
 

H
42

.W
A

N
S0

11
N

L/
08

.2
01

8/
2 

Pos. Stuks Voorwerp Prijs per stuk 
EURO 

Totaalprijs 
EURO 

  AEROPAC 
Wandventilator met geluidsisolatie 
 

Eénkamer ventilatiesysteem standaard met G3-filter bij voorkeur voor het ventileren van woon- en 
slaapruimten. 

Voorzien van zijdelingse luchtuitstroming links en rechts ter voorkoming van tochtverschijnselen. Tevens 
uitgerust met 2 apart met de hand bedienbare afsluitkleppen. De lucht kan gescheiden naar rechts, links 
of door beide openingen de ruimte in geleid worden. 
Filtercassette door het openen van de deksel makkelijk te verwijderen/vervangen. 
Standaardfilter G3 kan gereinigd worden. 
Levensduur van de filter bij correct gebruik > 5 jaar. 
Optionele filter van de klasse F5 (fijnstof- c.q. pollenfilter) en losse vulling verkrijgbaar. 
Optionele NOx-Filter F7 (Stikstofdioxide, fijnstof, pollen) verkrijgbaar. 
Luchtprestatie in 7 niveaus selecteerbaar tot max. 180 m3/h. 

Tijdelijk verlicht bedieningsdisplay met: 
• weergave van de luchthoeveelheid in een staafdiagram 
• Weergave en Power-niveau zijn persoonsgerelateerd 
• geïntegreerde tijdschakelautomaat (door gebruiker instelbaar) 
• filtervervangingsindicatie 
• verborgen bedrijfsurenteller 

Onderstaande technische gegevens gelden bij het gebruik van de standaardfilter G3, waterkering/ 
afdekkap en 80 mm buisdiameter: 

Geluidsniveauverschil:  Dn,e,w = ca. 50 dB 
Eigen geluid:   LPA = ca. 24 dB (A) bij 60 m3/h (A0 = 10 m2) 
Krachtopname:   P = ca. 2 - 5 W tot 60 m3/h 
Elektrische aansluiting:  230 Volt ∼ / 50 Hz; 0,14 ampère 
Beschermingsklasse:  II; dubbel-geïsoleerd 
Beschermingsgraad:  IP 40 

De kunststoffe Waterkering/afdekkap is zonder extra mechanische bevestiging te monteren en met 
gevelverf oververfbaar. 
Kunststoffen ASA behuizing en frontkap zijn makkelijk te reinigen in klasse B2, 
Verwisselbare frontkap. Afmetingen (b x h x d): ca. 270 mm x 467 mm x 132 mm. 
Ventilatieaansluiting zijn compatibel op eerder toegepaste ventilatiesystemen. 
Variabele kabellengte tot op de centimeter precies door geïntegreerd kabelvak max. lengte: 4,5 m. 

Behuizingsoppervlak: hoogglanzend 
Kleuren behuizing: alpinewit gelijk aan RAL 9003 
Kleuren frontkap: alpinewit gelijk aan RAL 9003 

Thermobeveiligingsschakeling 
CE-teken en VDE-goedkeuring 
Design-innovatieprijs PlusX 
bouwtechnische certificering (DIBt) 

Bouwtechnische certificering (actueel geldig goedkeuringsnummer zijn in de offerte vermeld). 
Alle waarden in testprotocollen moeten door goedgekeurde testinstituten bewezen zijn. 

Levering inclusief 80 mm buismantel, waterkering/afdekkap van kunststof, boormal en bedienings-
/montagehandleiding. 
 
Leveren en monteren cf. seperaat weergegeven. 

Merk: SIEGENIA AEROPAC 
 
Merk: SIEGENIA AEROPAC smart 
• eenvoudige bediening met de SIEGENIA Comfort-app* via smartphone of tablet 
• Sturing van het ventilatorvermogen 
• Programmeerbare timer 
• Filtervervangingsindicatie en reset van de filtervervangingsindicatie (na een geslaagde 

filtervervanging) 
 
 
 

* Instructies over compatibiliteit: www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq 

  

 

https://smarthome.siegenia.com/nl/00002/0001/index.html
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