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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 flexibilne a jednoducho realizovať projekty s požiadavkami na odvetrávanie miestností.
S možnosťou dodatočného dovybavenia systému príslušenstvom a zmeniť tak vetrák z pasívneho na aktívny
pomocou ventilátora, poprípade osadením vložky na spätné získavanie tepla.

Vetráky  sa dajú jednoducho prepojiť cez do párového režimu, AEROTUBE WRG smart WiFi 
aby si prístroje vzájomne koordinovali svoju prevádzku.

 v automatickej prevádzke prispôsobí výkon relatívnej vlhkosti vzduchu. AEROTUBE WRG smart
Úsporným spôsobom prevádzky a vysokým spätným získavaním tepla patrí k energeticky 
najefektívnejším zariadeniam vo svojej triede (A+). Spätné získavanie tepla až 90 %. 

Vetrák sa dá použiť v pároch bez dodatočnej kabeláže, aj medzipriestorovo a ovládať aplikáciou 
 alebo priamo na zariadení. SIEGENIA Comfort

Pomocou aplikácie má zariadenie širokú škálu ovládania:
- s triedavo prívod a odvod vzduchu v minútových aktoch 
-  režim len privádzania vzduchu do miestnosti
-  režim len odvádzania vzduchu z miestnosti
-  nastavenie až 5 časových okien/deň 
-  nastavenie nočného režimu a kúpeľňového režimu
-  plynulého nastavenia prietoku vzduchu 7m³ – 45m³ 
-  elektrické alebo manuálne uzatvorenie vetracieho zariadenia 

AEROTUBE DD
pasívny s možnosťou použitia 
uzáveru proti tlaku 

AEROTUBE AZ
aktívny s ventilátorom

AEROTUBE WRG smart
so spätným získavaním 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

VÁŠ KĽÚČOVÝ PARTNER
ODVETRÁVACÍ SYSTÉM
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