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Doelgroep van deze documentatie

• Deze documentatie is aan vakbedrijven en aan eindgebruikers gericht.

• Alle hierin beschreven instructies voor de montage, installatie en reparatie mogen uitsluitend door vakbedrijven worden 
uitgevoerd, die voor de montage, de inbedrijfstelling alsmede het onderhoud en de reparatie van decentrale 
ventilatieapparatuur opgeleid en geoefend zijn.

• Alle hierin beschreven instructies voor de bediening, de verzorging en het onderhoud, alsmede het verhelpen van storingen 
zijn zowel aan vakbedrijven als aan eindgebruikers gericht.

• Na een geslaagde montage is de monteur verplicht om de montage- en bedieningshandleiding aan de eindgebruiker te 
overhandigen.

Gebruik volgens de voorschriften

• De AEROTUBE is een buitenluchtdoorlaat. De ventilatie vindt plaats op basis van drukverschil tussen buiten- en ruimtelucht 
(verschildruk).

• De AEROTUBE is voor de montage in buitenmuren van gebouwen overeenkomstig onze montage- en ontwerpdocumenten 
alsmede de gegevens van onze montage-instructies bestemd en uitsluitend geschikt voor de ventilatie van gesloten ruimten.

• De AEROTUBE moet in de volgens de voorschriften aangegeven montagepositie worden gemonteerd.

• Gebruik de AEROTUBE niet in ruimten met een corrosieve of explosiegevaarlijke atmosfeer (stof, stoom of gas).

• Gebruik de AEROTUBE uitsluitend met originele toebehoren van SIEGENIA.

• Gebruik de AEROTUBE alleen in een technisch perfecte staat. Voer geen wijzigingen uit aan de onderdelen van het 
apparaat.

• De ventilatieopeningen moeten vrij blijven en mogen niet door andere apparatuur, meubels of voorwerpen worden 
geblokkeerd

• De geluidswerende buis kan tot de gewenste lengte worden ingekort (minimumlengte geluidswerende buis 150 mm).
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Leveringsomvang/apparaattypen

1 Behuizing met afsluitschuif en frontkap
2 Geluidswerende buis

―
Winddrukvergrendeling
(alleen bij AEROTUBE DD 150, type Standaard)

3 Waterkering afdekrooster

4
Buisadapter 
(alleen bij AEROTUBE DD 110, typen FL, SFL, FUB, SFUB)

5 Verloopstuk
6 Bevestigingshoek (2x)
7 Afvoerkanaal UFD
8 Kniestuk horizontaal 
9 Afvoerkanaal UF
10 Kniestuk verticaal 
11 Insectenhor
― Filter G2 (afhankelijk van de uitvoering)
― Montage- en bedieningshandleiding

Type standaard

AEROTUBE DD 110 AEROTUBE DD 150

1
2

3

1
2

3

Type FL Type SFL

1
2

7

11
5

4

6

1
2

7

9

11

5

8

4

6

Type FUB Type SFUB

9
10

5

11

7

1

2
4

max. 530

6

1

2

7

9

10

5

8

11

4

max. Y*

6

*Het afvoerkanaal UFD (UF, L = 497 mm) is slechts 1x meegeleverd en moet 
voor montage worden doorgesneden. De maten max. X en max. Y zijn 
afhankelijk van op welke plaats het afvoerkanaal UF wordt doorgesneden.
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Montage

• AEROTUBE voorzichtig uit de verpakking nemen en niet op de behuizing of de frontkap neerzetten. Wij adviseren de 
onderdelen tijdens de montage op een zachte ondergrond (bijv. karton of een deken) neer te leggen.

• AEROTUBE vóór de montage controleren of alle onderdelen schoon zijn. Indien noodzakelijk, zoals beschreven, grondig 
reinigen.

• AEROTUBE in volgens de voorschriften aangegeven montagepositie overeenkomstig de lokale montagerichtlijnen monteren 
en afdichten.

Kerngat boren (kamerkant) en geluidswerende buis inkorten

1.

0°― 0,5°

AEROTUBE DD 110: ≥ Ø 120
AEROTUBE DD 150: ≥ Ø 150

2. Kort de buis af volgens deze formule:

Instructie: bij gekoppelde systemen voor warmte-
demping (WDVS) met het vlakke kanaal voor isolatie 
van achteren > 5 mm. 
Daardoor wordt de maat X overeenkomstig groter.

Let op! Bij AEROTUBE DD 110 typen FL, SFL, FUB en SFUB 
wordt tevens een buisadapter gebruikt.
Maat X moet daarom als volgt worden berekend:

X X

30

Geluidswerende buis

Buisadapter 
WDVS
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Geluidswerende buis gebruiken, isoleren (afhankelijk van de eis) en afdichten 
(apparaattypen zonder buisadapter)

1.

2.

dempen (conform de eis)

3.

Buitenkant:
diffusieopen 
afdichten

Binnenkant:
diffusiedicht 
afdichten
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Geluidswerende buis met buisadapter* gebruiken, isoleren (afhankelijk van de eis) en afdichten 
(apparaattypen met buisadapter)

1.

2.

dempen (conform de eis)

3.

Buitenkant:
diffusieopen 
afdichten

Binnenkant:
diffusiedicht 
afdichten

Opmerking: let op dat het verloopstuk van buiten op de buisadapter geschoven wordt  
Houd rekening met de juiste afstand bij het afdichten.

 

20

Geluidswerende buis
Buisadapter 

Verloopstuk
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Behuizing monteren

1. 2.

1

2

4x

3.

4x

4x

ø 6

4.

5.

4x
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Filter plaatsen en frontkap vastklemmen

Let op! Filter tot de wand in de behuizing schuiven.

1.

90°

2.

3.

2
1

3

Waterkering afdekrooster monteren - type standaard

Waterkerings afrooster plaatsen, vastschroeven en afdichten (afhankelijk van de uitvoering)

4x

AEROTUBE DD 150
AEROTUBE DD 110



10

AEROTUBE Montage- en bedieningshandleiding

12.2018

Afvoerkanaal UFD monteren - type FL

2°— 5°

UFD

Verloopstuk

1

2

4.

2

1

2x

1.

2. 3.
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Afvoerkanaal UFD monteren - type SFL

2°— 5°

UFD

Verloopstuk

UF

1

2

4.

2

1

2x

1.

2. 3.
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Afvoerkanaal UFD monteren - type FUB

1.

2. 3.

1

2

4. 

2

1

2x
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Afvoerkanaal UFD monteren - type SFUB

1.

2. 3.

1

2

4.

1

2

2x
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Bediening

Luchtstroom regelen

1. Schuifafsluiter openen: greep naar boven bewegen

2. Schuifafsluiter sluiten: greep naar beneden bewegen

2

1

Verzorging en onderhoud

Reiniging

• Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen; anders kan het oppervlak 
van de behuizing worden beschadigd.

• Reinig het apparaat nooit met een hogedrukspuit of een stoomreiniger.

• Reinig de AEROTUBE met een doek die bevochtigd is met een milde zeepoplossing of met afwasmiddel.

• De filter moet minstens om de 12 maanden worden vervangen (afhankelijk van de uitvoering).

• Gebruik alleen originele filters van SIEGENIA. Vervangende filters kunt u bij SIEGENIA of via de vakhandel kopen (zie 
pagina 16, Toebehoren).
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Vervangen van het filter (afhankelijk van de uitvoering)

1. Frontkap verwijderen 2. Filter verwijderen

3. Filter weggooien 4. Filternaden voorzichtig naar boven knikken.

90°

4. Nieuwe filter plaatsen. 5. Frontkap vastklemmen

Let op! Filter tot de wand in de behuizing schuiven. Let op! Stanzing in de frontkap moet aan de kant van de 
schuifafsluiter zitten.

2
1

3
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Maten

Behuizing Geluidswerende buis

Materiaal: ASA AEROTUBE DD 110; materiaal: PVC AEROTUBE DD 150; materiaal: PVC

63

□
 2

59

279

27
9

500

Ø
11

0 500

Ø
14

9

Winddrukvergrendeling Waterkering afdekrooster

alleen AEROTUBE DD 150 
(standaard)

alleen AEROTUBE DD 110 
(standaard)

alleen AEROTUBE DD 150 (standaard)

94

102 119
Ø

14
0

24
0

240

Buisadapter Verloopstuk Afvoerkanaal UF/UFD

Materiaal: ABS Materiaal: PS Materiaal: PS

Ø
10

0

50

Ø
11

4

13
4

32 234,5

Ø
11

0

52 497 28

23
1

Kniestuk horizontaal Kniestuk verticaal Insectenhor

Materiaal: PS Materiaal: PS Materiaal: aluminium

23
4

35238

30239

35
,5

32

30

Lengte = 235
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Technische gegevens

AEROTUBE, Type Standaard

Korte artikelomschrijving AEROTUBE DD 110 AEROTUBE DD 150

Geluidswering Dn,e,w

L = 500 mm 50 dB
L = 400 mm 48 dB

L = 500 mm 46 dB

Volumestroom

bij  2 Pa 11 m³/h
bij  4 Pa 16 m³/h
bij  8 Pa 24 m³/h
bij  10 Pa 26 m³/h

bij  2 Pa 14 m³/h
bij  4 Pa 20 m³/h
bij  8 Pa 29 m³/h
bij  10 Pa 32 m³/h

AEROTUBE. typen met afvoerkanaal UFD (verhoogde geluidswering)

Korte artikelomschrijving AEROTUBE DD 110 AEROTUBE DD 150

Geluidswering* Dn,e,w

L = 500 mm 68 dB
L = 340 mm 64 dB
L = 240 mm 61 dB

L = 500 mm 65 dB
L = 340 mm 61 dB

*Opgaven komen overeen met het apparaattype FL

Toebehoren

Korte artikelomschrijving Artikelnr. Opmerking

Filterset G2 L3470090-093110 Set bevat 2 filters type G2

Adapter voor afvoerkanaal UF/UFD 1663301-001

Afvoerkanaal UFD 159689-001

Geluidswerend scherm (SK) L5473800-096010

Om de geluidsdempende waarde te 
optimaliseren, kunnen 2 tot 4 geluidswe-
rende schermen in de geluidswerende 
buis worden geplaatst. 
(alleen verkrijgbaar voor AEROTUBE 
DD150)
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Instructies met betrekking tot de productaansprakelijkheid

Gebruiksdoel

Elke toepassing en gebruik dat niet overeenstemt met het beoogde gebruik en alle aanpassingen of veranderingen aan het 
product en alle bijbehorende onderdelen en componenten die niet uitdrukkelijk door SIEGENIA zijn toegestaan, zijn uitdrukkeli-
jk verboden. Bij niet-naleving van deze bepaling aanvaardt SIEGENIA geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of 
materiële schade.

Garantie

Op dit product geven wij, bij vakkundige montage en juist gebruik, 2 jaar garantie overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In 
het kader van eventuele verbeteringen achteraf behouden wij ons het recht voor, afzonderlijke componenten of complete 
apparaten te vervangen. Vervolgschade door gebreken is - voor zover wettelijk toegestaan - van de garantie uitgesloten. Indien 
er aan het product en/of afzonderlijke componenten wijzigingen uitgevoerd worden, die niet door ons geautoriseerd zijn of hier 
niet beschreven worden of wordt het product en/of afzonderlijke componenten gedemonteerd of (deels) uit elkaar genomen, 
vervalt de garantie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het product en zijn onderdelen zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Daarom werken ze bij gebruik volgens de 
voorschriften betrouwbaar en veilig. 
Onze aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken en/of aanspraken op schadevergoeding sluiten wij uit, tenzij wij met 
opzet of grove nalatigheid gehandeld zouden hebben of verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor verlies van leven, gezond-
heid of voor lichamelijk letsel. Eventuele, schuldonafhankelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wet op de productaanspra-
kelijkheid wordt daardoor niet aangetast. Ook de aansprakelijkheid voor de opzettelijke schending van essentiële contractuele 
verplichtingen blijft onaangetast; de aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen echter beperkt tot de te voorziene, contracttypi-
sche schade. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de verbruiker is niet aan bovenstaande regelingen gekoppeld.

Feedback over de documentatie

Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van onze documentatie zien wij graag tegemoet.  
 
Stuur ons uw suggesties via e-mail aan 'dokumentation@siegenia.com'.





Neem contact op met uw vakbedrijf:

Verkoopkantoor Benelux
Industrieterrein Dombosch I
Ramgatseweg 15
4941 VN Raamsdonksveer
NEDERLAND

Telefoon: +31 85 4861080 
info-b@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  Telefoon: +31 85 4861080

China  Telefoon: +86 316 5998198

Duitsland  Telefoon: +49 271 39310

Frankrijk  Telefoon: +33 3 89618131

Groot-Brittannië  Telefoon: +44 2476 622000

Hongarije  Telefoon: +36 76 500810

Italië  Telefoon: +39 02 9353601

Oekraïne  Telefoon: +380 44 4637979

Oostenrijk  Telefoon: +43 6225 8301

Polen  Telefoon: +48 77 4477700

Rusland  Telefoon: +7 495 7211762

Turkije  Telefoon: +90 216 5934151

Wit Rusland  Telefoon: +375 17 3143988

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid-Korea  Telefoon: +82 31 7985590

Onze internationale adresgegevens vindt 

u op de website: www.siegenia.com
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