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Moderní bydlení
je otázkou správného systému.
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Dříve dýchaly naše domy netěsnými spárami 

na oknech a dveřích. Moderní nebo sano-

vané pláště budov jsou oproti tomu nepro-

dyšné. To je na jednu stranu jistě žádoucí, 

neboť dochází k úniku jen minimálního 

množství energie. Na druhou stranu se ale 

správné větrání moderních bytů otevřením 

okna stalo těžším. Buď se větrá příliš mnoho 

a dlouho, čímž přichází úspora energie na-

zmar, nebo je větráno příliš málo, což škodí 

zdraví obyvatel a budově. Co dělat?

Aby bylo možné uvést energetickou efektivi-

tu a přívod čerstvého vzduchu podle potřeby 

v soulad, je nutno vzít v úvahu plášť budovy 

jako celek. Tento rozsáhlý pohled na věc je 

velkou výhodou společnosti SIEGENIA.  

Neboť věrni našemu firemnímu heslu „Dá-

váme oknům a dveřím funkci a místnostem 

vzduch“ vyvíjíme s našimi partnery stejně tak 

inovativní, jako komplexní řešení pro oblast 

okenních a dveřních kování a větrání a tech-

niku pro budovy. 

 

V této brožuře chceme Vám jako architek-

tům, stavebníkům, výrobcům oken nebo kon-

covým uživatelům představit naše výkonné 

nástěnné větrací přístroje. Díky jejich snadné 

montáži je lze flexibilně namontovat také 

dodatečně. Vedle kontrolovaného, zvukově 

tlumeného přívodu čerstvého vzduchu splňují 

další důležité doplňkové funkce pro pohodlí 

člověka.

Inovace má u SIEGENIA totiž tradici. A to již 

po čtyři generace. Pro upevnění naší vůdčí 

pozice v oboru jsme nadmíru investovali do 

výzkumu a vývoje inteligentních tržních řeše-

ní. Ta jsou zkoumána náročnými zkušebními 

a testovacími postupy na vhodnost ke každo-

dennímu použití a spolehlivost. Přitom naše 

nároky na kvalitu vysoce přesahují zákonem 

požadované směrnice.

Jak člověk větrá, 
tak také žije.

Náš kompletní program větrací techniky:
Vedle našich nástěnných větracích přístrojů na-

bízíme také okenní větrací přístroje pro různé 

oblasti použití. 
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Není tajemstvím, 
že se musí větrat.
Není tajemstvím, 
že se musí větrat.
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Dobře kontrolované, zdravé klima v místnosti 

splňuje hned několik úkolů: Nepodporuje jen 

pocit pohodlí a výkonnost, ale také trvale 

chrání stavbu před znečištěním a napad-

nutím plísní. Aby větrání budov přesvědčilo 

také z hlediska energetických aspektů, jsou 

třeba inteligentní řešení. Neboť konvenční 

Zdravý čerstvý vzduch bez  
zatěžujících škodlivin a hluku. 

Faktory úspěchu pro pohodlí, výkonnost a 

tím pro kvalitu života spočívají v kvalitě  

vzduchu: nízký obsah CO2  podporuje 

schopnost koncentrace. Optimální relativní 

vlhkost vzduchu 40–60 % drží bakterie, viry 

a plísně v šachu. Samotná zatížení jemným 

prachem, výpary a pyly má člověk se správ-

nou technikou pevně v rukou. 

K opravdu nerušené atmosféře pohodlí patří 

ale také vždy efektivní ochrana před hlukem 

zvenku. Neboť stále rostoucí zátěž z hluku 

ze silniční, železniční a letadlové dopravy je 

dnes „stresovým faktorem číslo 1“. Poru-

chy spánku, potíže se srdcem a žaludkem, 

ano, dokonce nedoslýchavost mohou být 

následkem.

větrání okny zde již dosáhlo svých hranic. 

I u ochrany proti vloupání nabízí použití 

techniky kontrolovaného větrání rozhodující 

výhody.

 

Úplná účinnost a  
trvalá energetická efektivita.

S novými nařízeními o úsporách energie 

(EnEV) a energetickým osvědčením bylo jako 

jasný cíl zadáno výrazné snížení spotřeby 

energie budov. 

To se daří především díky dobře izolovaným 

a obzvláště neprodyšným plášťům budov, 

které citelně snižují tepelné ztráty a tím také 

náklady na topení. A také technika kontro-

lovaného větrání prostřednictvím okenních a 

nástěnných větracích přístrojů se zde stává 

rozhodujícím faktorem. Neboť konvenční 

výměnou vzduchu otevřenými okny se opět 

velmi rychle ztrácí ušetřená tepelná energie. 

Četné podpůrné programy podporují proto 

v mnoha případech také montáž energeticky 

efektivních větracích přístrojů.

Kontrolované větrání pro  
pozitivní klima ve všech místnostech.
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Trend energetických ztrát různých  
větracích systémů

Okna  
otevíravě-
sklopná

Okenní větrání Přivětrávací a odvětrá-
vací zařízení se zpětným 
získáváním tepla
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Naše inovativní nástěnné větrací přístroje.
Vhodné řešení pro každou potřebu.

AEROPAC®

Malý ventilátor se zvukovým útlumem s 

velkými výhodami: tichý, výkonný, lehce 

ovladatelný, rychlý při montáži.

Strana 10
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Typ přístroje Proud vzduchu Technika filtrování

Ochrana proti hlukuFiltr na velké 
prachové částice

Filtr na jemný prach a pyl

Filtr s aktivním uhlím

Ovládání vlhkosti

Zpětné získávání tepla

Vhodný do ložnic

Přivětrávání a 
odvětrávání

Přivětrávání nebo 
odvětrávání

AEROPLUS®

Eso pro klima v místnosti 

a odstranění vlhkosti.

AEROVITAL®

Univerzální energeticky úsporný ventilátor s 

ochranou proti pylům, se zpětným získává-

ním tepla a plným komfortem.

AEROLIFE®

Univerzální energeticky úsporný ventilá-

tor s ochranou proti pylům a se zpětným 

získáváním tepla. 

AEROCUBE
Průduch se zvukovým útlumem pro ven-

kovní vzduch s regulací objemu proudu 

a uzávěrem tlaku větru.
NOVÉ

11 12

12 13

Mnohostranné možnosti 
vybavení v přehledu:

Výhody větracího přístroje

PřivětráváníAktivní větrací  
přístroj

Pasivní větrací 
přístroj



Naše nástěnné větrací přístroje:
malé náklady, velký účinek.
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Flexibilní řešení  
pro dodatečné vybavení.

Nástěnné větrací přístroje od spol.  

SIEGENIA zajišťují nejen kontrolovaný 

přívod čerstvého vzduchu, ale také přebírají 

celou řadu důležitých přídavných funkcí pro 

lidské pohodlí. Podle typu přístroje se jejich 

schopnosti rozprostírají od optimálního zvu-

kového útlumu a zpětného získávání tepla 

přes integrovanou ochranu před vlhkem až 

po vysoce účinnou filtrační techniku.

Právě u modernizačních záměrů mluví hodně 

argumentů pro použití výkonných nástěnných 

větracích přístrojů. Ty lze i dodatečně velmi 

flexibilně integrovat do plánování budovy. 

Odpadá výměna oken a přístroje přesvědčí 

obzvláště rychlou a snadnou montáží, bez 

náročného pokládání trubek místnostmi.  

To v konečném efektu udržuje nejen nízké 

náklady, ale díky montáži bez prachu také 

malé zatížení nepříjemnými stavebními 

nečistotami.

Vedle výhod při montáži přesvědčí naše ná-

stěnné ventilátory svou nespornou jednodu-

chostí ovládání a údržby. Vezměme si jako 

příklad AEROPAC®. Jeho údržba se omezuje 

na vymytí jednou až dvakrát ročně nebo 

výměnu filtru, přičemž integrované zobrazení 

výměny filtru spolehlivě oznámí ten optimál-

ní okamžik. Výklopný čelní kryt a použití 

filtračních kazet umožňuje přitom rychlou a 

pohodlnou výměnu bez použití nářadí.

Snadná výměna filtru:
 odklopení krytu větráku
 vyjmutí filtru
 vyčištění resp. výměna filtru

Rychlá a čistá montáž  
za cca 45 minut:

1.   Usměrnění vrtáku s odsávacím zařízením 

pomocí vrtací šablony

2.   Zkrácení trubky na tloušťku stěny, přesná 

montáž a oboustranné utěsnění

3.   Instalace ventilátoru na zeď

4.   Nasazení a utěsnění ochranné povětr-

nostní mřížky na vnější stěně.  Zástrčka 

do zásuvky a již je ventilátor připraven k 

provozu

1.

3.

2.

4.
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AEROPAC®

Malý ventilátor se zvukovým  
útlumem a velkými výhodami:
tichý, výkonný, lehce ovladatelný, 
rychlý při montáži.

Proti rostoucímu obtěžování hlukem zvenku při přívodu čerstvé-

ho vzduchu existuje řešení, osvědčené v četných projektech: 

náš kompaktní, jako šepot tichý a široko daleko více než 

stotisíckrát použitý větrák se zvukovým útlumem AEROPAC®. 

Jeho zvukový útlum v kombinaci s okny s ochranou proti hluku 

vytváří z vnitřních čtyř stěn opět místo klidu a pohody. A to i 

přes pouliční ruch a hluk z letecké nebo železniční dopravy. 

Také další zatěžující látky životního prostředí, jako jemný prach 

a pyl, zůstávají díky třem různým, volitelným filtrům venku. 

Potřebný větrací výkon ventilátoru AEROPAC® je komfortní a 

lze jej nastavit v několika stupních na LCD displeji. Přitom tento 

malý všeuměl spotřebovává právě jen 5W při  60 m3/h.

Čerstvý vzduch bez hluku, pylů a jemného prachu:
 kontrolované nasávání čerstvého vzduchu vnější stěnou – be-

zhlučné, energeticky úsporné a s optimálním zvukovým útlumem
 čištění vzduchu filtrem na velké prachové částice, volitelným 

filtrem na pyly/jemný prach nebo filtrem s aktivním uhlím
 individuální regulace bočními šoupátky – rovnoměrný přívod 

čerstvého vzduchu bez průvanu

Výhody produktu AEROPAC® :
 vysoce účinný zvukový útlum pro klidný, zotavující spánek
 jako šepot tiché větrání bez průvanu
 displej LCD: nastavení množství vzduchu a programovatelné 

nastavení času
 individuální regulace vzduchu prostřednictvím bočních šoupátek
 3 volitelné filtry: hrubý prachový filtr, filtr s aktivním uhlím, jemný 

pylový filtr
 snadná výměna filtru díky indikátoru a kazetě s filtrem
 minimální rozměry a dokonalý tvar krytu ve vysokém lesku
 až 100  % možnost dotace, 5 let záruka na produkt
 ovladatelný prostřednictvím rádiového systému Z-Wave
 možnost bezproblémové montáže přístroje AEROPAC® do půdní 

nadezdívky

 
Snadná montáž:

 vrtání na jádro ve vnější stěně 
 nasazení trubky a čelní ochranné mřížky 
 alternativní montáž do ostění mj. pro jednotné izolační systémy

Montáž s kanálem v ostění

let

    
 SI

EG
ENIA KVALITA

    AEROPAC-ZÁRUKA
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Montáž na omítku Montáž pod omítku

AEROVITAL®

Univerzální ventilátor se zpětným 
získáváním tepla, ochranou proti 
pylům a plným komfortem.

Také tento nástěnný ventilátor zaujme energeticky úsporným 

bezhlučným větráním a systémem filtrů na pyly. Tím je obzvláště 

ideálním řešením pro ložnice a obývací místnosti. 

Jak AEROLIFE®, tak i AEROVITAL® jsou díky své bezproblémové 

montáži vhodné jak do novostaveb, tak i pro modernizační 

úmysly.

Výhody produktu AEROLIFE® :
 větrák lze spínat na přístroji ve 3 stupních 
 LCD displej s osvětlením 
 filtrování pylů
 zpětné získávání tepla až 66 %
 zobrazení teploty v místnosti, vlhkosti vzduchu a výměny filtru
 integrované uzavírací klapky

 
Tepelný výměník u přístroje AEROVITAL® a AEROLIFE®:

 nasávání čerstvého, studeného venkovního vzduchu
 odsávání spotřebovaného, teplého vzduchu z místnosti
 průchod tepelným výměníkem: teplo použitého vzduchu je 

převáděno na přívodní vzduch a tím dojde k jeho předehřátí
 proudění ohřátého čerstvého vzduchu bočními otvory dovnitř 

zamezuje vzniku průvanu

Nástěnný ventilátor AEROVITAL® zvyšuje kvalitu života a snižuje 

přitom náklady na topení. Mnoho lidí trpí alergiemi a jsou 

vystaveny účinkům alergenů často po celý den. Doma jsou proto 

okna neustále zavřená. Následkem toho je špatné prostorové 

klima. AEROVITAL® zajišťuje přívod čerstvého vzduchu při 

zavřeném okně. Jeho filtr na pyly dovoluje alergikům se opět 

volně nadechnout a přináší novou vitalitu do domu.

Výhody produktu AEROVITAL® :
 přívod čerstvého, od pylu vyčištěného vzduchu při zavřeném 

okně
 nízký vlastní hluk a integrovaný vysoký zvukový útlum
 nižší náklady na topení díky zpětnému získávání tepla až o 73 %
 zobrazení teploty v místnosti, vlhkosti vzduchu a výměny filtru
 komfort díky dálkovému ovládání a osvětlenému LCD displeji 
 automatické ovládání teploty a vlhka 
 ventilátor lze spínat v 10 stupních
 programovatelná vlastní nastavení 
 integrované uzavírací klapky 

 
Snadná montáž produktů AEROVITAL® a AEROLIFE®:

 vrtání otvoru o velikosti Ø 12 cm do vnější stěny 
 nasazení trubky a čelní ochranné mřížky 
 možnost montáže na omítku nebo pod omítku 

Funkční princip zpětného získávání tepla

AEROLIFE®

Energeticky úsporný univerzální 
ventilátor s ochranou proti pylům a 
se zpětným získáváním tepla.
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AEROCUBE
Průduch pro venkovní vzduch 
s regulací objemu proudu a 
uzávěrem tlaku větru. 

AEROPLUS®

Eso pro klima v místnosti  
a odstranění vlhkosti.

Komfort, příjemné obytné klima a větrání dle potřeby jsou u průduchu 

pro vnější zdi psány velkými písmeny. Díky speciálně konstruovaným 

přivětrávacím otvorům na vnitřním krytu je dosaženo optimálního 

rozdělení vzduchu, které lze plynule a pohodlně regulovat prostřed-

nictvím regulační klapky. Pro zamezení průvanu je navíc integrován 

uzávěr tlaku větru.

 

Výhody produktu AEROCUBE:
 přívod čerstvého vzduchu přes vnější stěnu při zavřeném okně

 filtrování venkovního vzduchu filtrem G2

 plynulé omezení objemu proudu vzduchu

 uzávěr tlaku větru minimalizuje projevy průvanu

 vysoký zvukový útlum díky zvláštní zvukotěsné trubce

 použitelné také v ložnicích a dětských pokojích

 vhodné pro bytovou výstavbu, rodinné domy a kancelářské budovy 

pro projekty novostaveb a rekonstrukcí

 
Snadná montáž:

 vrtání otvoru o Ø 15 cm do vnější stěny

 nasazení trubky a čelní ochranné mřížky 

 alternativní montáž s možností kombinace s kanálem ve stěně mj. pro 

tepelné spojovací systémy

 montáž vnitřního krytu

Tento nástěnný větrák dává plus kvalitě života a inteligentní 

ochranu člověku a budově. Jeho automatické ovládání větrání a 

vlhka se řídí podle potřeby teplotou a vlhkostí v místnosti.  

Tím AEROPLUS® vytváří optimální, zdravé klima pro bydlení a 

trvale předchází škodám na stavbách a napadení plísní. Díky 

efektivitě a hospodárnosti tohoto řešení zajišťuje také nákladově 

úsporné zpětné získávání tepla.

Výhody produktu AEROPLUS® :
 zdravé klima pro bydlení a ochrana stavby před poškozením 

vlhkostí
 automatická regulace atmosféry v místnosti, přizpůsobená podle 

potřeby změřené teplotě a vlhkosti v místnosti 
 vyčištěný, předehřátý vzduch
 automatické odsávání spotřebovaného a příliš vlhkého vzduchu 
 ekologické zpětné získávání tepla až 50 % bez vzniku konden-

zátu
 nízké napětí 12 V pro více bezpečnosti, ideální pro koupelny
 volitelně s elektrickým uzávěrem přívodní trubky
 snížená spotřeba energie díky technologii EC

Montáž na omítku Montáž pod omítkuPrůřez průduchu AEROCUBE

NOVÉ
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SENSOAIR
Inteligentní senzor kvality  
vzduchu s regulací CO2

 a VOC  
k aktivaci okenních a nástěnných 
větracích přístrojů.

Příklad pro řízení přístroje:

SENSOAIR dává zelenou čistému vzduchu a dobrému zdraví 

při plném výkonu. Jako inteligentní senzor kvality vzduchu re-

gistruje množství zatěžujících látek v místnosti – ještě než na ně 

reaguje lidské tělo a než jsou překročeny doporučené směrné 

hodnoty. Díky automatické aktivaci nástěnných nebo okenních 

větracích přístrojů působí v případě potřeby optimálně proti 

CO2, nikotinu, kouři a nepříjemným zápachům. Pro kvalitu vzdu-

chu, kterou lze i vidět. Neboť aktuální stav vzduchu v místnosti 

znázorňuje v krytu integrovaný větrací semafor.

Výhody produktu SENSOAIR:
 rozpozná množství zatěžujících látek v místnosti
 pro snadné, pohodlné větrání podle potřeby
 elegantní design, bezproblémová montáž
 univerzálně použitelný prostřednictvím běžného zapojení nebo  

rádiového spojení Z-Wave

 
Možnosti funkcí SENSOAIR:

 SENSOAIR basic jako stolní varianta
 SENSOAIR plus k ovládání ventilačních přístrojů a motorických 

pohonů
 SENSOAIR wave pro zapojení do rádiových systémů Z-Wave

Technické údaje:
 měřené oblasti senzorů: 350–3000 ppm 

   (CO2 a VOC)
 napájecí napětí:  230 V AC  /  24 V DC 

   v závislosti na přístroji
 příkon:  1,5 W
 kryt:   na omítku, ASA; 

   signální bílá RAL 9003
 rozměry:  154 mm x 98 mm x 39 mm

SENSOAIR  

registruje špatný 

vzduch v místnosti

k nástěnnému ven-

tilátoru, jako je např. 

AEROPAC®, který 

přivádí čerstvý vzduch 

do místnosti

a vede řídící signály 

prostřednictvím 

rádiového signálu  

vzrůst koncentrace CO2 
ve vzduchu v místnosti

koncentrace CO2

čas

Hranice pohody prostředí

zavřené okno
zavřené okno, otevřené okno

kontrolované větrání, zavřené okno
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Nástěnné větrací 
přístroje AEROCUBE AEROPAC® AEROLIFE® AEROVITAL® AEROPLUS®

Typ přístroje DD SN wave

Zvukový útlum podle  
EN 20140-10 / Dn,e,w

51 dB 50 dB 52 dB 52 dB 38 dB

Vzduchový výkon při 2 Pa 14 m3/h 11 m3/h 

Vzduchový výkon při 4 Pa 20 m3/h 17 m3/h

Vzduchový výkon při 5 Pa 22 m3/h 20 m3/h

Vzduchový výkon při 7 Pa 27 m3/h 25 m3/h

Vzduchový výkon při 8 Pa 29 m3/h 26 m3/h

Vzduchový výkon při 10 Pa 32 m3/h 31 m3/h

Vzduchový výkon s ventiláto-
rem

G3: 30 –180 m3/h 
F5: 15 – 160 m3/h 

Aktivní uhlí: 15 – 160 m3/h

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

 
Stupeň 1: 25 m3/h 
Stupeň 4: 41 m3/h 

Stupeň 10: 70 m3/h 
10 m3/h až 30 m3/h

Vlastní hluk LpA  
(měřeno dle DIN  
EN ISO 3741) 
(s A0 = 10 m2)

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

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

Stupeň 10: 41 dB(A)
30 dB(A) až 40 dB(A)

Stupeň účinnosti až 66 % až 73 % až 50 %

Typ filtru G2 G3, F5, aktivní uhlí
Přívodní vzduch: F7 

Odváděný vzduch: G3
Přívodní vzduch: F7 

Odváděný vzduch: G3
G2

Možnost manuálního zavření ano ano ano ano

Možnost motorického zavření Volitelně s uzávěrem přívodní trubky

Dálkové ovládání
ano 

Rádiová síť Z-Wave
ano

Řízení termostatem ano

Řízení hygrostatem ano ano

Řízení času ano ano

Výška 150  mm 467  mm 467  mm 467  mm 350  mm

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

Šířka 150  mm 270  mm 490  mm 490  mm 220  mm

Místo montáže Stěna
Stěna 

Půdní nadezdívka (prostor pod střechou)
Stěna  

(Na omítku nebo pod omítku)
Stěna  

(Na omítku nebo pod omítku)
Stěna  

(Na omítku nebo pod omítku*)

Elektrické připojení CE 230 V 230 V 230 V
230 V se síťovou zástrčkou 12 V 

volitelně s pevným připojením k síti

Elektrický příkon
min. stupeň ventilátoru = 2 W 

60 m3/h = 5 W 
max. stupeň ventilátoru = 30 W

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

Stupeň 1: 8 W 
Stupeň 4: 14 W 

Stupeň 10: 29 W
4 až 7 W

Povrch / Barva
Plast ABS / bílá

podobný odstínu RAL 9010
Plast / alpská bílá, vysoký lesk Plast / bílá, matná Plast / bílá, matná Plast / bílá, vysoký lesk

Doplňkové informace

se zvukotěsnou trubkou 300 
mm: Dn,e,w = 45dB

se zvukotěsnou trubkou 400 
mm: Dn,e,w = 48dB

Délka kabelu: max. 4,5 m, bílý, s euro zástrčkou 
možnost pevného připojení k síti

Délka kabelu: max. 1,2 m, s euro zástrčkou 
možnost pevného připojení k síti
Filtr s aktivním uhlím na vyžádání

Délka kabelu: max. 1,2 m, s euro zástrčkou 
možnost pevného připojení k síti
Filtr s aktivním uhlím na vyžádání

Délka kabelu: max. 2 m, s euro zástrčkou 
možnost pevného připojení k síti 

vhodný pro vlhké prostory
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vhodný pro vlhké prostory

* Při montáži pod omítku: prosím, udejte při objednávce, zda bude instalováno vnitřní trafo.
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Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

Naše mezinárodní adresy  

najdete na: www.siegenia.com

Hlavní sídlo:

Industriestraße 1–3

D-57234 Wilnsdorf

NĚMECKO

Mobile:  +420 602 120029

pavel.paluch@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA po celém světě:

Benelux  Telefon: +32 9 2811312

Bělorusko  Telefon: +375 17 3121168

Čína  Telefon: +86 316 5998198

Francie  Telefon: +33 3 89618131

Itálie  Telefon: +39 02 9353601

Jižní Korea  Telefon: +82 31 7985590

Maďarsko  Telefon: +36 76 500810

Německo  Telefon: +49 271 39310

Polsko  Telefon: +48 77 4477700

Rakousko  Telefon: +43 6225 8301

Rusko  Telefon: +7 495 7211762

Švýcarsko  Telefon: +41 33 3461010

Turecko  Telefon: +90 216 5934151

Ukrajina  Telefon: +380 44 4637979

Velká Británie  Telefon: +44 2476 622000


