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HASTA ŽILINA
Bytčianska 814/131
010 03 Žilina - Považský Chlmec
tel.: +421 41 5034110
e-mail: zilina@hasta.sk

HASTA NITRA
Lehota 73
951 36 Lehota
tel.: +421 37 6553841
e-mail: nitra@hasta.sk

HASTA KOŠICE
Napájadlá 5
040 12 Košice
tel.: +421 55 7299911
e-mail: kosice@hasta.sk

HASTA BRATISLAVA
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 2 44649011
e-mail: bratislava@hasta.sk

HASTA OPAVA
Vojanova 139/10
746 01 Opava
tel.: +420 553 654422
e-mail: opava@hasta.cz

umožňuje  flexibilně  a  jednoduše  realizovat  projekty  s  požadavky  na  odvětrávání  místností
S možností dodatečného dovybavení systému příslušenstvím a změnit tak větrák z pasivního na 
aktivní  pomocí  ventilátoru,  popřípadě  osazením  vložky  na  zpětné  získávání  tepla.

Větráky  se dají jednoduše propojit přes WIFI do párového režimu, AEROTUBE WRG smart
aby si přístroje vzájemně koordinovaly provoz.

AEROTUBE WRG smart  v automatickém režimu přizpůsobí výkon relativní vlhkosti vzduchu.
Úsporným  způsobem  provozu  a  vysokým  zpětným  získáváním  tepla  patří  k  energeticky 
nejefektivnějším  zařízením  ve  své  třídě (A+).  Zpětné  získávání  tepla  až  90%.

Větrák  se  dá  použít  v  páru  bez  dodatečné  kabeláže  i  v  meziprostoru  a  ovládat aplikací 
  nebo  přímo  na  zařízení.SIEGENIA  Comfort

Pomocí aplikace má zařízení širokou škálu ovládání:

-  střídavě přívod a odvod vzduchu v minutových intervalech
-  režim jen přívodu vzduchu do místnosti
-  režim jen odvádění vzduchu z místnosti
-  nastavení až 5 časových intervalů/den
-  nastavení nočního nebo koupelnového režimu
-  plynulé nastavení průtoku vzduchu 7m³ – 45m³ 
-  elektrické nebo manuální uzavření větracího zařízení

AEROTUBE DD
pasivní s možností 
použití uzávěru proti tlaku

AEROTUBE AZ
aktivní s ventilátorem

AEROTUBE WRG smart
se zpětným získáváním tepla

HASTA BRNO
Tuřanka 115
627 00 Brno - Slatina
tel.: +420 548 210310
e-mail: brno@hasta.cz

HASTA TEPLICE
Masarykova 124
415 01 Teplice
tel.: +420 733 184389
e-mail: teplice@hasta.cz

www.hasta.sk
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