité: Při čištění zařízení SENSOAIR se dovnitř nesmí dostat žádná kapalina.

• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo prostředky s obsahem rozpouštědel nebo ostré 
předměty, v opačném případě byste mohli poškodit povrch krytů přístroje.

• Nikdy zařízení nečistěte vysokotlakým čističem nebo parním čističem.

• Čistěte SENSOAIR hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem nebo mycím prostředkem.
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10. Odstraňování poruch

V případě poruchy se v žádném případě nesnažte přístroj otevřít a/nebo jej opravovat. 
Pokud následující tabulka nepopisuje problém, obraťte se, prosím, na vaši montážní firmu nebo 
přímo na firmu SIEGENIA, tel. +49 271 3931-0

Problém Možná příčina Náprava
LED bliká v sekundo-
vém taktu 1x dlouze 
zeleně

Je aktivní automatická 
kalibrace

Není nutná žádná náprava (další 
informace viz strana Strana 15)

LED blikne za sekundu 
2x krátce zeleně

Senzor CO2 je vadný Kontaktujte montážní firmu

LED blikne za sekundu 
1x krátce červeně

Senzor VOC je vadný Kontaktujte montážní firmu

SENSOAIR smart 
nereaguje na chytré 
telefony/tablety 

Není spojení WLAN 
s routerem domácí sítě

Spusťte znovu router WLAN domácí 
sítě

Není spojení WLAN s chytrým 
telefonem / tabletem

Spusťte znovu chytrý telefon / tablet

Není k dispozici spojení 
WLAN s SENSOAIR smart

Proveďte reset přístroje SENSOAIR 
smart:
1. Stiskněte tlačítko pomocí špičatého 

předmětu 3x krátce po sobě
2. Hned poté stiskněte tlačítko 1x 

dlouze (držte cca 4 s)

SENSOAIR smart je pak opět ve stavu 
jako při expedici.

10.1 Aplikace SIEGENIA Comfort 

Podrobné informace o ovládání a odstraňování poruch najdete na internetové 
stránce SIEGENIA Smarthome: https//smarthome.siegenia.com
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11. Technické údaje

• Koncentrace CO2 a VOC ve vzduchu se měří v ppm (parts per million = částice na jeden milion). 
Koncentrace CO2 ve volné přírodě je cca 350 ppm a od cca 800 ppm narušuje zdraví a blaho 
člověka.

• Pokud obsah CO2 nebo koncentrace VOC překročí níže uvedené prahové hodnoty, zobrazí to 
SENSOAIR na LED semaforu a dojde k ovládání připojených přístrojů.

• Koncentrace CO2 ve vzduchu v místnosti závisí na počtu osob a době jejich pobytu v místnosti, 
objemu prostoru a intenzitě větrání.

• Například při pobytu dvou osob v místnosti s objemem prostoru 60 m³ a intenzitou větrání 1 se 
nastaví obsah CO2 ve výši 900 ppm.

• Bez větrání by koncentrace stoupla po dvou hodinách na 1 500 ppm a po pěti hodinách na 2 
500 ppm.

• Senzor VOC má vysokou příčnou citlivost. Reaguje např. na etanol, oxid uhelnatý, metan, butan a 
cigaretový kouř. Evidují se koncentrace jednotlivých plynů v rozsahu 1 – 100 ppm, které společně 
s hodnotami CO2 tvoří řídicí veličinu pro řízení větrání.

Koncentrace CO2

Indikace LED CO2 Důsledky
blikne 2x krátce 
červeně

2 500 ppm velmi špatná kvalita vzduchu

blikne 1x dlouze 
červeně

od 2 000 ppm velmi špatná kvalita vzduchu

trvale svítí červeně 1 500 ppm limit pro kanceláře a učebny
žlutá/červená 1 000 ppm limit pro obytné místnosti
trvale svítí žlutě 800 ppm pocitově špatný vzduch
zelená/žlutá 600 ppm kvalita vzduchu se zhoršuje
trvale svítí zeleně 350 ppm čistý čerstvý vzduch

Měřicí rozsah senzorů cca 350 ppm – 3 000 ppm (CO2 a VOC)
Životnost senzorů cca 10 let
Přípustná teplota místnosti 5 °C až 40 °C
Napájecí napětí 230 V AC / 24 V DC (v závislosti na přístroji)
Příkon 1,5 W
Ovládání přístrojů (volitelně) možnost nastavení hodnoty kvality vzduchu 

pomocí spínačů DIP
Třída ochrany II, s ochrannou izolací
Druh krytí IP 4X
Schránka na omítku, ASA, signální bílá RAL 9003
Rozměry (š x v x h) 154 mm x 98 mm x 39 mm
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12. Pokyny k ručení za výrobek

12.1 Účel použití
Veškerá použití a způsoby použití, která neodpovídají použití podle určení, a veškeré úpravy nebo 
změny výrobku a všech dílů a součástí náležejících k výrobku, která nejsou firmou SIEGENIA 
výslovně povolena, jsou výslovně zakázána. Při nedodržení tohoto ustanovení nepřebírá firma 
SIEGENIA žádnou odpovědnost za škody na zdraví osob nebo věcné škody.

12.2 Záruka
Na tento výrobek poskytujeme – za předpokladu odborné montáže a správné manipulace – záru-
ku 2 roky v souladu se zákonnými předpisy. V rámci případných dodatečných oprav jsme 
oprávněni k výměně jednotlivých součástí nebo celých přístrojů. Následné škody zaviněné vadným 
výrobkem jsou – pokud jsou ze zákona přípustné – ze záruky vyloučeny. Pokud budou na výrobku 
a/nebo jednotlivých součástkách provedeny změny, které nejsou námi schváleny resp. nejsou zde 
popsány, nebo pokud bude výrobek a/nebo jednotlivé součásti demontován nebo (částečně) 
rozložen, zaniká záruka, pokud je nedostatek zaviněn výše uvedenými změnami.

12.3 Vyloučení záruky
Výrobek a jeho konstrukční součásti podléhají přísným kontrolám kvality. Proto pracují při správném 
použití spolehlivě a bezpečně. 
Naše ručení za škody zaviněné vadným výrobkem a/nebo nároky na náhradu škody vylučujeme, 
ledaže by došlo k našemu úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání resp. zodpovědnosti za 
ztráty na životech, tělesná poranění nebo ohrožení zdraví. Tímto nedotčeno zůstává případné 
ručení nezávislé na zavinění v souladu se zákonem o ručení za výrobek. Nedotčeno zůstává také 
ručení za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností; v takových případech je však ručení 
omezeno na smluvně typické, předvídatelné škody. Změna důkazního břemena v neprospěch 
spotřebitele není spojena s výše uvedenými ustanoveními.

12.4 Ochrana životního prostředí
Ačkoli naše výrobky nespadají do oblasti použití zákona o elektrických přístrojích, bude firma 
SIEGENIA – stejně jako dosud – dbát na to, aby splňovala nejen požadavky uvedené v tomto 
zákoně, nýbrž aby se – jak jen to bude technicky nejdříve možné – upustilo od používání ekologi-
cky závadných látek.  
Elektrické výrobky obecně nepatří do domácího odpadu.

13. Feedback k dokumentaci

Rádi přijmeme připomínky a návrhy, které přispějí ke zlepšení naší dokumentace. Vaše připomínky 
zašlete prosím na e-mail: dokumentation@siegenia-aubi.com.
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14. Prohlášení o shodě ES pro označení CE

Pro náš výrobek SENSOAIR potvrzujeme, že uvedený výrobek splňuje podle směrnice 2001/95/
ES o obecné bezpečnosti produktů podstatné požadavky na ochranu, které jsou stanoveny ve 
směrnicích Rady o elektrických a elektronických produktech.

Pro hodnocení byly použity níže uvedené zkušební standardy, které jsou harmonizovány v relevant-
ních směrnicích:

a) 2014/30/ES Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
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) 2014/35/ES Směrnice o používání elektrických zařízení pro nízké napětí
EN 60730-1:2011
EN 62233:2008

c) 2014/53/ES Směrnice RED
c1) Elektromagnetická kompatibilita:

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) Elektrická bezpečnost – zařízení informační technologie
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

c3) Bezpečnost osob uvnitř elektromagnetických polí (10 MHz až 300 GHz)
EN 62479:2010

c4) Záležitosti rádiového spektra – přístroje pro přenos dat v pásmu ISM 2,4 GHz
EN 300 328 V1.9.1

d) 2011/65/EU RoHs
EN 50581:2012 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických 
výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

Toto prohlášení vydává s odpovědností výrobce/dovozce se sídlem v Evropské unii:

SIEGENIA-AUBI KG
Kování a větrací technika
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

Siegen, 2017-03-23
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0Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

Hlavní sídlo:

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

NĚMECKO

Mobile:  +420 602 120029

pavel.paluch@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA po celém světě:

Benelux  Telefon: +32 9 2811312

Bělorusko  Telefon: +375 17 3143988

Čína  Telefon: +86 316 5998198

Francie  Telefon: +33 3 89618131

Itálie  Telefon: +39 02 9353601

Jižní Korea  Telefon: +82 31 7985590

Maďarsko  Telefon: +36 76 500810

Německo  Telefon: +49 271 39310

Polsko  Telefon: +48 77 4477700

Rakousko  Telefon: +43 6225 8301

Rusko  Telefon: +7 495 7211762

Švýcarsko  Telefon: +41 33 3461010

Turecko  Telefon: +90 216 5934151

Ukrajina  Telefon: +38 044 4054969

Velká Británie  Telefon: +44 2476 622000

Naše mezinárodní adresy najdete na: 

www.siegenia.com
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