
Het muurventilator-assortiment: 
flexibele en krachtige ventilatietechniek  
voor een gezond binnenklimaat. 
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Eigentijds wonen is een kwestie van 
het juiste systeem.
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Vroeger ademden onze huizen door slecht 

afgedichte voegen ter plaatse van ramen 

en deuren. Een moderne of gerenoveerde 

bouwschil is wel goed afgedicht. Van de 

ene kant is dat natuurlijk wenselijk, want 

zo wordt energieverspilling beperkt tot een 

minimum. Van de andere kant is het wel 

moeilijker om moderne woningen goed te 

ventileren door het openen van een raam. 

Er wordt ofwel veel te lang geventileerd, 

waardoor de energiebesparing teniet wordt 

gedaan, of er wordt te weinig geventileerd 

hetgeen schadelijk is voor het gebouw en de 

gezondheid van de bewoners. Hoe lossen 

we dit op?

Om de energie-efficiëntie en de behoefte 

aan verse lucht op elkaar af stemmen, moet 

de bouwschil als een geheel worden be-

schouwd. Deze alomvattende kijk op dingen 

is het grote voordeel van SIEGENIA.  

Want geheel in lijn met ons motto "Wij geven 

ramen en deuren een functie en een ruimte 

lucht" ontwikkelen wij samen met onze part-

ners innovatieve en complete oplossingen op 

het gebied van raam- en deurbeslagen en 

ventilatie- en gebouwentechniek. 

 

Met deze brochure willen wij architecten, 

aannemers, raamverwerkende bedrijven en 

eindgebruikers kennis laten maken met onze 

krachtige muurventilatoren. Dankzij de een-

voudige montage kunnen ze ook in bestaan-

de situaties flexibel worden toegepast en 

zorgen ze niet alleen voor gecontroleerde, 

geluidsarme aanvoer van verse lucht, maar 

bieden ze ook verschillende andere functies 

ter verhoging van het wooncomfort.

Innovatie is bij SIEGENIA gewoon traditie. 

En dat al vier generaties lang. Om onze 

positie als innovatief leider in de branche te 

consolideren, investeren we boven propor-

tioneel in het onderzoeken en ontwikkelen 

van slimme en marktgerichte oplossingen. 

Tijdens uitvoerige onderzoeks- en testpro-

cedures worden de gebruiksvriendelijkheid 

en de duurzaamheid van deze oplossingen 

onderzocht. De kwaliteitseisen die wij daar-

bij stellen, liggen ver boven de wettelijke 

richtlijnen.

De wijze van ventileren 
is bepalend voor de leefwijze.

Ons complete assortiment ventilatiechniek: 
Naast muurventilatoren leveren wij ook raam-

ventilatoren voor verschillende toepassingen. 



Het is geen geheim
dat ventilatie een noodzaak is.
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Het is geen geheim
dat ventilatie een noodzaak is.
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Een goed gecontroleerd, gezond binnenkli-

maat vervult verschillende functies:

Het zorgt niet alleen voor meer welzijn en 

prestatievermogen, maar voorkomt ook duur-

zaam dat het gebouw wordt aangetast door 

vocht en schimmels. Om ervoor te zorgen 

dat de ventilatie van gebouwen ook vanuit 

Gezonde verse lucht zonder  
schadelijke stoffen en lawaai. 

Daarmee is welzijn, prestatievermogen en 

dus levenskwaliteit gegarandeerd. Een laag 

CO2-gehalte bevordert het concentratiever-

mogen. Een relatieve luchtvochtigheid tussen 

40–60 % houdt bacteriën, virussen en schim-

mels in bedwang. Zelfs belastingen door 

fijne stofdeeltjes, uitlaatgassen en stuifmeel 

blijven met behulp van de juiste techniek 

onder controle.

Bij een woonklimaat zonder ook maar 

een vuiltje aan de lucht hoort echter ook 

effectieve bescherming tegen geluidshinder. 

Alsmaar toenemende geluidshinder door 

weg-, rail- en luchtverkeer is tegenwoordig 

namelijk "stressfactor nummer 1". Slaapstoor-

nissen, hart- en maag-darm-klachten en zelfs 

slechthorendheid kunnen het gevolg zijn.

energieoogpunt overtuigt, zijn slimme oplos-

singen vereist. Conventionele raamventilatie 

kent in dit opzicht namelijk grenzen. 

Ook als het gaat om inbraakwering, biedt 

gecontroleerde ventilatietechniek verschillen-

de voordelen.

 

Uitermate economisch en duurzaam 
energie-efficiënt.

Door de nieuwe wettelijke voorschriften voor 

het besparen van energie (EnEV) en het 

energiepaspoort is een aanzienlijke verla-

ging van de energiebehoefte van gebouwen 

een duidelijke doelstelling geworden. 

Met een goed geïsoleerde en afgedichte 

bouwschil, die warmteverlies voorkomt en 

daardoor de stookkosten verlaagt, is men 

al een aardig eind op weg. Maar ook 

gecontroleerde ventilatietechniek door 

raam- en muurventilatie is een bepalende 

factor. Conventionele luchtvervanging door 

het openen van een raam doet de eerder 

bespaarde energie zo weer teniet. Er zijn  

tal van subsidieprogramma´s die het inbou-

wen van energie-efficiënte ventilatiesystemen 

ondersteunen.

Gecontroleerd ventileren voor een 
in ieder opzicht positief binnenklimaat.
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Onze innovatieve muurventilatoren.
Voor elke situatie een geschikte oplossing.

AEROPAC®

Deze kleine geluidswerende ventilator 

biedt grote voordelen: geluidsarm, krachtig, 

eenvoudig te bedienen, snel te monteren.

pagina 10
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Ventilatortype Luchtstroom Filtertechniek Ventilatorvoordelen

Actieve ventilator GeluidsisolatieLuchtaanvoer Filter voor grove 
stofdeeltjes

Filter voor fijne stofdeeltjes 
en stuifmeel

Actieve koolfilter

Vochtigheidscontrole

Warmteterugwinning (wtw)

Geschikt voor slaapruimtes

Luchtaanvoer  
en -afvoer

Luchtaanvoer of 
luchtafvoer

Passieve ventilator

AEROPLUS®

Een echte troef inzake ruimteklimaat 

en ontvochtiging.

AEROVITAL®

De universele ventilator met warmtete-

rugwinning, volop comfort en bescher-

ming tegen pollen.

AEROLIFE®

De energiebesparende universele 

ventilator met warmteterugwinning en 

bescherming tegen pollen.

AEROCUBE
De geluidswerende buitenluchtdoorlaat 

met een regelbare volumestroom en  

een winddrukvergrendeling.
NIEUW

11 12

12 13

Een overzicht van de  
veelvuldige opties:



Onze muurventilatoren:
Kleine moeite, groot effect.
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Flexibele oplossingen  
voor bestaande situaties.

Muurventilatoren van SIEGENIA zorgen niet 

alleen voor een gecontroleerde aanvoer van 

verse lucht, maar dragen ook in belangrijke 

mate bij aan het welzijn van de mens. Afhan-

kelijk van het ventilatortype beschikken zij 

over optimale geluidsdemping en warmtete-

rugwinning, geïntegreerde vochtbescherming 

en zeer effectieve filtertechniek.

Juist bij renovatieprojecten is er veel te 

zeggen voor de toepassing van een krachtige 

muurventilator. Die kan ook in bestaande 

situaties uitermate flexibel in het ontwerp 

worden geïntegreerd. Luchtverversing via het 

raam is dan niet meer nodig en de ventilato-

ren overtuigen dankzij de snelle en pro-

bleemloze montage zonder buizen die door 

ruimtes moeten lopen. Dat zorgt uiteindelijk 

niet alleen voor minder kosten, maar dankzij 

de stofvrije montage ook voor minder over-

last door bouwvervuiling.

Naast deze voordelen bij de montage zijn 

ook de comfortabele bediening en het een-

voudige onderhoud van onze ventilatoren 

belangrijke pluspunten. 

Neem bijvoorbeeld de AEROPAC®. Het 

onderhoud omvat niet meer dan een- tot 

tweemaal jaarlijks uitwassen, of het vervang- 

en van de filters, waarbij de geïntegreerde 

filtervervangingsindicator betrouwbaar 

aangeeft wanneer dat nodig is. Dankzij de 

open te klappen voorplaat en het gebruik 

van filtercassettes is het vervangen zonder 

gereedschap in een handomdraai gebeurd.

Eenvoudig te vervangen filters: 
 Ventilatorkap openen
 Filter verwijderen
 Filter reinigen of vervangen

Snelle en schone montage  
binnen ongeveer 45 minuten:

1.   Uitlijnen van de boor met afzuiging met 

behulp van het boorsjabloon

2.   Inkorten van de buis tot de dikte van de 

muur, nauwkeurige montage en afdichting 

aan beide zijden

3.   Plaatsen van de ventilator in de muur

4.   Aanbrengen en verzegelen van het  

gevelrooster aan de buitenmuur.  

Stekker in het stopcontact en de ventilator 

is klaar voor gebruik

1.

3.

2.

4.

9
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AEROPAC®

De kleine geluidsdempende  
ventilator met de grote voordelen: 
stil, sterk, gemakkelijk te bedienen, 
snel te monteren.

Voor de toenemende geluidsoverlast bij de toevoer van verse 

lucht bestaat een oplossing die zich in tal van projecten heeft 

bewezen: onze compacte, zeer stille en meer dan honderddui-

zend maal toegepaste geluidsdempende ventilator AEROPAC®. 

Zijn geluidsdemping maakt, in combinatie met geluiddichte 

ramen, de eigen vier muren, ondanks lawaai van straatverkeer, 

vliegtuigen of treinen, weer een oord van rust en ontspanning. 

Ook andere omgevingsinvloeden zoals fijne stofdeeltjes en 

stuifmeel blijven dankzij drie verschillende, optionele filters bui-

ten. De ventilatie naar behoefte van de AEROPAC® is comforta-

bel en op meerdere niveaus via het lcd-display instelbaar.  

Daarbij verbruikt deze kleine krachtpatser slechts  

5W bij 60  m3/h.

AEROPAC® productvoordelen:
 zeer effectieve geluidsisolatie voor een rustige, verkwikkende 

nachtrust
 tochtvrij en stil ventileren
 LCD-display: instelling van de hoeveelheid lucht en programmeer-

bare timer
 individuele luchtregeling via schuiven aan de zijkant
 3 optionele filters: grove stofdeeltjes, actieve kool, fijne stofdeel-

tjes en stuifmeel
 eenvoudige filtervervanging door indicator en filtercassettes
 geringe afmetingen en een stijlvolle behuizing met een hoog-

glansafwerking
 5 jaar productgarantie
 aanstuurbaar via draadloze Z-Wave
 montage van de AEROPAC® op een dorpel probleemloos  

mogelijk 

 

Eenvoudige montage
 kernboring in de buitenmuur
 aanbrengen van de buis en het gevelrooster
 alternatieve montage met inbouwkanaal, o.a. voor gevelisolatie-

systemen

Verse lucht zonder lawaai, stuifmeel en fijne stofdeeltjes:
 gecontroleerde aanzuiging van verse lucht door de buitenmuur - 

stil, energiebesparend en met optimale geluidsisolatie
 reinigen van de lucht door een filter voor grove stofdeeltjes, een 

filter voor fijne stofdeeltjes en stuifmeel of een actieve koolfilter
 individuele regeling van de aanvoer via schuiven aan de  

zijkant – gelijkmatige, tochtvrije aanvoer van verse lucht 

Jaar

    
 SI

EG
ENIA KWALITEIT 

AEROPAC-GARANTIE

Te monteren met een inbouwkanaal



Montage op de muur Montage in de muur

AEROVITAL®

De universele ventilator met  
warmteterugwinning, bescherming 
tegen stuifmeel en een maximum 
aan comfort.
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Ook deze muurventilator scoort hoog door energiebesparende 

ventilatie zonder geluidsoverlast en het stuifmeelfiltersysteem. Hij is 

dan ook de ideale oplossing voor slaap- en woonkamers. 

Zowel de AEROLIFE® als de AEROVITAL® zijn probleemloos in te 

bouwen en daardoor geschikt voor nieuwbouw en renovatiepro-

jecten.

AEROLIFE® productvoordelen:
 blower in 3 stappen via het apparaat regelbaar

 LCD-display met verlichting

 stuifmeelfilter

 warmteterugwinning tot 66 %

 weergave van kamertemperatuur, luchtvochtigheid en noodzaak tot 

filtervervanging

 geïntegreerde afsluitkleppen

De warmtewisselaar van AEROVITAL® en AEROLIFE®:
 aanzuigen van verse, koude buitenlucht

 afzuigen van gebruikte, warme binnenlucht

 geleiding via een warmtewisselaar: de warmte van de afgevoerde 

lucht wordt overgebracht naar de aangevoerde lucht, waardoor 

deze wordt verwarmd

 het instromen van de verwarmde verse lucht door openingen aan 

de zijkant voorkomt tochtverschijnselen

De muurventilator AEROVITAL® verhoogt de kwaliteit van leven en 

verlaagt de stookkosten. Veel mensen hebben last van allergieëen 

en zijn vaak de hele dag blootgesteld aan allergenen. Thuis 

blijven de ramen om die reden meestal potdicht. Een ongezond 

binnenklimaat is dan vaak het gevolg. De AEROVITAL® waarborgt 

de aanvoer van verse lucht, ook als de ramen gesloten zijn. 

Dankzij de stuifmeelfilter kunnen ook mensen die lijden aan een 

allergie diep inademen en dat zorgt voor meer vitaliteit in huis.

AEROVITAL® productvoordelen:
 aanvoer van gefilterde verse lucht zonder stuifmeel bij gesloten ramen

 geluidsarm systeem met ingebouwde, effectieve geluidsdemping

 minder stookkosten door warmteterugwinning tot wel 73%

 weergave van kamertemperatuur, luchtvochtigheid en noodzaak 

tot filtervervanging

 een hoog comfort dankzij afstandsbediening en LCD-display

 automatische regeling van de temperatuur en de luchtvochtigheid

 individuele instellingen programmeerbaar

Eenvoudige montage AEROVITAL® en AEROLIFE®:
 het boren van een gat met een Ø van 12 cm in de buitenmuur 

 aanbrengen van de buis en het gevelrooster

 kan zowel op als in de muur worden gemonteerd

Principe warmteterugwinning

AEROLIFE®

De energiebesparende 
universele ventilator met stuifmeel-
filter en warmteterugwinning.



AEROCUBE
De buitenluchtdoorlaat met 
een regelbare volumestroom en 
een winddrukvergrendeling. 

Doorsnede AEROPLUS®

Een troef als het gaat om binnen-
klimaat en ontvochtiging.

Comfort, een behaaglijk woonklimaat en een ventilatie naar behoefte 

zijn aspecten die bij de buitenluchtdoorlaat AEROCUBE centraal 

staan. Door speciaal ontworpen uitstroomopeningen in de binnenkap 

is een optimale luchtverdeling gewaarborgd die via een smoorklep 

gemakkelijk en traploos kan worden afgesteld. Om tochtverschijnse-

len te voorkomen is bovendien een winddrukvergrendeling inge-

bouwd.

 

AEROCUBE® productvoordelen:
 aanvoer van verse lucht via de buitenmuur bij gesloten ramen

 filteren van de buitenlucht dankzij een G2-filter

 traploze volumestroombegrenzing

 nagenoeg geen tochtverschijnselen dankzij de winddrukvergrende-

ling

 goede geluidsisolatie dankzij een speciale geluiddempende buis

 ook geschikt voor slaapkamers en kinderkamers

 geschikt voor meergezinswoningen, vrijstaande woningen en kan-

toorgebouwen - zowel nieuwbouw als renovatieprojecten

Eenvoudige montage:
 het boren van een gat met een Ø van 15 cm in de buitenmuur 

 aanbrengen van de buis en het gevelrooster 

 alternatieve montage met inbouwkanaal, o.a. voor gevelisolatiesystemen

 het monteren van de binnenkap

Deze muurventilator biedt meer kwaliteit van leven en slimme 

bescherming voor mens en gebouw. De automatische ventilatie- en 

vochtigheidscontrole wordt naar behoefte geregeld op basis van 

de temperatuur en de vochtigheid in de ruimte. Daarmee zorgt de 

AEROPLUS® voor een optimaal, gezond woonklimaat en voorkomt hij 

duurzame schimmelvorming en schade aan het gebouw. Voor de 

effectiviteit en efficiëntie van deze oplossing zorgt ook de stookkos-

tenbesparende warmteterugwinning.

AEROPLUS® productvoordelen:
 gezond woonklimaat en bescherming van het gebouw tegen schade 

door vocht

 automatische regeling van het binnenklimaat geheel naar behoefte 

afgestemd op de gemeten temperatuur en de vochtigheid van de 

ruimte

 aanvoer van gefilterde, voorverwarmde lucht

 automatisch afzuiging van verbruikte en te vochtige lucht

 milieuvriendelijke warmteterugwinning tot 50 % zonder condensvor-

ming

 12-volt laagspanning voor meer veiligheid, ideaal voor badkamers

 optioneel leverbaar met elektrische leidingafsluiting

 minder energieverbruik dankzij EC-technologie

12 Montage op de muur Montage in de muurDoorsnede 

NIEUW



SENSOAIR
De slimme luchtkwaliteits- 
sensor met CO2

- en VOC- 
controle voor het activeren van 
raam- en muurventilatoren.

Voorbeeld voor de besturing van een systeem:

Toename van het CO2-gehalte 
van de ruimtelucht

CO2-concentratie

Tijd

Behaaglijkheidsgrens

Ramen dicht
Ramen dicht, ramen open

gecontroleerde ventilatie, ramen 
dicht

De SENSOAIR geeft groen licht voor schone lucht en een gezond 

welzijn bij volle capaciteit. Deze slimme luchtkwaliteitssensor regis-

treert verschillende luchtverontreinigingen  

– al voordat het menselijk lichaam erop reageert en de aanbevo-

len waarden worden overschreden. Door muur- en muurventilatoren 

automatisch naar behoefte te activeren worden CO2, nicotine, rook 

en onaangename luchtjes effectief voorkomen, voor een zichtbaar 

schone lucht. De actuele status van de omgevingslucht wordt name-

lijk in één oogopslag duidelijk door het in de behuizing ingebouw-

de ventilatiestoplicht.

SENSOAIR productvoordelen:
 herkent een grote verscheidenheid aan luchtverontreinigingen

 voor eenvoudige, comfortabele ventilatie naar behoefte

 elegante vormgeving, probleemloze montage

 universeel te gebruiken met conventionele bedrading of met een 

draadloze Z-Wave-verbinding

SENSOAIR toepassingsmogelijkheden:
 SENSOAIR basic als tafelmodel

 SENSOAIR plus voor de aansturing van ventilatoren en  

motorische aandrijvingen

 SENSOAIR wave voor integratie in draadloze Z-Wave-systemen

Technische gegevens:
 meetbereiksensoren: 350–3000 ppm 

   (CO2 en VOC)

 voedingsspanning: 230 V AC  /  24 V DC 

   afhankelijk van het apparaat

 Vermogen:  1,5 W

 behuizing:  op de muur, ASA; 

   signaalwit RAL 9003

 afmetingen:  154 mm x 98 mm x 39 mm

SENSOAIR  

detecteert slechte 

lucht in een ruimte

naar een muurventila-

tor, bijv. AEROPAC®,

die vervolgens verse 

lucht aanvoert

en verzend  

besturingssignalen 

draadloos  

of via een kabel

13
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Muurventilators AEROCUBE AEROPAC® AEROLIFE® AEROVITAL® AEROPLUS®

Ventilatortype DD SN wave

Geluidsisolatie conform DIN  
EN 20140-10 / Dn,e,w

51 dB 50 dB 52 dB 52 dB 38 dB

Luchtopbrengst bij 2 Pa 14 m3/h 11 m3/h 

Luchtopbrengst bij 4 Pa 20 m3/h 17 m3/h

Luchtopbrengst bij 5 Pa 22 m3/h 20 m3/h

Luchtopbrengst bij 7 Pa 27 m3/h 25 m3/h

Luchtopbrengst bij 8 Pa 29 m3/h 26 m3/h

Luchtopbrengst bij 10 Pa 32 m3/h 31 m3/h

Luchtopbrengst met blower
G3: 30 –180 m3/h 
F5: 15 – 160 m3/h 

Actieve kool: 15 – 160 m3/h

 
Trap 1: 29 m3/h 
Trap 2: 41 m3/h 
Trap 3: 70 m3/h 

 
Trap 1: 25 m3/h 
Trap 4:  41 m3/h 
Trap 10: 70 m3/h 

10 m3/h tot 30 m3/h

Eigen geluid LpA  
(gemeten conform DIN  
EN ISO 3741) 
(met A0 = 10 m2)

bij 60 m3/h = 24 dB(A)
Trap 1: 24 dB(A) 
Trap 2: 30 dB(A) 
Trap 3: 41 dB(A)

Trap 1: 21 dB(A) 
Trap 4: 30 dB(A) 

Trap 10: 41 dB(A)
30 dB(A) tot 40 dB(A)

Warmteopleveringspercentage tot 66 % tot 73 % tot 50 %

FILTERTYPE G2 G3, F5, actieve kool
Luchtaanvoer: F7 
Luchtafvoer: G3

Luchtaanvoer: F7 
Luchtafvoer: G3

G2

Handmatig af te sluiten Ja Ja Ja Ja

Automatisch af te sluiten optionele leidingafsluiting

Afstandsbediening
ja 

draadloos netwerk Z-Wave
Ja

Thermostaatregeling Ja

Hygrostaatregeling Ja Ja

Tijdregeling Ja Ja

Hoogte 150 mm 467 mm 467 mm 467 mm 350  mm

Diepte 500  mm + 54 mm + 31 mm 132 mm 178 mm 178 mm 155 mm

Breedte 150 mm 270 mm 490 mm 490 mm 220 mm

Inbouwplaats Muur
Muur 

Dorpel (dak)
Muur  

(op of in)
Muur  

(op of in)
Muur  

(op of in')

Elektrische aansluiting CE 230 V 230 V 230 V
230 V met 12 V stekkervoeding 

optioneel met een vaste stroomaansluiting

Elektrisch vermogen
min. blowerniveau = 2 W 

60 m3/h = 5 W 
max. blowerniveau = 30 W

Trap 1: 10 W 
Trap 2: 14 W 
Trap 3: 29 W

Trap 1: 8 W 
Trap 4: 14 W 

Trap 10: 29 W
4 tot 7 W

Afwerking / kleur
ABS-kunststof / wit

gelijk aan RAL 9010
Kunststof / alpine wit, hoogglans Kunststof / wit, mat Kunststof / wit, mat Kunststof / wit, hoogglans

Aanvullende informatie

met 300 mm geluidsisolerende 
buis: Dn,e,w = 45dB

met 400 mm geluidsisolerende 
buis: Dn,e,w = 48dB

Kabellengte: max. 4,5 m lang, wit, met eurostekker 
vaste aansluiting leverbaar

Kabellengte: max. 1,2 m lang, met eurostekker 
vaste aansluiting leverbaar

Actieve koolfilter op aanvraag

Kabellengte: 1,2 m lang met eurostekker 
vaste aansluiting leverbaar

Actieve koolfilter op aanvraag

Kabellengte: 2 m lang met eurostekker 
vaste aansluiting leverbaar 

geschikt voor vochtige ruimtes
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Muurventilators AEROCUBE AEROPAC® AEROLIFE® AEROVITAL® AEROPLUS®

Ventilatortype DD SN wave

Geluidsisolatie conform DIN  
EN 20140-10 / Dn,e,w

51 dB 50 dB 52 dB 52 dB 38 dB

Luchtopbrengst bij 2 Pa 14 m3/h 11 m3/h 

Luchtopbrengst bij 4 Pa 20 m3/h 17 m3/h

Luchtopbrengst bij 5 Pa 22 m3/h 20 m3/h

Luchtopbrengst bij 7 Pa 27 m3/h 25 m3/h

Luchtopbrengst bij 8 Pa 29 m3/h 26 m3/h

Luchtopbrengst bij 10 Pa 32 m3/h 31 m3/h

Luchtopbrengst met blower
G3: 30 –180 m3/h 
F5: 15 – 160 m3/h 

Actieve kool: 15 – 160 m3/h

 
Trap 1: 29 m3/h 
Trap 2: 41 m3/h 
Trap 3: 70 m3/h 

 
Trap 1: 25 m3/h 
Trap 4:  41 m3/h 
Trap 10: 70 m3/h 

10 m3/h tot 30 m3/h

Eigen geluid LpA  
(gemeten conform DIN  
EN ISO 3741) 
(met A0 = 10 m2)

bij 60 m3/h = 24 dB(A)
Trap 1: 24 dB(A) 
Trap 2: 30 dB(A) 
Trap 3: 41 dB(A)

Trap 1: 21 dB(A) 
Trap 4: 30 dB(A) 

Trap 10: 41 dB(A)
30 dB(A) tot 40 dB(A)

Warmteopleveringspercentage tot 66 % tot 73 % tot 50 %

FILTERTYPE G2 G3, F5, actieve kool
Luchtaanvoer: F7 
Luchtafvoer: G3

Luchtaanvoer: F7 
Luchtafvoer: G3

G2

Handmatig af te sluiten Ja Ja Ja Ja

Automatisch af te sluiten optionele leidingafsluiting

Afstandsbediening
ja 

draadloos netwerk Z-Wave
Ja

Thermostaatregeling Ja

Hygrostaatregeling Ja Ja

Tijdregeling Ja Ja

Hoogte 150 mm 467 mm 467 mm 467 mm 350  mm

Diepte 500  mm + 54 mm + 31 mm 132 mm 178 mm 178 mm 155 mm

Breedte 150 mm 270 mm 490 mm 490 mm 220 mm

Inbouwplaats Muur
Muur 

Dorpel (dak)
Muur  

(op of in)
Muur  

(op of in)
Muur  

(op of in')

Elektrische aansluiting CE 230 V 230 V 230 V
230 V met 12 V stekkervoeding 

optioneel met een vaste stroomaansluiting

Elektrisch vermogen
min. blowerniveau = 2 W 

60 m3/h = 5 W 
max. blowerniveau = 30 W

Trap 1: 10 W 
Trap 2: 14 W 
Trap 3: 29 W

Trap 1: 8 W 
Trap 4: 14 W 

Trap 10: 29 W
4 tot 7 W

Afwerking / kleur
ABS-kunststof / wit

gelijk aan RAL 9010
Kunststof / alpine wit, hoogglans Kunststof / wit, mat Kunststof / wit, mat Kunststof / wit, hoogglans

Aanvullende informatie

met 300 mm geluidsisolerende 
buis: Dn,e,w = 45dB

met 400 mm geluidsisolerende 
buis: Dn,e,w = 48dB

Kabellengte: max. 4,5 m lang, wit, met eurostekker 
vaste aansluiting leverbaar

Kabellengte: max. 1,2 m lang, met eurostekker 
vaste aansluiting leverbaar

Actieve koolfilter op aanvraag

Kabellengte: 1,2 m lang met eurostekker 
vaste aansluiting leverbaar

Actieve koolfilter op aanvraag

Kabellengte: 2 m lang met eurostekker 
vaste aansluiting leverbaar 

geschikt voor vochtige ruimtes

* Bij montage in de muur: bij de bestelling graag vermelden, aangezien een interne trafo wordt geïnstalleerd.
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Uw vakman kan u hierover meer informatie geven:

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  Telefoon: +32 9 2811312

China  Telefoon: +86 316 5998198

Duitsland  Telefoon: +49 271 39310

Frankrijk  Telefoon: +33 3 89618131

Groot Brittannië  Telefoon: +44 2476 622000

Italië  Telefoon: +39 02 9353601

Oostenrijk  Telefoon: +43 6225 8301

Polen  Telefoon: +48 77 4477700

Rusland  Telefoon: +7 495 7211762

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid Korea  Telefoon: +82 31 7985590

Turkije  Telefoon: +90 216 5934151

Oekraïne  Telefoon: +380 44 4637979

Hongarije  Telefoon: +36 76 500810 

Wit Rusland  Telefoon: +375 17 3121168

Onze internationale adressen 

vindt u op: www.siegenia.com

Hoofdvestiging:

Industriestraße 1–3

D-57234 Wilnsdorf

DUITSLAND

Telefoon: +49 271 3931-0

Fax: +49 271 3931-333

info@siegenia.com

www.siegenia.com


