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AEROLIFE
Wandventilator met geluidsisolatie en warmteterugwinning

Technisch gegevensblad

Toepassing

• De AEROLIFE is een be- en ontluchtingstoestel (luchttoevoer en luchtafvoer) voorzien van een luchtschacht 
door de muur.

Functie

• De AEROLIFE zorgt geluidsarm voor een gecontroleerde en energiebesparende beluchting van 
binnenruimten.

Kenmerken van het apparaat

• Geluidsisolatie

• gering achtergrond geluid

• Warmteterugwinning

• Filteren van stuifmeel en stof

• Ventilator in te schakelen in 3 verschillende standen

• automatische vochtigheidsregeling

• De AEROLIFE bevordert met behulp van een elektrisch aangedreven ventilator verse en frisse gefilterde lucht 
van buiten naar de binnen waar vervolgens de afgevoerde lucht vanuit de ruimte weer naar buiten gaat.

• Het apparaat wordt met een toets aan de voorzijde bediend

• Het apparaat kan handmatig of automatisch bediend worden.

• Bouwtechnische certificering (DIBt)
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Technische gegevens

81,912 mm AEROLIFE
Luchtprestatie Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3

ca. 29 m³/h
ca. 35 m³/h
ca. 60 m³/h

Eigengeluid LpA  

(volgens EN ISO 3745, bij 8 dB ruimtedemping)

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

LPA = 26 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 40 dB (A)

Vermogensopname Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

11 Watt
17 Watt
32 Watt

Percentage warmteterugwinning (volgens DiBT) max. 66 %
Geluidswering (conform DIN EN 10140-2) Dn,e,w = 52 dB
Elektrische aansluiting 230 V∼ / 0,17 A
Beschermingsklasse II
Gewicht 12,5 kg
Luchtfilter Filtercategorie F7 (3-laags, synthetisch composietfilter)

Productgegevensblad (conform EU-besluit 1254/2014)

a Fabrikant SIEGENIA
b Modelcode AEROLIFE
c Energieverbruik (SEV); 

Energie-efficiëntieklasse (SEV-klasse) 
(per klimaatzone warm / gemiddeld / koud)

‒ 7,8 kWh/(m² · a); F
‒28,9 kWh/(m² · a); B
‒65,7 kWh/(m² · a); A+

d  Type WLA / ZLA
e Soort aandrijving Meertraps aandrijving
f Warmteterugwinningssysteem recuperatief
g Temperatuurwijzigingsgraad 53,8 %
h Maximale luchtvolumestroom 60 m³/h
i Elektrisch ingangsvermogen 32 W
j Geluidsvolumeniveau 42 dB (A)
k Relatieve luchtvolumestroom 43 m³/h
l Relatief drukverschil ―
m Specifiek ingangsvermogen 0,51 W/(m³/h)
n Regelfactor / regeltypologie 1,21 / 0,65
o Maximale lekluchtratio binnen en buiten 

(interne / externe ondichtheid)
‒1 % / 7 %

p Mengratio (binnen / buiten) 1,9 % / 21 %
q Instructies voor de filtervervanging zie originele gebruiksaanwijzing (H47.WANS004NL)
r Aanwijzingen voor het aanbrengen van een buitenlucht-/

afvoerluchtrooster (bij ventilatieapparaten met één richting)
―

s Instructies voor het uit elkaar halen ―
t Drukschommelingsgevoeligheid van de luchtstroom 

(bij +20 Pa en -20 Pa)
15 % / 14 %

u Luchtdichtheid tussen binnen en buiten 2,5 m³/h
v Jaarlijks energieverbruik 4,1 kWh/a
w Jaarlijkse besparing op verwarmingsenergie

(per klimaatzone warm / gemiddeld / koud)
17,4 kWh/a
38,5 kWh/a
75,4 kWh/a
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Verkoopkantoor Benelux

Industrieterrein Dombosch I

NEDERLAND

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux

China

Duitsland

Frankrijk

Italië

Oekraïne

Oostenrijk

Polen

Rusland

Turkije  

Wit Rusland

Zwitserland

Maten

Bestelgegevens

Korte artikelomschrijving Artikelnummer

AEROLIFE (incl. buis, ventilatietoevoer gevelrooster, 
afstandsbediening, filter)

L5330030-096010

Vervangingsfilter F7 (drielaags, synthetisch composietfilter) 248843

Vervangingsfilter NOx-Filter F7 (Stikstofdioxide, fijnstof, pollen) L5300200-099010


