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Doelgroep van deze documentatie

Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vakbedrijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door 
ervaren vakpersoneel worden uitgevoerd, dat voor de montage, de ingebruiksname, het onderhoud en de reparatie van 
ventilatieapparatuur is opgeleid en daarin over voldoende ervaring beschikt, omdat een correcte en veilige montage van het 
apparaat zonder vakkennis niet mogelijk is.

Gebruik volgens de voorschriften

•	 Gebruik de AEROVITAL / AEROLIFE uitsluitend voor de ventilatie van gesloten ruimten (keuken, badkamer, woon- en 
slaapkamers).

•	 De AEROVITAL / AEROLIFE is niet geschikt voor ontvochtiging (bijv. het drogen van nieuwbouw).

•	 De montage van het apparaat moet altijd door een ervaren vakman, volgens de montage- en planningsdocumenten van 
SIEGENIA, worden doorgevoerd. De montage-instructies in deze handleiding moeten in acht worden genomen.

•	 Gebruik altijd de meegeleverde SIEGENIA-waterkering ter bescherming van het apparaat vanaf de buitenkant.

•	 Monteer het apparaat niet in verontreinigde ruimten en zorg, dat er geen schadelijke stoffen kunnen worden 
aangezogen.

•	 Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in zwembaden en/of vochtige ruimten.

•	 De AEROVITAL / AEROLIFE mag alleen verticaal worden gemonteerd. Montage aan schuine oppervlakken (bijv. 
wanden/plafonds) is niet toegestaan.

•	 Wanneer het apparaat in een ruimte wordt gebruikt, waarin zich een open verbrandingstoestel bevindt, moet dit eerst 
door de verantwoordelijke schoorsteenveger van het gewest worden goedgekeurd. (Noot: keuring in NL/BE is anders 
geregeld!)

•	 De AEROVITAL / AEROLIFE alleen gebruiken en/of opslaan bij temperaturen tussen-15°C en +40°C.

•	 Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel toebehoren van SIEGENIA.

•	 Neem de veiligheidsvoorschriften voor de werkzaamheden met elektrische gereedschappen alsmede, indien van 
toepassing, voor ladders, opstapjes, werkzaamheden boven het hoofd en op bepaalde hoogten in acht.

•	 Gebruik het apparaat alleen in een technisch onberispelijke staat. 

•	 Voer geen wijzigingen aan de componenten van het apparaat uit.

•	 Leg geen voorwerpen op het apparaat.

•	 Gebruik het apparaat niet als zitplaats.

•	 Zorg ervoor, dat de lucht aan beide buitenzijden ongehinderd in- en uitstromen kan. Hang geen textiel, papier of 
soortgelijke voorwerpen over de luchtinlaat- resp. luchtuitlaatopeningen en plaats geen voorwerpen direct voor of naast 
het apparaat. Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.

•	 Verwijder geen afdekkingen of onderdelen van het apparaat, behalve de delen, die in het hoofdstuk "Onderhoud" zijn 
beschreven. Verwijder de afdekking van de aansluitklemmen binnenin het apparaat niet.

•	 Laat het apparaat in geval van een storing alleen door een vakman controleren.
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Veiligheidsinstructies

•	 Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of gebrek aan kennis en ervaring worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige 
gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de gevaren begrijpen die het met zich meebrengt. Kinderen mogen niet 
met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden 
uitgevoerd.

WAARSCHUWING Elektrisch aangedreven apparaat. 
Levensgevaar door elektrische schok of brand. 

Om persoonlijk letsel en materiëele schade te voorkomen moet u altijd het volgende in acht nemen:

›  Steek de eurostekker van de standaard aansluitkabel alleen in een geschikt stopcontact van het 230-V-wisselstroomnet.

›  Wanneer de voedingskabel van dit apparaat beschadigd is, moet hij door SIEGENIA, diens klantenservice of een 
gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren uit te sluiten.

›  Wanneer voor de aansluiting van het apparaat werkzaamheden aan het 230-V-wisselstroomnet nodig zijn, mogen deze 
alleen door een elektricien worden uitgevoerd.

›  Bij het ter plaatse leggen van de netkabel is een veiligheidsisolatie aan alle polen vereist.

›  De actuele VDE-voorschriften moeten worden opgevolgd. 

›  Bij alle werkzaamheden aan het openbare voedingsnet of aan het elektrische thuisnetwerk moeten de desbetreffende 
nationale voorschriften strikt worden opgevolgd.

›  Wanneer er een vast voorwerp of een vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het direct worden uitgeschakeld en 
worden losgekoppeld van het stroomnet.

Leveringsomvang

AEROVITAL / AEROLIFE Buis

Afstandsbediening (alleen AEROVITAL) Boorsjabloon

Bovenste en onderste ventilatoreenheid
4 schroeven 5 x 120
4 pluggen S8

Waterkering

O R I G I N A L
B E T R I E B S A N L E I T U N G

AEROVITAL.
Wandlüfter mit Wärmerückgewinnung.

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

T Ü R B E S C H L ÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

LÜFTUNGS T E C H N I K

G E B ÄU D E T E C H N I K

LÜFTUNGS T E C H N I K

Montagehandleiding

Kleefband

O R I G I N A L
B E T R I E B S A N L E I T U N G

AEROVITAL.
Wandlüfter mit Wärmerückgewinnung.

F E N S T E R B E S C H L ÄG E

T Ü R B E S C H L ÄG E

S C H I E B E T Ü R B E S C H L ÄG E

LÜFTUNGS T E C H N I K

G E B ÄU D E T E C H N I K

LÜFTUNGS T E C H N I K

Gebruiksaanwijzing
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Montage

Let OP Materiëele schade door boren in kabels en buizen in de wand!

› Controleer vóór de montage de montageplaats met een geschikt testapparaat op in de wand liggende kabels of buizen 
(bijv. waterleidingen).

Stap 1 (alleen bij in het pleisterwerk verzonken montage): uitsparing in de wand voorbereiden

1. Maak de uitsparing in de wand volgens de tekening 
hiernaast.

Aanwijzing: de ondergrond moet vlak (gestuct) zijn.
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Stap 2: boorgaten markeren

Bij in het pleisterwerk verzonken montage en 
vaste elektrische aansluiting

1. Bij in het pleisterwerk verzonken montage het boorsjab-
loon langs de stippellijn uitknippen.

2. Op de met een kruis gemarkeerde plaats een opening in 
het boorsjabloon knippen en het uiteinde van de kabel 
erdoor trekken.

3. Het boorsjabloon evt. met een waterpas uitlijnen en 
bevestigen.

4. Vier bevestigingsgaten en een kernboorgat op de wand 
markeren.

Aanwijzingen:
•	 De ondergrond moet vlak (gestuct) zijn.

•	 De totale vrije kabellengte moet 300 mm bedragen, 
waarbij 150 mm kabel zonder ommanteling aanwezig 
moet zijn.

300 mm 

150 mm 



Montagehandleiding AEROVITAL / AEROLIFE

04.2015 7

Bij montage op het pleisterwerk

1. Het boorsjabloon met een waterpas uitlijnen en 
bevestigen.

2. Vier bevestigingsgaten en een kernboorgat op de wand 
markeren.

Aanwijzingen:
•	 De ondergrond moet vlak (gestuct) zijn.

•	 De maximale afstand vanaf de buitenkant van het 
sjabloon tot aan het dichtstbijzijnde stopcontact mag niet 
meer dan 300 mm bedragen.

Stap 3: kerngat en bevestigingsgaten boren

1. Kerngat (ø 120+3) boren. Hiertoe de klopboor onder een 
hoek van ca. 2° tot 5° richten en een doorgangsopening 
in de richting van de buitenwand boren.

ø120+3

2. De vier gemarkeerde bevestigingsgaten boren 
(alle boorgaten ø 8 mm en minstens 45 mm diep).

3. Vier pluggen S8 (meegeleverd) in de boorgaten 
aanbrengen.

Aanwijzing: afhankelijk van de aard van de wand 
(b.v.. gipsplaten) moeten geschikte pluggen door de klant 
beschikbaar gesteld en aangebracht worden.

Stap 4: PVC-ventilatiebuis inkorten

Aanwijzing: kort de buis in aan de kant, waar het 
tussenschot gelijk ligt met de buitenkant van de buis.

1. Buis volgens de formule inkorten: 
X = Y – 43 mm (montage op pleisterwerk) 
X = Y – 118 mm (verzonken in pleisterwerk)

Y

X

Y

Montage op het 
pleisterwerk

In pleisterwerk 
verzonken montage
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Stap 5: buis op buisondersteuning vastzetten

1. De zijde van de buis met het terugstaande tussenschot op 
de buisondersteuning van het ventilatieapparaat 
schuiven, tot de buis stevig vastzit.

2. De overgang met de meegeleverde kleefband vastzetten. 
Buis en buisondersteuning moeten stevig met elkaar 
verbonden zijn.

Stap 6: voorplaat verwijderen

1. Steek een schroevendraaier achtereenvolgens in de 
linker en rechter opening van de voorplaat, tot de 
daaronder liggende klikverbinding aan elke kant los is.

2. Klap de voorplaat naar voren, til hem eruit en leg hem 
terzijde.
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Stap 7: kabels leggen

Bij vaste elektrische aansluiting (a)

1. Ventilatieapparaat optillen en de aan het ventilatieappa-
raat bevestigde buis een klein stuk in de wandopening 
schuiven.

2. Kabel door de opening aan de achterkant van het 
ventilatieapparaat trekken.

Bij aansluiting op een stopcontact (b)

1. De aansluitkabel aan de linker- of rechterkant in de 
kabelgoot leggen.

Aanwijzing: de kabel moet nauwkeurig in de kabelgoot 
worden gelegd, zodat hij bij de montage niet doorgedrukt of 
ingeklemd wordt.

a

b

Stap 8: ventilatieapparaat aan de wand schroeven

1. Ventilatieapparaat optillen en de aan het ventilatieappa-
raat bevestigde buis door de wandopening schuiven.

2. Ventilatieapparaat stevig tegen de wand drukken en met 
vier schroeven bevestigen.

3. Ventilatieapparaat met elastisch blijvende kit rondom 
naar de wand toe afdichten.
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Stap 9: kabel op de klembok aansluiten (alleen bij vaste elektrische aansluiting)

1. Schroeven en afdekking verwijderen.

2. Kabel op de klembok aansluiten.

3. Afdekking aanbrengen en vastschroeven.

Aanwijzing: de kabel door de bovenste doorvoer op de 
klemmenkast voeren.

Stap 10: ventilatoreenheden plaatsen

1. Bovenste en onderste ventilatoreenheid plaatsen en licht 
tegen de contacten drukken.

Aanwijzing: de ventilatoreenheden worden na de 
montage van de voorplaat in deze positie gehouden.

Gele ronde 
sticker

geveerde 
kunststof stift

Stap 11: schuimrubberstroken plaatsen

1. Schuimrubber stroken in de holle ruimte tussen behuizing 
en bovenste ventilatoreenheid drukken.

Aanwijzing: de tweede schuimrubber strook mag niet 
buiten de voorste rand van de voorplaat uitsteken.
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Stap 12: voorpaneel sluiten en functionaliteit testen

1. Voorplaat aan de onderkant van het ventilatieapparaat 
inhaken.

2. De voorplaat met beide handen aandrukken, totdat de 
klikverbinding hoorbaar aan beide zijden vastklikt.

3. Eurostekker in het stopcontact steken of bij vaste elektri-
sche aansluiting de zekering van de bij het ventilatieap-
paraat behorende stroomcircuit inschakelen.

4. Aan-/Uit-toets naast het display indrukken en de werking 
van het ventilatieapparaat testen.

5. Na een geslaagde test het ventilatieapparaat uitscha-
kelen.

Aanwijzing: wanneer het ventilatieapparaat niet functi-
oneert, moet u controleren of de voorplaat correct is 
aangebracht.

Stap 13: waterkering monteren

1. Elastisch blijvende kit op de buitenrand van de buis en de 
waterkering aanbrengen.

2. Waterkering stevig op de buis drukken. Daarbij moeten 
twee beugels boven en één beugel onder het tussenschot 
zitten.

Aanwijzingen:
•	 Let er op dat de lamellen van de waterkering naar 

beneden wijzen.

•	 Er mag geen open ruimte tussen buis en huismuur 
aanwezig zijn.

Toebehoren

Beknopte artikelomschrijving Artikelnummer

Vervangingsfilter F7 (drielaags, synthetisch composietfilter) 248843
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Technische gegevens

AEROVITAL AEROLIFE

Luchtcapaciteit1) per luchtstroom met bijbehorend 
niveau van de luchthoeveelheid

Niveau 1
Niveau 4
Niveau 10

ca. 25 m³/h
ca. 41 m³/h
ca. 70 m³/h

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

ca. 29 m³/h
ca. 41 m³/h
ca. 70 m³/h

Geluidsniveau van het apparaat 2)

Niveau 1
Niveau 4
Niveau 10

LN = 21 dB (A)
LN = 30 dB (A)
LN = 41 dB (A)

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

LN = 24 dB (A)
LN = 30 dB (A)
LN = 41 dB (A)

Opgenomen vermogen 2)

Niveau 1
Niveau 4
Niveau 10

10 watt
17 watt
33 watt

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

10 watt
17 watt
33 watt

Percentage warmteterugwinning max. 73 % max. 66 %

Geluidsisolatie 3) Dn,e,w = 52 dB

Elektrische aansluiting 230 V∼ / 0,17 A

Beschermingsklasse II

Gewicht 12,5 kg

Luchtfilter Filtercategorie F7 (3-laags, synthetisch composietfilter)
1) gemeten volgens DIN 24163
2) gemeten volgens DIN EN ISO 3741
3) gemeten volgens DIN EN 20140-10

Afmetingen
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Aansprakelijkheid

Gebruiksdoel

Elk gebruik, dat niet overeenstemt met het gebruiksdoel en alle aanpassingen of veranderingen aan het product met 
bijbehorende onderdelen en componenten, die niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan, zijn strikt verboden. Bij niet-nale-
ving van deze bepaling aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor materiële schade en/of persoonlijk letsel.

Aansprakelijkheid voor gebreken

Op onze producten geven wij – op voorwaarde dat deze correct gemonteerd en gebruikt zijn – aan bedrijven 1 jaar 
garantie vanaf ontvangst van de goederen overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden of overeenkomstig andere 
afspraken en aan eindgebruikers 2 jaar garantie volgens de wettelijke voorschriften. In het kader van eventuele verbeterin-
gen behouden wij ons het recht voor, afzonderlijke componenten of complete producten te vervangen. Gevolgschade door 
gebreken – voor zover wettelijk toegestaan – is uitgesloten van de garantie. Wanneer er aan het product en/of aan 
afzonderlijke componenten wijzigingen worden uitgevoerd, die niet door ons geautoriseerd zijn of die hier niet beschreven 
worden, of wanneer het product en/of afzonderlijke componenten worden gedemonteerd of (deels) uit elkaar worden 
genomen, vervalt de garantie, voor zover gebreken op de hiervoor genoemde wijzigingen zijn terug te voeren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het product en zijn onderdelen zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Daarom werken ze bij gebruik volgens de 
voorschriften betrouwbaar en veilig. Onze aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken en/of aanspraken op 
schadevergoeding sluiten wij uit, tenzij wij met opzet of grove nalatigheid gehandeld zouden hebben of verantwoordelijk 
zouden kunnen zijn voor verlies van leven, gezondheid of voor lichamelijk letsel. Onverminderd blijft eventuele, schuldonaf-
hankelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing. Eveneens van 
toepassing blijft de aansprakelijkheid voor verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen; de aansprakeli-
jkheid is in dergelijke gevallen echter beperkt tot de te voorziene, contracteigen schade. Een wijziging van de bewijslast ten 
nadele van de consument is niet met voornoemde regelingen verbonden.

Milieubescherming

Hoewel onze producten niet onder de werkingssfeer van de wet op de elektronica vallen, zal SIEGENIA – net als voorheen 
– ervoor zorgen, dat ze niet alleen voldoen aan de daarin opgestelde eisen, maar ook dat het gebruik van milieugevaarlijke 
stoffen, zo snel als technisch mogelijk is, geheel komt te vervallen. Electronische producten behoren in het algemeen niet tot 
het normale huisvuil.

Feedback over de documentatie

Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van onze documentatie zien wij graag tegemoet. Uw suggesties kunt u per 
e-mail sturen aan "dokumentation@siegenia.com".







Neem contact op met uw vakbedrijf:

Hoofdzetel:

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

DUITSLAND

Telefoon: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-333

info-b@siegenia.com

www.siegenia.com

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

Hongarije  Telefoon: +36 76 500810

Italië  Telefoon: +39 02 9353601

Oekraïne  Telefoon: +380 44 4637979

Oostenrijk  Telefoon: +43 6225 8301

Polen  Telefoon: +48 77 4477700

Rusland  Telefoon: +7 495 7211762

Turkije  Telefoon: +90 216 5934151

Wit Rusland  Telefoon: +375 17 3121168

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid-Korea  Telefoon: +82 31 7985590

Onze internationale adresgegevens vindt 

u op de website: www.siegenia.com
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