Stk.

Gjenstand

Enkeltpris
EURO

Totalpris
EURO

AEROPAC
Veggventil med lydisolasjon
Ventilasjonsenhet for ett rom med G3-filter som standard, fortrinnsvis for ventilasjon av oppholds- og
soverom.
Luftutblåsing på venstre og høyre side for å unngå trekk, utstyrt med 2 separate lukkespjeld som betjenes
manuelt. Luften kan føres adskilt mot høyre, venstre eller gjennom begge åpningene inn i rommet.
Filterkassetten kan enkelt tas ut/skiftes ved å vippe opp lokket.
Standardfilteret G3 kan rengjøres.
Levetid for filteret ved riktig bruk > 5 år.
Filter i klasse F5 (finstøv- eller pollenfilter) og aktivt kull-filter kan fås som ekstrautstyr.
3
Luftkapasitet kan stilles inn i 7 trinn opptil maks. 180 m /t.
Betjeningsskjerm med temporær belysning med:
•
Visning av luftmengden i et stolpediagram
•
Personavhengig visning, samt Power-trinn
•
Integrert tidsbryterautomatikk (kan justeres av brukeren)
•
Filterbytteindikator
•
Skjult driftstimeteller
Følgende tekniske data gjelder ved bruk av standardfilteret G3, værbeskyttelse og
80 mm rørdiameter:
Lydnivåforskjell:
Egenstøy:
Effektforbruk:
Elektrisk tilkobling:
Beskyttelsesklasse:
Kapslingsgrad:

Dn,e,w = ca. 50 dB
3
2
LPA = ca. 24 dB (A) ved 60 m /t (A0 = 10 m )
3
P = ca. 2 - 5 W til 60 m /t
230 V ∼ / 50 Hz; 0,14 A
II; dobbeltisolert
IP 40

Værbeskyttelse av PVC som kan monteres uten ekstra mekaniske festeanordninger og som kan males
med fasadefarge.
Hus og frontpanel i PVC ASA klasse B2 som er lett å rengjøre,
Frontpanelet kan byttes. Dimensjoner (B x H x D): ca. 270 mm x 467 mm x 132 mm.
Tilkobling til bakvegg er i hovedsak kompatibel med forrige generasjon vifte.
Variabel kabellengde kan justeres på centimeteren med integrert kabelskuff, maks. lengde: 4,5 m.
Overflate på huset: Høyglans
Farge på huset: alpinhvit tilsvarende RAL 9003
Farge på frontpanelet: alpinhvit tilsvarende RAL 9003
Termisk automatsikring
CE-merking og VDE-godkjenning
Pris for innovativt design PlusX
Bygningskontrollmessig godkjenning (tyske DIBt)
Bygningskontrollmessig godkjenning (gjeldende godkjenningsnummer skal oppgis i tilbudet).
Alle verdier i testrapporter må være dokumentert av godkjente testinstitutter.
Leveransen inkluderer 80 mm rørgjennomføring, værbeskyttelse av PVC, boremaler og betjenings/monteringsveiledning.
Leveranse og montering iht. separat oppstilling.

Fabrikat:
SIEGENIA AEROPAC
Fabrikat:
SIEGENIA AEROPAC smart
•
Enkel betjening med SIEGENIA Comfort App* på smarttelefon eller nettbrett
•
Styring av vifteeffekten
•
Programmerbar timer
•
Filterbytteindikator og tilbakestilling av filterbytteindikatoren (etter utført filterbytte)
*SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.
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