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1. Doelgroep van deze documentatie

• Deze documentatie is aan vakbedrijven en eindgebruikers gericht.

• Alle hierin beschreven instructies voor de montage, installatie en reparatie mogen uitsluitend door vakbedrijven worden 
uitgevoerd, die voor de montage, de inbedrijfstelling alsmede het onderhoud en de reparatie van decentrale 
ventilatieapparatuur opgeleid en geoefend zijn.

• Alle hierin beschreven instructies voor de bediening, de verzorging en het onderhoud, alsmede het verhelpen van 
storingen zijn zowel aan vakbedrijven als aan eindgebruikers gericht.

• Na een geslaagde montage is het montagebedrijf verplicht om de gebruiksaanwijzing aan de eindgebruiker te 
overhandigen.

2. Gebruik volgens de voorschriften

• De AEROMAT VT WRG 1100 is voor de montage in buitenramen/-wanden van gebouwen overeenkomstig onze 
montage- en ontwerpdocumenten alsmede de gegevens van onze bedieningshandleiding bestemd en uitsluitend voor de 
ventilatie van gesloten ruimten geschikt.

• De AEROMAT VT WRG 1100 moet in de volgens de voorschriften aangegeven montagepositie (horizontaal of 
verticaal) worden gemonteerd. De reglementaire inbouwpositie resulteert uit de desbetreffende – in de fabriek vooraf 
gemonteerde – waterkeringafdekrooster. 

Waterkering: 911 HW
Inbouwpositie: Horizontaal

Waterkering: 911 HW-g 
(verdekte inbouw borstwering)
Inbouwpositie: Horizontaal

Waterkering: 911 CW
Inbouwpositie: Horizontaal

• Gebruik de AEROMAT VT WRG 1100 niet in een omgeving met een corrosieve of explosiegevaarlijke atmosfeer (stof, 
stoom of gas).

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

• De AEROMAT VT WRG 1100 mag in vochtige ruimtes met bescherming 2 worden ingebouwd, het bijbehorende 
stopcontact moet echter minstens met bescherming 3 geïnstalleerd zijn.

• Wanneer de AEROMAT VT WRG 1100 in een ruimte wordt gebruikt waarin zich een open verbrandingstoestel bevindt, 
moet dit eerst door een gecertificeerde schoorsteenveger worden goedgekeurd. (opmerking: keuring in Nederland/
België is anders geregeld!) Het beoogde gebruik schrijft o.a. voor dat aanwezige rookgasafvoeren alsmede 
rookgasafvoeren van verbrandingstoestellen op basis van vaste brandstoffen moeten kunnen worden afgesloten.

• De AEROMAT VT WRG 1100 alleen gebruiken en/of opslaan bij temperaturen tussen -15 °C en +40 °C.

• Gebruik de AEROMAT VT WRG 1100 uitsluitend met originele toebehoren van SIEGENIA.

• Neem de veiligheidsvoorschriften voor de werkzaamheden met elektrische gereedschappen alsmede, voor ladders, 
opstapjes, werkzaamheden boven het hoofd en op bepaalde hoogten in acht.
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• Gebruik de AEROMAT VT WRG 1100 alleen in een technisch perfecte staat.

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

• Let erop dat de ventilatieopeningen vrij blijven en niet door andere apparaten, meubels of voorwerpen worden 
geblokkeerd.

• Leg geen voorwerpen op het apparaat.

• Als de AEROMAT VT WRG 1100 met filters is uitgerust, moet men er op letten dat het toestel zelf geen brond wordt van 
geurhinder of een mogelijk gezondheidsrisico vormt. Dit houdt in dat het toestel regelmatig gecontroleerd moet worden, 
inclusief het vervangen van een nieuwe filter. 

• Laat de AEROMAT VT WRG 1100 bij storing alleen door ervaren vakpersoneel repareren, dat is opgeleid in de 
reparatie van ventilatieapparaten en daarin over voldoende ervaring beschikt.

• Alle toepassingen die niet overeenkomen met het eigenlijke gebruiksdoel evenals alle niet uitdrukkelijk door SIEGENIA 
toegestane aanpassingen of wijzigingen aan het product en alle bijbehorende onderdelen en componenten zijn 
uitdrukkelijk verboden. Bij het niet volgen van deze bepaling is SIEGENIA niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of 
materiële schade of vervolgschade.

3. Maataanduidingen

• Alle maten in deze documentatie zijn in mm aangegeven.

4. Veiligheidsinstructies

• Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis 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.

• Elektrisch aangedreven apparaat. Levensgevaar door elektrische schok of brand. 
Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, moet u het volgende in acht nemen:

- Laat alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet alleen door erkende elektriciens uitvoeren.

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

- Bij het leggen van de voedingskabel ter plaatse is een veiligheidsscheiding van alle polen noodzakelijk.

- Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de desbetref-
fende landspecifieke voorschriften na.

- Bij alle werkzaamheden aan het spanningsnet c.q. de thuisinstallatie moeten de desbetreffende landspecifieke voorschrif-
ten strikt worden opgevolgd.

- Wanneer een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het gebruik direct worden gestopt en moet de 
AEROMAT VT WRG 1100 van het stroomnet worden losgekoppeld: 
Controleer of er schade aan de AEROMAT VT WRG 1100 ontstaan is. 
Indien nodig door vakpersoneel laten repareren.

• Gevaar door manipulatie van buitenaf op SIEGENIA wifi-apparaten! Om uw systeem te beschermen tegen manipulatie 
van buitenaf graag letten op het volgende:

- Elk SIEGENIA wifi-apparaat wordt door twee wachtwoorden beveiligd (User en Administrator). Deze wachtwoorden moet 
u na de eerste installatie absoluut wijzigen.

- Als de SIEGENIA wifi-apparaten in uw thuisnetwerk opgenomen zijn, moet dit gecodeerd worden gebruikt.

- Kies veilige wachtwoorden, bestaande uit kleine en grote letters, cijfers en speciale tekens.
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5. Leveringsomvang / Uitrusting

Pos. Omschrijving AEROMAT VT WRG 1100 AEROMAT VT WRG 1100 
smart

Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4

Le
ve

ri
ng

so
m

va
ng 1 Apparaateenheid

2 Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

3
Beknopte handleiding 
SIEGENIA comfort-app*

— —

Fu
nc

tie

Warmteterugwinning

Automatische modus — —

Luchtkwaliteitsensor en/of
Temperatuur- en vochtsensor

— —

Bediening via SIEGENIA comfort-app — —

* De beknopte handleiding SIEGENIA comfort-app ligt bij de levering achter de frontkap (De frontkap openen, zie pagina 
19).

2 31

- 
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6. Montage

6.1 Montagevoorwaarden

• De positie van de ventilatiebuis moet zo gekozen worden dat emissiebronnen die zich in de buurt bevinden de kwaliteit 
van de aangezogen lucht zo weinig mogelijk beïnvloeden.

• De maximaal toegestane oppervlaktebelasting bedraagt 1.000 kg per lopende meter ventilatorlengte.

• Montagemogelijkheden:

Inbouw in de borstwering Inbouw verdekt in de borstwering 
met borstweringkanaal

Inbouw in de latei Inbouw verdekt in de latei

6.2 Extra eisen bij AEROMAT VT WRG 1100 smart

• De AEROMAT VT WRG 1100 smart moet zoveel mogelijk vrij van storingsbronnen worden gemonteerd. 
De volgende storingsbronnen kunnen het Wifi-signaal negatief beïnvloeden:

- Waterleidingen

- Stenen en betonnen muren

- Metalen voorwerpen

- Airco's

- Draadloze apparaten (bijv. draadloze telefoon, babyfoon, bluetooth-luidsprekers, etc.)

- Wifi-netwerken op dezelfde radiokanalen (bijv. wifi-router van de buren)

• Bij energiegeleidende kabels, die evenwijdig aan gegevensleidingen (ISDN, DSL, etc.) lopen, kunnen nadelige gevolgen 
optreden, bijv. op de snelheid van de gegevensoverdracht.

AEROMAT VT AEROMAT VT

AEROMAT VT AEROMAT VT
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6.3 Montagevolgorde

1. AEROMAT VT WRG 1100 voorzichtig uit de verpakking nemen en niet op waterkering afdekrooster of frontkap 
neerzetten. Wij adviseren de onderdelen tijdens de montage op een zachte ondergrond (bijv. karton of een deken) neer 
te leggen.

2. Afsluitklep aan de voorzijde sluiten om het binnendringen van vervuilingen (bijv. stof) tijdens de inbouwfase te voorko-
men. Indien de AEROMAT VT WRG 1100 niet over afschuitkleppen beschikt, uitsparingen in frontkap met folie afplak-
ken.

3. Zorg ervoor dat er tot de montage van de buitenisolatie c.q. gevelbekleding geen vuil en vloeistoffen in de 
AEROMAT VT WRG 1100 incl. waterkering afdekrooster terechtkomen. 
Let op! Afhankelijk van de inbouwsituatie is het daarom noodzakelijk de AEROMAT VT WRG 1100 af te plakken op punten 
waar de regen binnen zou kunnen dringen.

Voorbeeld 
"Inbouw verdekt in de borstwering met borstweringkanaal"

Voorbeeld 
"Inbouw verdekt in de latei"

AEROMAT VT

Folie

Plakband

Buitenisolatie

Plakband

AEROMAT VT

Buitenisolatie

Folie

Plakband

Plakband

4. AEROMAT VT WRG 1100 in volgens de voorschriften aangegeven montagepositie overeenkomstig de lokale montage-
richtlijnen monteren en afdichten.

5. AEROMAT VT WRG 1100 vóór gebruik controleren of alle onderdelen schoon zijn. Indien nodig reinigen (zie "Onder-
houd" pagina 18). 
 
Let op! Doorgangsboringen voor raampluggen en schroeven alleen in het gemarkeerde gebied (zie markeringsband) 
tot stand brengen c.q. indraaien. 
Belangrijk! Zichtbare punten van de markeringsband na de montage verwijderen. 
 

6.4 Montageonderbreking

›  Voor en tijdens de montageonderbrekingen; open de uiteindes of punten om het binnendringen van stof of vocht te 
voorkomen.
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6.5 Montagehoek

›  De montagehoek in het gemarkeerde gebied (markeringsband) vastschroeven of op de behuizingsprofielen vastmaken. 
Wij adviseren -montagehoek van aluminium. 

AEROMAT VT WRG 1100 met waterkering afdekrooster 911 CW

AEROMAT VT WRG 1100 met waterkering afdekrooster 911 HW

Maat Betekenis

a Montage van de hoeken

b Schroef- en boorgebied (bijv. voor raampluggen of montageschroeven)

c Inbouwdiepte

A Hoek 20 x 20 x 2 (optioneel)

B Z-profiel (optioneel)

C Aanslagprofiel (optioneel)

6.6 Z-profiel

›  Z-profiel (optioneel) eerst met dubbelzijdig plakband op het waterkering afdekrooster plaatsen, vervolgens boren en 
vastmaken. 
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7. Netaansluiting

De AEROMAT VT WRG 1100 wordt – afhankelijk van de uitvoering - met de eurostekker op een geschikt stopcontact van 
het 230 V-wisselstroomnet of via een externe schakelaar direct op het 230 V-wisselstroomnet aangesloten.

7.1 Aansluiting op een stopcontact

Belangrijk: Bij de inbouw in vochtige ruimtes moet het stopcontact voor de AEROMAT VT WRG 1100 minstens met 
bescherming 3 geïnstalleerd zijn.

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

7.2 Aansluiting op een externe schakelaar

WAARSCHUWING Open liggende elektrische componenten. 
Mogelijk levensgevaar door elektrische schok of brand.

› Laat alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet alleen door erkende elektriciens uitvoeren.

› Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de 
desbetreffende landspecifieke voorschriften na.

› Zekeringen uitschakelen c.q. eruit draaien.

Belangrijk: Als de AEROMAT VT WRG 1100 direct op het 230 V-wisselstroomnet wordt aangesloten, moet er ter plekke 
een hoofdschakelaar geïnstalleerd worden.
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7.3 Schakelschema AEROMAT VT WRG 1100 (3-fase draaischakelaar + evt. wisselschakelaar)
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*alleen bij AEROMAT VT WRG 1100 var. 2 en var. 4 (met sensoren)

7.4 Schakelschema AEROMAT VT WRG 1100 (serieschakelaar)
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*alleen bij AEROMAT VT WRG 1100 var. 2 en var. 4 (met sensoren)
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8. Werking van het apparaat

8.1 Ventileren met ventilator en warmteterugwinning (schematische opbouw)

• De buitenlucht (1) wordt door de buitenluchtfilter (2) c.q. het insectenrooster (2, optioneel) door middel van een 
ventilator (3) aangevoerd  in de ruimte(4)

• De afvoerlucht (5) wordt door een filter (6) via de installatie (7) afgevoerd  (8) en komt vervolgens in de  buitenlucht 
terecht.

• Beide luchtstromen worden door de warmtewisselaar (9) geleid. Hierin wordt – met name in het koude seizoen – de 
buitenlucht door de warme afvoerlucht voorverwarmd, voordat deze als aanvoerlucht in de ruimte terechtkomt.

Nr. Element Nr. Element

1 Buitenlucht 6 Afvoerluchtfilter G3

2 Buitenluchtfilter F7 of insectenrooster (optioneel) 7 Luchtafvoerinstallatie

3 Ventilator 8 Afgevoerde lucht

4 Luchtaanvoer 9 Warmtewisselaar

5 Luchtafvoer 10 Netadapter, sturing, kabeluitvoer, toets

8.2 Ventileren zonder ventilator

• Indien de ventilator is uitgeschakeld, komt er door de drukcompensatie tussen buiten- en binnenlucht verse lucht van 
buitenaf naar binnen (drukverschilventilatie). Aangezien de ventilatoren stilstaan, stroomt de lucht in beide 
luchtgeleidingen in dezelfde richting, zodat de lucht van buitenaf in de ruimte geleid wordt – afhankelijk van de 
weersomstandigheden wordt de luchtstroming in de ruimte door de winddruk verhoogd. Bij ventilatie zonder ventilator 
vindt er geen warmteterugwinning plaats.

8.3 Werking in automatische modus (alleen bij AEROMAT VT WRG 1100 var. 2 en var. 4 - met sensor)

• Afhankelijk van de luchtkwaliteit alsmede de temperatuur en de luchtvochtigheid schakelt AEROMAT VT WRG 1100 
automatisch naar de blaasstanden 0, 1 of 2.

• In de automatische modus worden de ventilatoren bij de uitrusting met interne sensoren volgens interne vochtigheid en 
binnentemperatuur gestuurd. De schakelstanden zijn aan gevoelsmatige criteria gericht.

• Als er interne en externe sensoren zijn aangesloten, wordt er geventileerd, wanneer het vochtgehalte van de lucht buiten 
kleiner is dan binnen (voorbeeld: als het buiten naar verhouding vochtig en warm is, vindt er geen automatische ventilatie 
plaats).

• Als er meerdere sensoren aangesloten zijn, wordt altijd de hoogst nodige ventilatorstand geselecteerd.
* VOC zijn vluchtige organische verbindingen in de vorm van gassen, bijv. sigarettenrook, lichaamsuitwasemingen, keukengeurtjes enz.
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9. Toets en led-weergave

9.1 Bedrijfstoestand

Toets/led Bedrijfstoestand

2 leds knipperen rood
Toets knippert blauw

Kalibratie van de sensoren

Ventilatorstand 0 (apparaat is uitgeschakeld)

1 led brandt rood Ventilatiestand 1

2 leds branden rood Ventilatiestand 2

2 leds knipperen rood Ventilatorstand 3 1) (Power-niveau)

Toets brandt blauw Automatische modus: ventilatorstand 0 2) (apparaat is klaar voor gebruik)

1 led brandt rood
Toets brandt blauw

Automatische modus: ventilatorstand 1

2 leds branden rood
Toets brandt blauw

Automatische modus: ventilatorstand 2

1) Het Power-niveau kan alleen handmatig aangestuurd worden en staat niet in de automatische modus ter beschikking. 
2) In de automatische modus worden de ventilatoren niet uitgeschakeld, maar lopen ze in een minimale basisstand.

9.2 Storingen

Storingen worden als aanvulling op de actuele bedrijfstoestand weergegeven.

Toets/led Storing Oplossing

1 LED knippert rood

Antivriesfunctie 
(buitentemperatuur onder ‒15 °C):
• Ventilator wordt uitgeschakeld
• Luchtafvoerinstallatie loopt verder

Zodra de buitentemperatuur weer boven 
‒15 °C stijgt, schakelt het apparaat naar het 
laatst gebruikte schakelniveau. 

2 leds knipperen 
afwisselend rood

Luchtkwaliteitsensor c.q. -voeler 
defect.

Neem contact op met uw vakbedrijf.

Toets knippert blauw Vuile filter 
Filtervervanging uitvoeren (zie pagina 20) 
Opmerking: filters mogen niet gereinigd, 
maar moeten vervangen worden.
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10. Ingebruiksname

10.1 Automatische kalibratie van de luchtkwaliteitsensor (AEROMAT VT WRG 1100 var. 2 en var. 4)

• Zodra AEROMAT VT WRG 1100 aan het stroomnet geschakeld wordt (ook na een stroomuitval), vindt er een 
automatische kalibratie van de sensoren plaats.

• Tijdens de kalibratie knipperen 2 leds rood en knippert de toets blauw.

• De kalibratie is na ca. 5 min. afgesloten.

Voorwaarden voor een foutloze kalibratie

• De ruimte moet voor de kalibratie goed geventileerd worden.

• De ruimtetemperatuur moet tussen 5 °C en 40 °C liggen.

• Er mogen zich geen personen of dieren in de ruimte bevinden.

• De toets mag tijdens de procedure niet bediend worden.

11. Bediening

11.1 Ventileren zonder ventilator

1. Beide schuifkleppen openen

2. Ventilatorstand 0 instellen

11.2 Ventileren met ventilator

1. Beide schuifkleppen openen

2. Gewenste ventilatorstand via de toets of externe schakelaar instellen

2.

1.

externe schakelaarToets
(links)
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11.2.1 Ventilatorstand instellen (via een toets)

• Via de toets kunnen de gewenste ventilatorstanden, alsmede de automatische modus, door meerdere malen indrukken 
worden geactiveerd (doorschakelen).

• De automatische modus staat alleen bij apparaatuitvoeringen met een sensor ter beschikking 
(AEROMAT VT WRG 1100 var. 2 en var. 4).

• Na een stroomuitval schakelt de AEROMAT VT WRG 1100 naar de laatst gebruikte schakelstand 
(bij apparaten met een sensor vindt eerst een automatische kalibratie van de sensoren plaats, zie pagina 14).

Schakelvolgorde

AEROMAT VT WRG 1100 − var. 1 en var. 3 (zonder sensoren)

Ventilatiestand 0 Ventilatiestand 1 Ventilatiestand 2 Ventilatie-niveau

AEROMAT VT WRG 1100 − var. 2 en var. 4 (met sensoren)

Ventilatiestand 0 Ventilatiestand 1 Ventilatiestand 2 Ventilatie-niveau 1) Automatisch

1) Het Power-niveau kan alleen handmatig aangestuurd worden en staat niet in de automatische modus ter beschikking.
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11.2.2 Ventilatorstand instellen (via externe schakelaar)

• Via de externe schakelaar kunnen de gewenste ventilatorstanden, alsmede de automatische modus, direct aangestuurd 
worden (zonder doorschakelen).

• Let op! Als bij het gebruik van een externe schakelaar de toetst wordt ingedrukt, wordt de daaropvolgende 
ventilatorstand geactiveerd (schakelvolgorde zie pagina 15). Door opnieuw te drukken op de externe schakelaar 
komt u weer in de gewenste ventilatorstand c.q. de automatische modus terug. 

• De automatische modus staat alleen bij apparaatuitvoeringen met sensor ter beschikking 
(AEROMAT VT WRG 1100 var. 2 en var. 4).

• Na een stroomuitval schakelt de AEROMAT VT WRG 1100 naar de laatst gebruikte schakelstand 
(bij apparaten met sensor vindt eerst een kalibratie van de sensoren plaats, zie pagina 14). 

AEROMAT VT WRG 1100 − var. 1 en var. 3 (zonder sensoren)

Advies: Gebruik 3-fase draaischakelaar 

0 1

2

3

0 1

2

3

0 1

2

3

0 1

2

3

Ventilatiestand 0 Ventilatiestand 1 Ventilatiestand 2 Ventilatie-niveau

AEROMAT VT WRG 1100 − var. 2 en var. 4 (met sensoren)

Advies: Gebruik een aanwezige wisselschakelaar in combinatie met een 3-fase draaischakelaar.

Auto

Manuell

0 1

2

3

0 1

2

3

Auto

Manuell

Auto

Manuell

0 1

2

3

Auto

Manuell

0 1

2

3

Auto

Manuell

0 1

2

3

Ventilatiestand 0 Ventilatiestand 1 Ventilatiestand 2 AutomatischVentilatie-niveau

AEROMAT VT WRG 1100 − alle varianten

Advies: Gebruik de SIEGENIA-serieschakelaar type VT („14. Toebehoren“ zie pagina 23)

0 0

1 2
-Au- -to-

0 0

1 2
-Au- -to-

0 0

1 2

-Au- -to-

0 0

1 2
-Au- -to-

Ventilatiestand 0 Ventilatiestand 1 Ventilatiestand 2 Automatisch*

*alleen bij AEROMAT VT WRG 1100 var. 2 en var. 4 (met sensoren)
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11.3 Bediening via smartphone of tablet (alleen AEROMAT VT WRG 1100 smart)

De AEROMAT VT WRG 1100 smart kan met behulp van een smartphone of tablet aangestuurd worden en biedt via de 
SIEGENIA Comfort-app aanvullende apparaatfuncties.

11.3.1 Apparaat programmeren

Neem de bijgevoegde snelstarthandleiding (H47.MOTS005NL) in acht om het apparaat in uw thuisnetwerk op te nemen.

11.3.2 Apparaatfuncties in de app

Ventilatievermogen

• Het ventilatievermogen kan handmatig worden ingesteld.

• Bij gebruik van de automatische modus wordt het handmatig ingestelde ventilatievermogen vervangen.

Automatische modus

• Informatie over de automatische modus, zie pagina 12.

Waarschuwing (filtervervanging)

• Sofern ein Filterwechsel erforderlich ist, wird dies als Warnung angezeigt.

Indien een filtervervanging noodzakelijk is, wordt dit als waarschuwing weergegeven.

• De temperatuur van de afvoerlucht en de aanvoerlucht wordt in graden Celsius (°C) weergegeven.

• De luchtvochtigheid van de afvoerlucht en de aanvoerlucht wordt in procent (%) weergegeven.

• De luchtkwaliteit wordt in de vorm van een verkeerslicht weergegeven:

- rood = slechte luchtkwaliteit

- geel = matige luchtkwaliteit

- groen = goede luchtkwaliteit

https://downloads.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/gebaude/smarthome/h47.mots005_nl.pdf
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12. Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING Elektrisch aangedreven apparaat. 
Mogelijk levensgevaar door elektrische schok of brand. 

Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, moet u het volgende in acht nemen:

› Trek vóór elke reiniging of vóór onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact. Trek daarbij nooit aan de 
kabel om het apparaat los te koppelen van het stroomnet.

› Bij apparaten met een vaste aansluiting op het 230 V-wisselstroomnet schakelt u de voeding aan alle polen volledig uit. 
Het kan zijn dat de zekeringen verwijderd moeten worden.

12.1 Reiniging

Belangrijk: Bij het reinigen van de AEROMAT VT WRG 1100 mag er geen vloeistof in het apparaat terechtkomen.

• Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen; anders kan het 
oppervlak van de behuizing worden beschadigd.

• Reinig het apparaat nooit met een hogedrukspuit of een stoomreiniger.

• Reinig de AEROMAT VT WRG 1100 met een doek die bevochtigd is met een milde zeepoplossing of met afwasmiddel.

12.2 Onderhoudsintervallen

Onderdeel controleren en reinigen vervangen

Insectenhor Insectenbeschermingsrooster ―

Luchtwegen en warmtewisselaar3) elke 12 maanden ―

Filter4) ― elke 12 maanden of bij het branden 
van de filtervervangingsindicatie

3) Er ontstaat normaal gesproken geen condens. Een korte bevochtiging van het oppervlak van de warmtewisselaar, zoals 
dat bijv. in vochtige ruimtes kan voorkomen, wordt binnen korte tijd met de afvoerluchtstroom weer afgevoerd.
1) Filters mogen niet gereinigd, maar moeten vervangen worden. Gebruik alleen originele filters van SIEGENIA. Vervangen-
de filters kunt u bij SIEGENIA of via de vakhandel kopen.
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12.3 Frontkap verwijderen

In onderstaande afbeelding wordt de openingsrichting getoond bij een horizontaal ingebouwde AEROMAT VT WRG 1100.

1. Vergrendelingsschuif rechts en links openen

2. Frontkap opklappen

3. Toets zijdelings eruit schuiven (indien aanwezig)

4. Frontprofiel verwijderen en op zachte ondergrond (karton, deken) neerleggen

1.

2.
3.

4.
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12.4 Buitenluchtfilter vervangen

1. Frontkap verwijderen (zie ook pagina 19)

2. Steunveer verwijderen

3. Afvoerluchtfilter verwijderen en met het huishoudelijk afval verwijderen

4. Nieuwe afvoerluchtfilter plaatsen

5. AEROMAT VT WRG 1100 in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten

6. Toets 5 seconden lang indrukken, om de led-weergave (filtervervangingsindicatie) te resetten

3.2.
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12.5 Buitenluchtfilter vervangen / insectenrooster reinigen (afhankelijk van de uitvoering)

1. Frontkap verwijderen (zie ook 19)

2. Afvoerluchtfilter verwijderen (zie ook 20)

3. Steun 90° draaien

4. Afdekking verwijderen

5. Isolatie verwijderen

6. Filtervakafdekking verwijderen

7. Schuimstof wig verwijderen

8. Buitenluchtfilter verwijderen en met het huishoudelijk afval verwijderen

9. Insectenrooster verwijderen, reinigen middels een stofzuiger en indien nodig onder stromend water reinigen en laten 
drogen

10. Gereinigd insectenrooster plaatsen

11. Schuimstof plaatsen

12. Nieuwe buitenluchtfilter plaatsen

13. AEROMAT VT WRG 1100 in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten

5.

6.

7.

9.8.

4.

3.
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12.6 Warmtewisselaar reinigen

Voorzichtig! Scherpe randen aan het behuizingsprofiel - draag veiligheidshandschoenen!

1. Frontkap verwijderen (zie ook 19)

2. Afvoerluchtfilter verwijderen (zie ook 20)

3. Steun 90° draaien

4. Afdekking verwijderen

5. Schuimstof voering verwijderen

6. Warmtewisselaar verwijderen en onder stromend water grondig reinigen

7. Warmtewisselaar volledig laten drogen

8. Gereinigde warmtewisselaar aan alle zijden afgedicht in de behuizing plaatsen

9. AEROMAT VT WRG 1100 in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten

6.

5.

4.

3.
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13. Storingen verhelpen

Bij een storing in geen enkel geval het apparaat openen en/of proberen het te repareren. 
Wanneer onderstaande tabel het probleem niet omschrijft, neem dan contact op met uw installateur of direct met SIEGENIA 
tel. +49 271 3931-0

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

AEROMAT VT WRG 1100 toont 
geen reactie bij drukken op de 
toets

Geen stroomvoorziening Stroomvoorziening controleren
Bekabeling verkeerd/defect of 
kabel defect

Bekabeling door elektricien laten controleren

Netadapter defect Voedingsspanning door elektricien laten meten

AEROMAT VT WRG 1100 smart 
reageert niet op smartphones/
tablets 

Geen wifi-verbinding met de 
router van het thuisnetwerk

Wifi-router van het thuisnetwerk opnieuw starten

Geen wifi-verbinding met 
smartphone/tablet

Smartphone/tablet opnieuw starten

Geen Wifi-verbinding met 
AEROMAT VT WRG 1100 smart

Reset op AEROMAT VT WRG 1100 uitvoeren:
1. Toets 3x kort na elkaar indrukken
2. Direct daarna toets 1x lang indrukken (ca. 4 

sec. vasthouden)
3. De AEROMAT VT WRG 1100 smart is weer 

op fabrieksinstelling gereset.

13.1 SIEGENIA Comfort App

Gedetailleerde informatie over de bediening en het verhelpen van storingen vindt u op de SIEGENIA Smarthome-internetpa-
gina. 
https//smarthome.siegenia.com 

14. Toebehoren

Omschrijving Inhoud Artikelnummer

Filterset AEROMAT VT WRG 1100 1x buitenluchtfilter F7 
1x afvoerluchtfilter G3 
1x steunveer

L4270060-093010

Filterset NOx-Filter F7 
(Stikstofdioxide, fijnstof, pollen)

1x aanvoerluchtfilter NOx F7 
1x luchtafvoerfilter G3 
1x steunveer

L4270090-099010

Schakelaar UP type:VT WIT 1x serieschakelaar type VT 131322

https://smarthome.siegenia.com/de/00002/0002/index.html
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15. Technische gegevens

Afhankelijk van de specifieke apparaatuitrusting, kunnen de waarden variëren.

AEROMAT VT WRG 1100
Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4

Sensoren ― ―
Wifi-module ― ―
Geluidwering (bij geopende afsluitkleppen) 1) Rw-1,9 = 48 dB

Dn,e,w = 55 dB

Max. toegestane oppervlaktedruk per lopende meter ventilatorlengte 1.000 kg
Warmtedoorgangscoëfficiënt 2) U = 0,55 W/m2K
Toegestane gebruikstemperatuur ‒15 °C tot +40 °C
Buitenluchtfilter (indien aanwezig) F7, 193 x 88 mm
Afvoerluchtfilter (indien aanwezig) G3, 330 x 90 mm
Effectieve luchtprestatie (met filter)

bij ventilatorstand 1
bij ventilatorstand 2
bij ventilatorstand 3 (ventilatie-niveau)

ca. 21 m3/h
ca. 37 m3/h
ca. 56 m3/h

Percentage warmteterugwinning 3) max. 62%
Achtergrondlawaai 4) 
bij ventilatorstand 1
bij ventilatorstand 2
bij ventilatorstand 3 (ventilatie-niveau)

LpA = ca. 21 dB(A)
LpA = ca. 27 dB(A)
LpA = ca. 38 dB(A)

Voedingsspanning 230 V∼
Bedrijfsspanning apparaat 24 V 
Vermogensopname
bij ventilatorstand 1
bij ventilatorstand 2
bij ventilatorstand 3 (ventilatie-niveau)

4 W
7 W

18 W

5 W
8 W

20 W
Netaansluiting 230 V∼ / 50 Hz
Weerstandsklasse II

Thermozekering in de transformator

Lengte van de aansluitkabel 1,50 m of 5 m
1) gemeten volgens DIN EN 10140‒2 bij 320 mm inbouwdiepte.
2) rekenkundig vastgesteld volgens DIN EN ISO 6946.
3) in navolging van EN 308.
4) gemeten volgens DIN EN ISO 3745 (bij ruimtedemping 8 db).

15.1 Maten

LL BT

10
0 

m
m

BA

aa
n 

ka
m

er
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nt

Ventilatorlengte (LL) 1.100 tot 1.400 mm, kabeluitvoer A = 225 mm 
1.401 tot 3.000 mm, kabeluitvoer B = 80 mm

Inbouwdiepte (BT) min. 380 mm (afhankelijk van variant waterkering)
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15.2 Productgegevensblad (conform EU-besluit 1254/2014)

a Fabrikant SIEGENIA
b Modelcode AEROMAT VT WRG 1100

Var. 1 Var. 3 Var. 2 Var. 4
c Energieverbruik (SEV); 

Energie-efficiëntieklasse (SEV-klasse) 
(per klimaatzone warm / gemiddeld / 
koud)

‒7,9 kWh/(m² · a); F

‒25,7 kWh/(m² · a); C

‒56,8 kWh/(m² · a); A+

‒13,5 kWh/(m² · a); E

‒34,5 kWh/(m² · a); A

‒71,1 kWh/(m² · a); A+

‒6,2 kWh/(m² · a); F

‒24,1 kWh/(m² · a); C

‒55,2 kWh/(m² · a); A+

‒13,5 kWh/(m² · a); E

‒34,5 kWh/(m² · a); A

‒71,1 kWh/(m² · a); A+

d  Type WLA / ZLA
e Soort aandrijving Meertraps aandrijving
f Warmteterugwinningssysteem recuperatief
g Temperatuurwijzigingsgraad 52 %
h Maximale luchtvolumestroom 56 m³/h
i Elektrisch ingangsvermogen 18 W 20 W
j Geluidsvolumeniveau 35 dB (A)
k Relatieve luchtvolumestroom 37 m³/h
l Relatief drukverschil ―
m Specifiek ingangsvermogen 0,19 W/(m³/h) 0,23 W/(m³/h)
n Regelfactor / regeltypologie 1,21 / 1 1,21 / 0,65 1,21 / 1 1,21 / 0,65
o maximale lekluchtratio binnen en buiten 

(interne / externe ondichtheid)
9 % / 8 %

p Mengratio (binnen / buiten) ‒13 % / 1 %
q Instructies voor de filtervervanging Filtervervanging zie vanaf pagina 21
r Aanwijzingen voor het aanbrengen van 

een buitenlucht-/afvoerluchtrooster (bij 
ventilatieapparaten met één richting)

―

s Instructies voor het uit elkaar halen ―
t Drukschommelingsgevoeligheid van de 

luchtstroom (bij +20 Pa en –20 Pa)
12 % / 12 %

u Luchtdichtheid tussen binnen en buiten 1,4 m³/h
v Jaarlijks energieverbruik 3,013 kWh/a 1,8 kWh/a 3,7 kWh/a 1,8 kWh/a
w Jaarlijkse besparing op verwarmingse-

nergie
(per klimaatzone warm / gemiddeld / 
koud)

14,7 kWh/a
32,5 kWh/a
63,7 kWh/a

17,3 kWh/a
38,3 kWh/a
74,9 kWh/a

14,7 kWh/a
32,5 kWh/a
63,7 kWh/a

17,3 kWh/a
38,3 kWh/a
74,9 kWh/a

16. 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".
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17. EG-conformiteitsverklaring voor de CE-markering

Voor onze verklaring AEROMAT VT WRG 1100 bevestigen wij dat het genoemde product conform richtlijn 
2001/95/EG aan de algemene productveiligheid voldoet en de belangrijke beveiligingseisen die in de richtlijnen van de 
Raad over elektrische en elektronische producten zijn vastgelegd.

Ter evaluatie worden de hieronder genoemde testnormen, die onder de relevante richtlijnen geharmoniseerd zijn, gebruikt:

a) EMC-richtlijn 2014/30/EG
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b) Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

c) RED-richtlijn 2014/53/EG

c1) Elektromagnetische compatibiliteit:
EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

c2) Elektrische veiligheid - Apparatuur voor informatietechniek
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

c3) Veiligheid van personen in elektromagnetische velden (10 MHz tot 300 GHz)
EN 62479:2010

c4) Zendspectrumzaken - apparaten voor gegevensoverdracht op de 2,4-GHz-ISM-band
EN 300 328 V1.9.1

d) EG-machinerichtlijn 2006/42/EG
EN 12100:2010 Risicoanalyse

e) 2011/65/EU RoHs
EN 50581:2012 Technische documentatie ter beoordeling van elektrische en elektronische apparaten met 
betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen

Deze verklaring wordt verantwoordelijk voor de in de Europese Unie gevestigde fabrikanten/importeurs afgegeven door:

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

Siegen, 2017-10-11





Neem contact op met uw vakbedrijf:

Verkoopkantoor Benelux
Industrieterrein Dombosch I
Ramgatseweg 15
4941 VN Raamsdonksveer
NEDERLAND

Telefoon: +31 85 4861080 
info-b@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  Telefoon: +31 85 4861080

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: +38 044 4054969

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 3143988

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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