Pos. Stuks

Voorwerp

Prijs per stuk
EURO

Totaalprijs
EURO

AEROTUBE AZ smart
Wandventilator met functies voor luchtaanvoer of luchtafvoer
Geschikt voor inbouw in buitenwanden.
Ventilatieapparaat voor enkele ruimtes voor het be- en ontluchten van ruimtes met
onderstaande extra eigenschappen:
voor muurdiktes tot 500 mm.
Luchtprestatie luchtafvoer:
3
trap 1 24 m /h bei LPA = 26 dB (A)
3
trap 2 43 m /h bei LPA = 39 dB (A)
3
trap 3 58 m /h bei LPA = 46 dB (A)
Eigengeluid LpA volgens EN ISO 3745 (bij 8 dB ruimtedemping).
Stroomverbruik: max 4,1 watt
Elektrische aansluiting:
230 volt ∼
Weerstandsklasse:
II; veiligheidsgeïsoleerd; IP22
Ventilatie naar behoefte met geïntegreerde temperatuur- en vochtsensors voor automatische
sturing
Verseluchtstand met geïntegreerd G3-filter
Decent uiterlijk, de werkingseenheid bevindt zich in een buis in de muur
Signalering van de noodzakelijke filtervervanging op het apparaat en in de SIEGENIA
Comfort-app*
Bij onderhoudsdoeleinden onderbreekt een veiligheidsschakelaar de spanningvoorziening bij
het verwijderen van het voorfront.
Bediening via een schakelaar op het apparaat of met SIEGENIA Comfort-app*-bediening
voor smartphone of tablet
Namen, functies en toewijzingen vrij naar keuze
met de SIEGENIA Comfort-app* kan ook horizontale ventilatie worden ingesteld
Bouwtechnische certificering (DIBt)
Toebehoren:
Waterkeringkap roestvrij staal
Waterkering D160 (PVC)
Waterkering roestvrij staal
Waterkering aluminium-zink (RAL naar keuze)
Fabricaat:
SIEGENIA

AEROTUBE AZ smart met elektrische vergrendeling

Apparaat leveren incl. toebehoren: ___________________________________________
Montage van het apparaat:
___________________________________________
Fabricaat:
SIEGENIA

AEROTUBE AZ smart met handmatige vergrendeling

* Instructies over compatibiliteit: www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq
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Apparaat leveren incl. toebehoren: ___________________________________________
Montage van het apparaat:
___________________________________________

Ventilatiekanaal EPP
De kanalen zijn voor een montage aan de buitenwand, bijv. in WDVS-systemen geschikt.
Bestaande uit hoogwaardig geëxpandeerd polypropyleen, heeft het een hoge bestendigheid
tegen chemicaliën en oliën. Heeft een lange levensduur (geen corrosie) en een gering gewicht.
De productie en verwerking van de schuimstof deeltjes vindt milieuvriendelijk plaats zonder
CFK.
Hoge energieabsorptie bij gering gewicht
Vrij van drijfgassen en andere chemische drijfmiddelen
De kanalen kunnen afzonderlijk qua lengte ingekort worden met 250 mm
Materiaal: PVC, EPP
Oppervlak: zwart

Ventilatiekanaal EPP type FL
bestaande uit ventilatiekanaal FL + stucdeksel
Afmetingen kanaal: 360 x 600 x 60 mm
Ventilatiekanaal EPP type SFL
bestaande uit ventilatiekanaal SFL + overgangsdeel + stucdeksel
Afmetingen kanaal: 360/360 x 780 x 60 mm
selecteerbare waterkering
Waterkering lamellen
Bestaande uit: waterkering PVC, kleur wit (net als RAL 9010), uitloop, bevestigingsset ---- met
variabele diepte
Waterkering afdekrooster
Bestaande uit: waterkering aluminium, in RAL naar keuze, uitloop, bevestigingsset

Merk: SIEGENIA AEROTUBE met ventilatiekanaal EPP TYPE FL
Merk: SIEGENIA AEROTUBE met ventilatiekanaal EPP TYPE SFL
Merk: SIEGENIA waterkering lamellen
Merk: SIEGENIA waterkering afdekrooster

Toebehoren:

Isolatieplaat 20 type FL
Diepte 20 mm, WLG 040

Bezorgen en volledig monteren
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Verlenging voor ventilatiekanaal SFL ---- Voor de verlenging tussen overgangsdeel en hoekstuk
bij ventilatiekanaal EPP, type SFL (afmetingen: 360 x 250 mm)

