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Przeznaczenie dokumentacji - grupa docelowa

Niniejszy dokument skierowany jest wyłącznie do montażystów. Wszystkie prace opisane w niniejszej instrukcji mogą być 
wykonywane jedynie przez doświadczonych fachowców, którzy dysponują odpowiednią wiedzą w zakresie instalacji, 
uruchomienia, konserwacji i naprawy urządzeń wentylacyjnych. Nie należy przeprowadzać prac na własną rękę, gdyż 
właściwy i bezpieczny montaż urządzeń bez wiedzy technicznej, nie jest możliwy.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

• Nawiewnik AEROVITAL przeznaczony jest wyłącznie do wentylacji zamkniętych pomieszczeń (kuchnia, łazienka, pokój 
dzienny, sypialnia).

• AEROVITAL nie stosuje się jako osuszacz powietrza (np. do osuszania nowych budynków).

• Montaż urządzenia może przeprowadzić jedynie specjalista, zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie instalacji  
i informacjami zawartymi w instrukcji montażu dostarczonymi przez SIEGENIA. Należy przestrzegać wskazówek dot. 
montażu zawartych w niniejszym dokumencie.

• W celu ochrony urządzenia od zewnątrz, należy zainstalować dostarczoną przez SIEGENIA osłonę zewnętrzną.

• Nie należy instalować urządzenia w zanieczyszczonych pomieszczeniach oraz należy upewnić się, że zasysane 
powietrze jest wolne od substancji zanieczyszczających.

• Urządzenia nie należy instalować na pływalniach i/lub w innych wilgotnych miejscach.

• AEROVITAL można montować wyłącznie w pionie. Nie wolno montować urządzenia pod skosem (np. na ścianach /
sufitach).

• Stosowanie urządzenia w pomieszczeniu z otwartą komorą spalania, musi być zatwierdzone przez kompetentną 
osobę.

• AEROVITAL powinien być obsługiwany i / lub przechowywany wyłącznie w temperaturze pomiędzy -15°C a +40°C.

• Do urządzenia należy stosować jedynie oryginalne akcesoria SIEGENIA.

• Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w pracy z narzędziami elektrycznymi, oraz w czasie korzystania z 
drabin, stopni i prac wykonywanych na wysokościach.

• Korzystać można jedynie z urządzenia, które znajduje się w nienaruszonym stanie technicznym. 

• Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w ramach podzespołów.

• Prosimy nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów.

• Nie należy stosować urządzenia jako miejsca do siedzenia.

• Należy upewnić się, że powietrze po obu stronach urządzenia może swobodnie krążyć. Nie zakrywać tekstyliami, 
papierem, itp otworów wlotowych lub wylotowych oraz nie stawiać żadnych przedmiotów bezpośrednio przed lub  
w pobliżu urządzenia. Do otworów w urządzeniu nie należy wkładać żadnych przedmiotów.

• Nie należy zdejmować pokrywy urządzenia lub wadliwych części z wyjątkiem elementów opisanych w rozdziale 
„Konserwacja”. Nie należy zdejmować pokrywy zacisków wewnątrz urządzenia.

• W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy urządzenia - naprawy może dokonać jedynie przeszkolony serwis 
techniczny.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej czy umysłowej, mogą 
korzystać z urządzenia postępując zgodnie z instrukcją obsługi i tylko pod odpowiednim nadzorem. Osoby bez 
żadnego doświadczenia czy umiejętności w tym zakresie muszą być przeszkolone przez osobę uprawnioną lub 
obsługiwać urządzenie pod jej nadzorem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez 
nadzoru osoby dorosłej.

UWAGA Urządzenie elektryczne. 
Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia prądem lub pożaru. 

Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych należy koniecznie przestrzegać następujących instrukcji:

›  Przewód zakończony standardową wtyczką, należy wkładać jedynie do odpowiedniego gniazda zasilania 230 V.

›  W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić korzystając z usług SIEGENIA, odpowiedniego 
serwisu technicznego lub wykwalifikowanego elektryka.

›  Wszelkie prace związane z przyłączeniem do sieci elektrycznej 230 V mogą być prowadzone jedynie przez 
wykwalifikowanego elektryka.

›  Jeżeli ułożenie przewodu zasilającego leży po stronie inwestora należy zastosować bezpiecznik, który pozwoli 
bezpiecznie odciąć dopływ prądu.

›  Należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE. 

›  Podczas prac związanych z zasilaniem należy stosować się do obowiązujących w danym kraju przepisów 
szczegółowych.

›  W przypadku dostania się do wnętrza jakiegokolwiek przedmiotu lub płynu należy natychmiast przerwać pracę 
urządzenia i odłączyć je od źródła zasilania.

Wyposażenie w zestawie

AEROVITAL rura

pilot zdalnego sterowania szablon wiercenia

wentylator górny i dolny
4 śruby 5 x 120
4 kołki S8

osłona zewnętrzna AERO
AEROVITAL

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

ORIGINAL
BETRIEBSANLEITUNG

Instrukcja montażu i obsługi

taśma samoprzylepna
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Montaż

UWAGA Ryzyko spowodowania szkód materialnych poprzez nieumyślne przewiercenie 
ukrytych kabli lub rur!

› Przed instalacją urządzenia, miejsce wyznaczone pod montaż należy sprawdzić za pomocą odpowiedniego detektora, 
celem zidentyfikowania obecności ukrytych przewodów lub rur w ścianie (np. rur wodnych).

Krok 1: (tylko przy montażu podtynkowym): Przygotowanie wnęki w ścianie

1. Sposób wykonania wnęki pokazano na rysunku obok.

Wskazówka: Powierzchnia musi być równa (otynkowa-
na).
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Krok 2: Zaznaczanie miejsc na otwory

Przy montażu podtynkowym i stałym 
podłączeniu elektrycznym.

1. Przy montażu podtynkowym wyciąć szablon wiercenia 
wzdłuż przerywanej linii.

2. W punkcie oznaczonym krzyżykiem na szablonie wyciąć 
otwór i wyciągnąć przez niego koniec przewodu.

3. W razie konieczności wyrównać szablon korzystając  
z poziomicy.

4. Oznaczyć na ścianie miejsce wykonania 4 otworów 
montażowych i otworu doprowadzającego powietrze.

Wskazówka:
• Powierzchnia musi być równa (otynkowana).

• Całkowita długość wolnego przewodu powinna wynosić 
300 mm, w tym 150 mm przewodu bez osłony 
zewnętrznej.

300 mm 

150 mm 
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Montaż natynkowy

1. Przyłożyć do ściany szablon wiercenia, wyrównać przy 
użyciu poziomicy i ustalić odpowiednie miejsca wierceń.

2. Oznaczyć na ścianie miejsce wykonania 4 otworów 
montażowych i otworu doprowadzającego powietrze.

Uwagi:
• Powierzchnia musi być równa (otynkowana).

• Maksymalna odległość pomiędzy zewnętrzną 
krawędzią szablonu, a gniazdkiem, nie powinna 
przekraczać 300 mm.

Krok 3: Wywiercić otwór wlotu powietrza i otwory montażowe

1. Wywiercić otwór (ø 120+3) w ścianie zewnętrznej za 
pomocą wiertła koronowego, ustawionego pod kątem 
ok 2° do 5°.

ø120+3

2. Wywiercić cztery otwory montażowe (wszystkie 
nawiercone otwory powinny mieć ø 8 mm i co najmniej 
45 mm głębokości).

3. Włożyć cztery kołki S8 (w zestawie) do otworów.

Wskazówka: w zależności od rodzaju ściany (np. z płyt 
kartonowo-gipsowych) może zajść potrzeba zakupu innego 
rodzaju kołków niż te dostarczone z urządzeniem.

Krok 4: Skracanie rury wentylacyjnej z PCV

1. skracanie rury według wzoru: 
X = Y – 43 mm (montaż natynkowy) 
X = Y – 118 mm (montaż podtynkowy)

Y

X

Y

montaż natynkowy montaż podtynkowy
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Krok 5: Przyłączanie rury

1. Rurę od strony przegrody należy dokładnie osadzić na 
złączu, które wystaje z obudowy urządzenia.

2. Punkt złączenia zabezpieczyć za pomocą dostarczonej 
taśmy samoprzylepnej. Rura oraz złącze powinny być 
solidnie ze sobą zespolone.

Krok 6: Zdejmowanie przedniego panelu

1. Aby zdjąć przedni panel należy wprowadzić śrubokręt 
w otwory znajdujące się z lewej i prawej strony panelu  
i docisnąć aż do zwolnienia zatrzasków.

2. Odchylić przedni panel do przodu, ściągnąć go  
i odłożyć na bok.



Instrukcja montażu i obsługi AEROVITAL

03.2019 9

Krok 7: Ułożenie przewodu

Przy stałym przyłączeniu elektrycznym (a)

1. Podnieść urządzenie i wsunąć część przymocowanej do 
nawiewnika rury do otworu w ścianie.

2. Przeciągnąć kabel przez otwór w tylnej części nawiewni-
ka.

Przy połączeniu do gniazdka elektrycznego (b)

1. Przeprowadzić przewód przez kanał kablowy z lewej 
lub prawej strony.

Wskazówka: Przewód musi być poprawnie ułożony  
w kanale kablowym, tak aby podczas montażu nie został 
zniszczony.

a

b

Krok 8: Przykręcanie nawiewnika do ściany

1. Podnieść urządzenie i wsunąć przymocowaną do 
nawiewnika rurę do otworu w ścianie.

2. Umieścić nawiewnik na ścianie i przymocować go za 
pomocą czterech śrub.

3. Zabezpieczyć nawiewnik na pomocą elastycznego 
uszczelniacza.
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Krok 9: Podłączanie przewodu do kostki zaciskowej (dotyczy tylko stałego podłączenia do zasilania)

1. Odkręcić śruby i zdjąć pokrywę.

2. Podłączyć kabel do kostki zaciskowej.

3. Przykręcić pokrywę.

Wskazówka: Kabel należy wyprowadzić przez górny 
otwór w obudowie.

Krok 10: Wkładanie wentylatorów

1. Wentylatory górny i dolny włożyć we właściwe miejsce  
i lekko docisnąć.

Wskazówka: wentylatory pozostają w tej pozycji 
również po zamknięciu przedniego panelu.

okrągła żółta 
naklejka

sprężynujący 
plastikowy 
trzpień

Krok11: Wstawianie listw piankowych

1. Listwy piankowe wsunąć do wnęki znajdującej się 
pomiędzy obudową a górnym wentylatorem.

Wskazówka: Druga listwa piankowa nie powinna 
wystawać poza krawędź przedniego panelu.
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Krok 12: Zamykanie przedniego panelu i test funkcjonowania

1. Przedni panel urządzenia zaczepić od dołu.

2. Obiema rękami nacisnąć przedni panel, aż do momentu 
jego zatrzaśnięcia z obu stron.

3. Włączyć wtyczkę do gniazdka lub w przypadku stałego  
podłączenia elektrycznego - włączyć zasilanie obwodu.

4. Nacisnąć przycisk On/Off obok wyświetlacza  
i sprawdzić działanie nawiewnika.

5. Po dokonanym teście działania, wyłączyć nawiewnik.

Wskazówka: Jeżeli nawiewnik nie działa, proszę 
sprawdzić czy przedni panel został prawidłowo domknięty.

Krok 13: Montaż osłony zewnętrznej

1. Na zewnętrzną krawędź rury i osłonę zewnętrzną 
nałożyć trwale elastyczny uszczelniacz.

2. Osłonę zewnętrzną mocno docisnąć do rury. Dwie 
górne klamry i jedna dolna muszą spiąć się z przegrodą.

Wskazówka:
• Należy upewnić się, że żebra osłony zewnętrznej 

skierowane są w dół.

• W pomiędzy wyprowadzeniem rury, a ścianą budynku 
nie powinno być pustych miejsc.
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Opis urządzenia

AEROVITAL

1. Korpus

2. Wyświetlacz

3. Odbiornik podczerwieni

4. Przycisk

5. Obudowa

6. Panel przedni

7. Wlot i wylot powietrza z klapkami zamykającymi

8. Kanał kablowy

9. Złączka do rury

10. Przewód zasilający ze standardową wtyczką

6.

5.

1. 2. 3.

7.

4.

1. 5.

7.

9.

10.

8.
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Obsługa pilota na podczerwień

1. nadajnik podczerwieni (zasięg ok. 5 m przy bezpośred-
nim nakierowaniu na AEROVITAL)

2. zmniejszanie przepływu powietrza (P1) wilgotności/tempe-
ratury i podstawowych parametrów nawiewu (P2/P3)

3. zwiększanie przepływu powietrza (P1) wilgotności/
temperatury i podstawowych parametrów nawiewu (P2/
P3)

4. włączanie/wyłączanie On / Off

Programowalne klawisze funkcyjne
5. P1: pyłki (regulacja ręczna)

6. P2: regulacja wilgotności

7. P3: wilgotności i/lub kontroli temperatury w pomieszczeniu

5. 7.

2. 3.

6.

4.

1.

Wyświetlacz

W normalnym stanie, na wyświetlaczu wszystkie symbole nie pojawiają się jednocześnie.

temperatura pomieszczenia w stopniach Celsjusza 
(zakres pomiaru od 0°C do 99°C)

wilgotność względna w % (zakres pomiaru od 30% do 90%)

stopień nawiewu powietrza (dziesięć możliwych poziomów)

tryb pracy (programy):
P1
P2 
P3

manualny tryb wentylacji (pyłki)
automatyczny tryb wentylacji (kontrola wilgotno-
ści) automatyczny tryb wentylacji (wilgotność i/
lub kontrola temperatury w pomieszczeniu)

działanie wentylatorów

konieczność wymiany filtra

Uwaga! Filtr jest monitorowany na podstawie zużycia 
energii przez urządzenie. Jeżeli urządzenie pracuje w 
sposób ciągły przy poziomie nawiewu 1 lub 2, procesor 
przełącza co 8 godzin AEROVITAL na około dwie minuty na 
5 poziom nawiewu, aby sprawdzić filtr. Następnie urządze-
nie automatycznie powraca do ustawionego wcześniej 
poziomu nawiewu.
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Zasada działania

Właściwości

• jednoczesne doprowadzenie i odprowadzenie powietrza

• filtrowanie pyłków i kurzu

• filtrowanie powietrza odprowadzanego

• odzysk ciepła

• izolacja dźwiękowa hałasu zewnętrznego

• niski poziom hałasu własnego

Tryb wentylacji

W trybie wentylacji w AEROVITAL doprowadzenie i 
odprowadzenie powietrza odbywają się jednocześnie. W 
tm celu urządzenie posiada dwa oddzielne korytarze 
powietrzne i dwa osobne wentylatory.

Wywiewane z pomieszczenia powietrze jest zasysane do 
dwóch górnych wlotów powietrza (a). Tam zostaje przefiltro-
wane i przepuszczone przez rekuperator, a następnie 
odprowadzane na zewnątrz.

Zimne powietrze nawiewane z zewnątrz, zostaje przefiltro-
wane, przepuszczone przez rekuperator i wprowadzane 
przez dwa dolne wyloty powietrza do pomieszczenia (b).

a

a

b

b

Elementy nawiewnika

Rekuperator pochłania ciepło zużytego powietrza, 
które wypływa z pomieszczenia  
a następnie ogrzewa nim świeże powietrze napływające z 
zewnątrz. Budowa rekuperatora umożliwia bezproble-
mową wymianę filtra.

Komplet filtrów na który składa się filtr kasetowy (klasa 
F7) zatrzymujący około 97% pyłków z doprowadzanego 
świeżego powietrza, oraz filtr z włókniny, filtrujący 
powietrze z pomieszczenia. Filtry zmniejszają ilość 
zanieczyszczeń przedostających się do rekuperatora i 
wentylatorów. Konieczność wymiany filtrów jest oznaczona 
na wyświetlaczu AEROVITAL symbolem „ “.

Wydajność wentylatorów doprowadzającego i 
odprowadzającego powietrze oraz ilość powietrza 
zmienia się w zależności od wybranego poziomu nawiewu 
(jednego z dziesięciu). 

Jeśli AEROVITAL jest wyłączony, także wentylatory są 
wyłączone z pracy.
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Uruchomienie

UWAGA Urządzenie elektryczne.  
Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia prądem lub pożaru.

› AEROVITAL jest podłączany bezpośrednio do sieci 230 V. Napięcie przemienne jest wewnętrznie przekształcane na 
niskie napięcie 12 V. W przypadku przeciążenia bezpiecznika w transformatorze (termiczne zabezpieczenie 
przeciążeniowe) urządzenie zostaje automatycznie odłączone, a po ustaniu przeciążenia ponownie uruchomione.

› W celach konserwacyjnych, zainstalowany jest również dodatkowy obwód bezpieczeństwa. Zdjęcie przedniego 
panelu powoduje automatyczne odłączenie zasilania.

Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych należy pamiętać że :
› Po zdjęciu przedniego panelu do zacisków przyłączeniowych nadal doprowadzane jest napięcie 230 V.

› Nie należy zdejmować osłony z zacisków przyłączeniowych znajdujących się w tylnej górnej części urządzenia.

Po poprawnym zakończeniu montażu i podłączeniu do sieci elektrycznej, nawiewnik AEROVITAL, może zostać oddany do 
eksploatacji.

• Przewód zasilający zakończony standardową wtyczką, należy włożyć do odpowiedniego gniazda z napięciem 230 V 
Jeżeli urządzenie jest na stałe podłączone do sieci 230 V należy zastosować dodatkowy bezpiecznik pozwalający na 
odcięcie dopływu prądu w razie potrzeby.

• Jeśli to konieczne, przed uruchomieniem usunąć pozostałe zabezpieczenia transportowe i pomoce montażowe.

Obsługa (wskazówki ogólne)

Klapki zamykające

› Zanim zostanie włączony AEROVITAL, otworzyć klapki 
zamykające (a).

› Jeżeli AEROVITAL nie będzie używany przez dłuższy 
okres czasu, klapki należy zamknąć (b).

a

b
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Podstawowe funkcje

• Odbiornik podczerwieni odbiera sygnał, wysyłany przez 
pilot zdalnego sterowania, a następnie przekazuje go do 
sterownika urządzenia.

• Ustawiony poziom nawiewu powietrza oznaczony jest 
odpowiednią liczbą pasków na wyświetlaczu urządzenia. 

• AEROVITAL rozpoczyna swoją pracę zawsze z 
pierwszego programu P1 (ochrona przeciwpyłkowa). 
W przypadku przerwy w zasilaniu (np. awaria 
zasilania), AEROVITAL automatycznie rozpocznie 
ostatnio używany program (P1, P2 lub P3).

• Podczas pierwszego uruchomienia AEROVITAL 
ustawiony jest na 5 poziom nawiewu (ustawienia 
fabryczne). 
Następnie uruchomiony zostanie ostatnio ustawiony 
poziom nawiewu.

AEROVITAL
odbiornik 
podczerwieni

przycisk

Przycisk na urządzeniu

Krótkie naciśnięcie przycisku ustawia wymagany poziom nawiewu powietrza. 

wyłączenie urządzenia 1 poziom nawiewu 
powietrza

4 poziom nawiewu 
powietrza

10 poziom nawiewu 
powietrza

regulacja wilgotności

Zdalne sterowanie

Krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku, pozwala zrealizować odpowiednie funkcje sterowania. 

Przycisk Funkcja Opis

włącza urządzenie • urządzenie zawsze rozpoczyna działanie  
z programu pyłkowego P1

wyłącza urządzenie • zakończenie pracy nawiewnika

zwiększa stopień nawiewu powietrza • przepływ powietrza jest stopniowo zwiększany 
(max. poziom 10)

• funkcja jest dostępna tylko w programie P1

zwiększa temperaturę w pomieszczeniu, wilgotność 
powietrza oraz podstawowy poziom wentylacji

• funkcja jest dostępna tylko podczas 
programowania, dostępna dla programów P2 i P3

redukuje poziom nawiewu powietrza • ilość powietrza jest stopniowo zmniejszana  
(min. poziom 1)

• funkcja jest dostępna tylko w programie P1

redukuje temperaturę w pomieszczeniu, wilgotność 
powietrza oraz podstawowy poziom wentylacji

• funkcja jest dostępna tylko podczas 
programowania , dostępna dla programów P2 i P3
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Przegląd programów

• Dostępne są trzy programy, które można zaprogramować za pomocą pilota.

• Jeśli podczas programowania nastąpi dłuższa przerwa (około 30 sekund), programowanie zostanie zakończone  
a AEROVITAL automatycznie przełączy się do ostatnio używanego trybu. Zmienione wartości nie zostaną zapamiętane.

Program Funkcja

P1  P2  P3  

Ręczne sterowanie poziomem nawiewu powietrza

Kontrola wilgotności

Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej wartości, urządzenie 
automatycznie przełączy się do trybu podstawowej wentylacji.

Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość, automatycznie 
zwiększy się poziom nawiewu powietrza.

Uwaga! Gdy wilgotność powietrza z zewnątrz jest wyższa niż wilgotność powietrza  
w pomieszczeniu, AEROVITAL działa jedynie w podstawowym trybie wentylacji.
• Problem: wilgotne powietrze napływające z zewnątrz, powoduje zwiększenie wilgotności 

w pomieszczeniu.
• Porada: w bardzo wilgotne dni należy stosować ręczne sterowanie urządzenia z tego 

względu, że powietrze jest zasysane z zewnątrz przez wentylację podstawową do 
pomieszczenia.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość, urządzenie automatycznie 
przełączy się do trybu podstawowej wentylacji.

Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustaloną wartość, automatycznie zwiększy się 
poziom nawiewu powietrza. 

Uwaga! Gdy temperatura nawiewanego z zewnątrz powietrza jest wyższa niż temperatura 
powietrza w pomieszczeniu AEROVITAL działa jedynie w podstawowym trybie wentylacji.
• Problem: ciepłe powierze napływające z zewnątrz powoduje wzrost temperatury  

w pomieszczeniu.
• Porada: w bardzo upalne dni należy stosować ręczne sterowanie urządzenia z tego 

względu, że powietrze jest zasysane z zewnątrz przez wentylację podstawową do 
pomieszczenia.

Kontrola wilgotności i temperatury w pomieszczeniu

Jeśli poziom wilgotności i temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej wartości, 
urządzenie automatycznie przełączy się do podstawowej wentylacji.

Jeśli poziom wilgotności i temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość, 
automatycznie zwiększy się poziom nawiewu powietrza.

Uwaga! Gdy wilgotność nawiewanego z zewnątrz powietrza jest wyższa niż wilgotność 
powietrza w pomieszczeniu lub gdy temperatura nawiewanego z zewnątrz powietrza jest 
wyższa niż temperatura powietrza w pomieszczeniu AEROVITAL działa jedynie w podstawo-
wym trybie wentylacji.
• Problem: wilgotne lub ciepłe powietrze napływające z zewnątrz, powoduje wzrost 

wilgotności lub temperatury w pomieszczeniu.
• Porada: w bardzo wilgotne lub ciepłe dni należy stosować ręczne sterowanie urządzenia  

z tego względu, że powietrze jest zasysane z zewnątrz przez wentylację podstawową do 
pomieszczenia.
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Programowanie

P1   Ochrona przeciwpyłkowa

Poziom nawiewu powietrza można ustawić ręcznie za pomoca przycisków  lub  na pilocie zdalnego sterowania lub 
przycisków na urządzeniu AEROVITAL (zobacz: „Podstawowe funkcje“ patrz strona 16).

P2   Kontrola wilgotności

AEROVITAL pracuje w podstawowym trybie wentylacji i automatycznie przełącza poziom nawiewu powietrza na wyższy, 
jeśli przekroczona jest określona wartość wilgotności.

• W podstawowym trybie wentylacji można wybrać dowolny poziom nawiewu powietrza (od 1 do 4).

• Żądaną wartość wilgotności wewnątrz pomieszczenia można ustawić pomiędzy 30% a 90% .

Przykład programowania

AEROVITAL włączony na 2 poziom nawiewu powietrza w trybie wentylacji podstawowej oraz ustawieniu wilgotności pow. 
58%, automatycznie zwiększa poziom nawiewu powietrza.

Krok Przycisk
(krótkie 
naciśnięcie)

Funkcja Wyświetlacz

1 P2

wciśnij i przytrzy-
maj przez ok. 5 s.

na wyświetlaczu pokazuje się migająca wartość wilgotności 
względnej - ustawienie fabryczne: 55%.

2
 lub 

naciśnij krótko lub 
naciśnij i przytrz-
maj

wartość stopniowo zostaje zwiększona (+) lub zmniejszona (—)

3 P2 na wyświetlaczu pojawia się migający symbol wentylatora

4
 lub 

naciśnij krótko lub 
naciśnij i przytrz-
maj

poziom nawiewu powietrza zwiększa się (+) lub zmniejsza (—)

5 P2 nowe wartości zostają zapamiętane (wyświetlacz 2x krótko miga)

• Program (P2) rozpoczyna pracę z nowo ustawioną wartością.

• Na wyświetlaczu pokazuje się aktualna temperatura i wilgotność w pomieszczeniu.

• Krótkie naciśnięcie przycisku P2 wyświetli na ok. 3 sek. zaprogramowane wartości.
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P3   Kontrola wilgotności i / lub kontrola temperatury w pomieszczeniu

AEROVITAL pracuje w trybie podstawowej wentylacji i automatycznie przełącza poziom nawiewu powietrza na wyższy, 
jeśli przekroczona jest określona wartość wilgotności.

• W trybie podstawowej wentylacji można wybrać dowolny poziom nawiewu powietrza (od 1 do 4)

• Żądaną wartość wilgotności wewnątrz pomieszczenia można ustawić pomiędzy 30% a 90% .

• Żądaną wartość temperatury wewnątrz pomieszczenia można ustawić pomiędzy 10°C a 50°C.

• Jeśli w pomieszczeniu powinna być kontrolowana jedynie wilgotność, temperatura musi być ustawiona na 0°C.

• Jeśli w pomieszczeniu powinna być kontrolowana jedynie temperatura, wilgotność musi być ustawiona na 0%.

Przykład programowania

AEROVITAL włączony na 2 poziom nawiewu powietrza w trybie wentylacji podstawowej oraz ustawieniu wilgotności 65% 
lub temperatury w pomieszczeniu pow. 25°C, automatycznie zwiększa poziom nawiewu powietrza.

Krok Przycisk
(krótkie 
naciśnięcie)

Funkcja Wyświetlacz

1 P3

wciśnij i przytrzy-
maj przez ok. 5 s

na wyświetlaczu pokazuje się migająca wartość temperatury  
ustawienie fabryczne: 0°C

2
 lub 

naciśnij krótko lub 
naciśnij i przytrzy-
maj

wartość stopniowo zostaje zwiększona (+) lub zmniejszona (—)

3 P3 na wyświetlaczu pokazuje się migająca wartość wilgotności 
względnej - ustawienie fabryczne: 55%

4
 lub 

naciśnij krótko lub 
naciśnij i przytrzy-
maj

wartość stopniowo zostaje zwiększona (+) lub zmniejszona (—)

5 P3 na wyświetlaczu pojawia się migający symbol wentylatora

6
 lub 

naciśnij krótko lub 
naciśnij i przytrzy-
maj

wartość poziomu nawiewu powietrza w trybie wentylacji podstawo-
wej zostaje zwiększona (+) lub zmniejszona (—)

7 P3 nowe wartości zostają zapamiętane (wyświetlacz 2x krótko miga)

• Program (P3) rozpoczyna pracę z nowo ustawioną wartością.

• Na wyświetlaczu pokazuje się aktualna temperatura i wilgotność w pomieszczeniu.

• Krótkie naciśnięcie przycisku P3 wyświetli na ok. 3 sek. zaprogramowane wartości.
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Czyszczenie i konserwacja

UWAGA Urządzenie elektryczne. 
Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia prądem lub pożaru. 

Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych należy koniecznie przestrzegać następujących instrukcji:

› Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie należy ciągnąć za 
przewód, aby odłączyć urządzenie z sieci zasilającej.

› W przypadku urządzenia podłączonego na stałe do zasilania napięciem przemiennym 230 V należy odłączyć 
wszystkie przyłącza. W niektórych przypadkach konieczne będzie usunięcie odpowiednich zabezpieczeń.

Czyszczenie

Wskazówka: Należy uważać aby do wnętrza AEROVITAL nie dostał się żaden płyn.

• Do czyszczenia powierzchni nie używać żadnych substancji żrących ani detergentów z zawartością rozpuszczalnika,  
w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.

• Urządzenia nie wolno czyścić pod ciśnieniem ani za pomocą pary wodnej.

• AEROVITAL należy czyścić za pomocą szmatki zwilżonej w mydle lub innym łagodnym detergencie.

Wymiana baterii w pilocie

Baterie powinny być wymienione jeśli po naciśnięciu klawisza nie jest wykonywana żadna funkcja.

1. Otworzyć pokrywę komory baterii i wyjąć zużyte baterie. 
Uwaga: komora baterii znajduje się z tyłu pilota zdalnego sterowania.

2. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób przyjazny dla środowiska.

3. Włożyć nowe baterie (zgodnie z kierunkiem znaków znajdujących się w dolnej części komory). 
Uwaga: 2 baterie, np. typ Micro, typ LR03 lub ich odpowiedniki

4. Zamknąć komorę baterii.
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Wymiana filtra

• Filtr należy wymienić po pojawieniu się symbolu wymiany na wyświetlaczu - jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

• Należy używać tylko oryginalnych filtrów firmy SIEGENIA. Wymienne filtry można nabyć za pośrednictwem SIEGENIA 
lub przez sprzedawców detalicznych.

Ostrzeżenie! Otwórz i wyjmij jedynie wymienione elementy urządzenia.

1. Aby otworzyć przedni panel należy włożyć śrubokręt w 
otwory znajdujące się po prawej i lewej stronie urządze-
nia, zwalniając w ten sposób zatrzaski.

2. Odchylić przedni panel do przodu, ściągnąć go i 
odłożyć na bok.

3. Odchylić do przodu rekuperator.
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4. Wyjąć i wyrzucić zużyty filtr z rekuperatora.

5. Włożyć nowy filtr do rekuperatora. 
Uwaga: kartonowa część znajdująca się z przodu kase-
ty filtracyjnej musi być włożona pomiędzy dwie aluminio-
we krawędzie (a + b). Górna krawędź kartonowej części 
musi się znaleźć się poniżej górnej aluminiowej krawędzi. 
Dolny rant filtra z włókniny filtracyjnej należy wcisnąć w 
dolną aluminiową krawędź (c).

6. AEROVITAL złożyć w odwrotnej kolejności. 
Uwaga: Zaraz po wymianie filtra w AEROVITAL należy 
sprawdzić właściwe położenie przedniego panelu.

a

b

c

Wyposażenie dodatkowe

opis nr materiału

Wymienny filtr F7 (3-warstwowy, filtr syntetyczny) 248843

Wymienny filtr NOx-filtr  F7 L5300200-099010

Rozwiązywanie problemów

W razie wypadku nie należy w żadnym wypadku otwierać urządzenia i/lub próbować go naprawić. Jeśli zaistniały 
problem nie jest opisany w tabeli, prosimy skontaktować się z bezpośrednio z instalatorem SIEGENIA Tel. +49 271 3931-0

problem możliwe przyczyny rozwiązanie

AEROVITAL brak 
reakcji po 
naciśnięciu 
przycisku

Brak zasilania 
• Sprawdź poprawne dopasowanie 

panelu przedniego
• Sprawdzić zasilanie

Błąd podłączenia lub uszkodzenie przewodu
• Sprawdzić okablowanie przy pomocy 

elektryka

Uszkodzony zasilacz
• Sprawdzić napięcie /zasilanie przy 

pomocy elektryka

Wyświetlacz 
miga

Ostrzeżenie o ochronie przed zamarzaniem! 
Od temperatury zewnętrznej ‒5 ° C i wilgotności 
> 60% wyświetlacz miga.

• Zalecenie: Wyłączyć urządzenie i 
poczekać, aż temperatura zewnętrzna 
ponownie wzrośnie.
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Dane techniczne

AEROVITAL

Wydajność poziom 1
poziom 4
poziom 10

ca. 25 m³/h
ca. 35 m³/h
ca. 60 m³/h

Emisja hałasu (mierzona zgodnie z DIN EN ISO 3745, 

przy dźwiękochłonności pomieszczenia 8 db)

poziom 1
poziom 4
poziom 10

LPA = 23 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 40 dB (A)

Pobór mocy poziom 1
poziom 4
poziom 10

10 Watt
17 Watt
32 Watt

Poziom odzysku ciepła (DiBT) max. 73 %
Izolacja dźwiękowa (mierzona zgodnie z DIN EN 10140-2) Dn,e,w = 52 dB
Przyłącze elektryczne 230 V∼ / 0,17 A
Klasa ochrony II
Waga 12,5 kg
Filtr świeżego powietrza Filtr klasy F7 (3-warstwowy, syntetyczny)

Karta katalogowa produktu (wg rozporządzenia EU 1254/2014)

a dostawca SIEGENIA
b identyfikator modelu AEROVITAL
c jednostkowe zużycie energii (JZE)

klasa efektywności energetycznej (klasa JZE)
(zależnie od strefy klimatycznej ciepła / umiarkowana / zimna)

― 9,5 kWh/(m² · a); F
― 30,6 kWh/(m² · a); B
― 67,5 kWh/(m² · a); A+

d typ SWM / DSW
e rodzaj napędu układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej 

(ang. variable speed drive, VSD)
f układ odzysku ciepła przeponowy
g sprawność cieplna 53,8 %
h maksymalna wartość natężenia przepływu 60 m³/h
i pobór mocy napędu wentylatora 32 W
j poziom mocy akustycznej 42 dB (A)
k natężenie o wartości odniesienia 43 m³/h
l wartość odniesienia różnicy ciśnienia ―
m jednostkowy pobór mocy (JPM) 0,51 W/(m³/h)
n czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania 1,21 / 0,65
o współczynniki maksymalnych wewnętrznych i zewnętrznych 

przecieków powietrza
― 1 % / 7 %

p stopień mieszania
(między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku)

1,9 % / 21 %

q ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra „Wymiana filtra“ patrz strona 17
r instrukcja instalowania w elewacji budynku kratek wlotu/wylotu 

(w przypadku jednokierunkowych systemów wentylacyjnych)
―

s instrukcje montażu wstępnego/demontażu ―
t podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia 

(przy ciśnieniu + 20 Pa i – 20 Pa)
15 % / 14 %

u szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku 2,5 m³/h
v roczny pobór prądu 3,4 kWh/a
w roczne oszczędności w zużyciu ciepła 17,4 kWh/a

38,5 kWh/a
75,4 kWh/a
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Wymiary

Uwagi dotyczące dokumentacji

Chętnie przyjmiemy wszystkie uwagi i sugestie, które pomogą poprawić naszą dokumentację. Prześlij nam swój komentarz 
na adres e-mail: ‘dokumentation@siegenia.com‘.
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Deklaracja zgodności

z postanowieniami Dyrektyw 2004/108/WE i 2006/42/WE

SIEGENIA-AUBI KG 
Beschlag- und Lüftungstechnik 
Duisburger Straße 8 
D-57234 Wilnsdorf

deklaruje, że produkt

Nawiewnik 
Urządzenie

AEROLIFE / AEROVITAL 
oznaczenie typu

odpowiada wymogom następujących Dyrektyw Europejskich:

EN 55014-1 :2006 
EN 55014-2 :1997+A1 
EN 61000-3-2 :2006 
EN 61000-3-3 :1995+A1,A2 
EN 60335-1 :2010 
EN 60335-2-80 :2003+A1 :2004, EN 62233 :2008 
EN 62233  Br.1 :2008, EN 62233 :2008-11 
EN ISO 12100:2010 
RoHS 2011/65/EU

Deklaracja ta oparta jest na wynikach badań:

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH  -Prüfprotokoll 14/317

Siegen, 2014-11-03 S. Bauerdick (Kierownik Zakładu)

Dokumentację techniczną dostarcza SIEGENIA-AUBI KG.

Niniejsza deklaracja poświadcza zgodność z wyżej wymienionymi dyrektywami, ale nie jest ona potwierdzeniem właściwo-
ści urządzenia w sensie prawnym.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w dostarczonej dokumentacji.







ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Austria  Telefon: +43 6225 8301

Beneluks  Telefon: +32 9 2811312

Białoruś  Telefon: +375 17 3143988

Chiny  Telefon: +86 316 5998198

Francja  Telefon: +33 3 89618131

Korea Południowa  Telefon: +82 31 7985590

Niemcy  Telefon: +49 271 39310

Polska  Telefon: +48 77 4477700

Rosja  Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria  Telefon: +41 33 3461010

Turcja  Telefon: +90 216 5934151

Ukraina  Telefon: +380 44 4637979

Węgry  Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania  Telefon: +44 2476 622000

Włochy  Telefon: +39 02 9353601

Dane teleadresowe naszych oddziałów 

na całym świecie znajdziecie Państwo na 

www.siegenia.com 
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