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Pos. Stuks Voorwerp Prijs per stuk 
EURO 

Totaalprijs 
EURO 

  AEROVITAL ambience smart 
Wandventilator met geluidsisolatie en warmteterugwinning 
 

Geschikt voor de montage op de buitenmuur of voor de in de buitenmuur verzonken inbouw 

Ventilatieapparaat voor enkele ruimtes voor het gelijktijdig be- en ontluchten van ruimtes met 
onderstaande extra eigenschappen: 

Voor bediening met smartphone of tablet via de SIEGENIA Comfort-app* 
Incl. uitrusting met CO2- en VOC-sensoren voor de ventilatiebesturing afgestemd op de 
behoefte 

Traploze luchtprestatie tot 60 m3/h ; steeds voor be- en ontluchten:  
 
Achtergrondgeluid LPA gemeten volgens DIN EN ISO 3745 (bij ruimtedemping 8 dB) 
25 dB(A) bij 42 m3/h 
30 dB(A) bij 55 m3/h 

Geluidsisolatie Dn,e,w = 53 dB 

zeer geringe vermogensopname 
Vermogensopname:  max 14 Watt 
Elektrische aansluiting: 230 Volt  
Beschermingsklasse: II, dubbel-geïsoleerd    

Verse luchtstand met geïntegreerd M5-filter 
Optionele NOx-Filter F7 (Stikstofdioxide, fijnstof, pollen) verkrijgbaar.  
Signalering van noodzakelijke filtervervanging op het apparaat en in de SIEGENIA Comfort 
App* 

Ventilatie naar behoefte met geïntegreerde temperatuur- en vochtsensor voor automatische 
sturing, 2 sensorparen voor de optimale externe/interne regeling 

Aansturing met toetsen op het apparaat of met de SIEGENIA Comfort App*-bediening voor 
smartphone of tablet via Wifi 
Namen, functies en toewijzingen vrij toepasbaar 
met de SIEGENIA Comfort App kan ook horizontale ventilatie worden ingesteld 
Timerprogrammering, interne bedrijfsurenteller 
 
Voor de werking in de zomer kan de warmteterugwinning uitgeschakeld worden, terwijl de 
toevoer- en afzuigluchtstromen behouden blijven 
 
Standaard met elektrisch slot, sluit automatisch als het apparaat uitgeschakeld wordt 

Eenvoudige montage van de waterkering/afdekkap vanaf de kamerzijde realiseerbaar 
 
 
Merk: SIEGENIA  AEROVITAL ambience smart 
 

Apparaat leveren incl. toebehoren:  _________________________________________ 

Montage van het apparaat:  _________________________________________ 

 

Geluidswerende buis 

Geluidswerende buis voor verhoogde eisen tot Dn,e,w = 58 dB 

Merk: SIEGENIA  geluidswerende buis voor AEROVITAL ambience 
 
 
 

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

  

 

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