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  AEROPAC 
Nástěnný větrací přístroj se zvukovým útlumem 
 

Samostatný přístroj pro větrání místností, standardně s filtrem G3, přednostně k větrání obývacích pokojů 
a ložnic. 

Boční výstup vzduchu vlevo a vpravo za účelem zabránění průvanu, vybavený 2 samostatně ručně 
ovladatelnými uzavíracími klapkami. Vzduch může být veden do místnosti odděleně doprava, doleva 
nebo oběma otvory. 
Kazetu s filtrem lze snadno vyjmout/vyměnit pomocí vyklopení víka. 
Standardní filtr G3 lze čistit. 
Životnost filtru při řádném používání > 5 let. 
Volitelně k dostání filtr třídy F5 (filtr na jemný prach, resp. na pyl) a filtr s aktivním uhlím. 
Volitelně k dostání NOx-Filtr F7 (Oxid dusičitý, jemný prach, pyly) 
Průtok vzduchu lze volit v 7 stupních do max. 180 m3/h. 

Přechodně osvícený ovládací displej s: 
• indikací množství vzduchu ve sloupcovém diagramu 
• osobní indikací a stupněm energie 
• integrovaným automatickým časovým spínáním (může nastavit uživatel) 
• zobrazením výměny filtru 
• skrytým počitadlem provozních hodin 

Níže uvedené technické údaje platí při použití standardního filtru G3, použití ochranné mřížky a 
průměru trubky 80 mm: 

Rozdíl hladiny hluku:  Dn,e,w = cca 50 dB 
Vlastní hluk:   LPA = cca 24 dB (A) při 60 m3/h (A0 = 10 m2) 
Příkon:    P = cca 2 – 5 W do 60 m3/h 
Elektrické připojení:   230 V ∼ / 50 Hz; 0,14 A 
Třída ochrany:   II; s ochrannou izolací 
Druh krytí:   IP 40 

Plastovou ochrannou mřížku lze namontovat bez dalšího mechanického připevnění a přetřít fasádní 
barvou. 
Schránka a čelní kryt z plastu ASA třídy B2, který se snadno čistí, 
Vyměnitelný čelní kryt. Rozměry (š x v x h): cca 270 mm x 467 mm x 132 mm. 
Přípojka na zadní straně kompatibilní s dosavadní generací ventilátorů. 
Variabilní délka kabelu přesně na centimetr díky integrované schránce na kabel, max. délka: 4,5 m. 

Povrch schránky: vysoký lesk 
Barvy schránky: alpská bílá, podobná RAL 9003 
Barvy čelního krytu: alpská bílá, podobná RAL 9003 

Spínání tepelné ochrany 
Značka CE a schválení podle VDE 
Cena za design a inovaci PlusX 
Schválení stavebního dozoru (DIBt) 

Schválení stavebního dozoru (v nabídce je nutné uvést aktuálně platné číslo schválení). 
Všechny hodnoty ve zkušebních protokolech musí být podloženy akreditovanými zkušebními ústavy. 

Dodání včetně trubkové průchodky 80 mm, plastové ochranné mřížky, vrtací šablony a návodu 
k obsluze/na montáž. 
 
Dodání a kompletní montáž podle samostatné specifikace. 

Výrobek: 
SIEGENIA AEROPAC 
 
Výrobek: 
SIEGENIA AEROPAC smart 
• Jednoduché ovládání pomocí aplikace SIEGENIA Comfort* přes chytrý telefon nebo tablet 
• Ovládání výkonu ventilátoru 
• Programovatelný časovač 
• Indikace výměny filtru a reset indikace výměny filtru (po provedení výměny filtru) 

 
* Upozornění ke kompatibilitě naleznete na www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq 
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