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De.informatie.in.deze.gebruiksaanwijzing.omvat.alle.uitrustingsvarianten.en.productkenmerken.op.het.tijdstip.van.
de.publicatie..Om.te.voldoen.aan.de.continu.voortschrijdende.stand.van.de.techniek,.behouden.wij.ons.het.recht.
van.wijzigingen.voor..Mocht.uw.ventilatieapparaat.van.uitrustingsdetails.of.functies.voorzien.zijn.die.niet.in.deze.
gebruiksaanwijzing.beschreven.zijn,.neem.dan.contact.op.met.uw.installatiebedrijf.of.direct.met.SIEGENIA.

1 Doelgroep.van.deze.documentatie

• Deze.documentatie.is.aan.vakbedrijven.en.aan.
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.
ventilatieapparaten.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 de monteur verplicht 
om de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing aan de 
gebruiker te overhandigen.

2 Gebruik.volgens.de.voorschriften

• Gebruik.de.AEROTUBE.uitsluitend.voor.de.ventilatie.
van gesloten ruimtes (keuken, badkamer, woon- en 
slaapkamers).

• De.AEROTUBE.is.niet.geschikt.voor.ontvochtiging.
(bijv. het verwijderen van overtollig vocht in 
nieuwbouw).

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

• Gebruik.altijd.een.originele.waterkering.van.
SIEGENIA ter bescherming van het apparaat vanaf de 
buitenkant.

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

• Gebruik de AEROTUBE niet in ruimtes met een 
corrosieve of explosiegevaarlijke atmosfeer (stof, 
stoom of gas).

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

• De.AEROTUBE.mag.uitsluitend.verticaal.worden.
gemonteerd. Een montage aan schuine oppervlakken 
(bijv. wanden/plafonds) is niet toegestaan.

• Wanneer het apparaat in een ruimte gebruikt moet 
worden waarin zich een open verbrandingstoestel 
bevindt,.moet.dit.eerst.door.een.gecertificeerde.
schoorsteenveger worden goedgekeurd. 
(Opmerking: keuring in Nederland/België is anders 
geregeld!)

• De AEROTUBE 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 noodzakelijk, voor ladders, 
opstapjes, werkzaamheden boven het hoofd en op 
bepaalde hoogten in acht.

• Gebruik het apparaat uitsluitend in een technisch 
onberispelijke staat. 

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

• Leg geen voorwerpen op het apparaat.
• Gebruik het apparaat niet als zitplaats.
• Zorg ervoor dat de lucht aan beide buitenzijden 

ongehinderd kan in- en uitstromen. Hang geen 
textiel,.papier.of.soortgelijke.voorwerpen.over.de.
luchtinlaat-.c.q..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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3 Oneigenlijk gebruik

Alle toepassingen die niet overeenkomen met het 
gebruik.volgens.de.voorschriften.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 op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
persoonlijk letsel of materiële schade.

4 Maataanduidingen

Alle.maten.in.deze.documentatie.zijn.in.millimeter.
(mm) aangegeven.

5 Feedback.over.de.documentatie

Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van onze 
documentatie.zien.wij.graag.tegemoet.

Gelieve.uw.suggesties.via.e-mail.te.sturen.aan.
‘dokumentation@siegenia.com‘.

6 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 absoluut het volgende in acht 
nemen:
– 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.

– 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 leggen van de voedingskabel ter plaatse 
is een veiligheidsscheiding van alle polen 
noodzakelijk.

– De.actuele.VDE-voorschriften.moeten.in.acht.
worden genomen. 

– Bij alle werkzaamheden aan het openbare 
stroomnet of aan het thuisnetwerk moeten 
de.desbetreffende.nationale.voorschriften.
met.betrekking.tot.installatie,.functiecontrole,.
reparatie.en.onderhoud.van.elektrische.
producten strikt worden opgevolgd.

– Als een vast voorwerp of een vloeistof in het 
apparaat terechtkomt, moet het direct worden 
uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het 
stroomnet.

• Gevaar.door.manipulatie.van.buitenaf.op.SIEGENIA.
wifi-apparaten!.Om.uw.systeem.te.beschermen.
tegen.manipulatie.van.buitenaf.de.volgende.
opmerkingen in acht nemen:
– Elk.SIEGENIA.wifi-apparaat.wordt.door.

twee wachtwoorden beschermd (User en 
Administrator). Deze wachtwoorden moet u 
absoluut.na.de.eerste.installatie.wijzigen.en.
in geen enkel geval laten zoals ze bij levering 
waren.

– 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.

• Uitglijgevaar - om persoonlijk letsel te voorkomen, 
moet er bij buitentemperaturen onder 0°C op 
worden gelet dat het condenswater niet over 
voetpaden stroomt en bevriest.

http://dokumentation@siegenia.com
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7 Leveringsomvang en toebehoren

De.leveringsomvang.varieert.afhankelijk.van.de.
apparaatuitrusting..

7.1 AEROTUBE
1

2

7

2

11

12

8
9

10

5

3

6

4

1 Binnenfront E28
2 Montagedeksel
3 Filterhouder AZ (AEROTUBE AZ smart)
4 Filter G3 (AEROTUBE AZ smart)
5 Axiale.ventilator
6 Binnenbuis (2-delig)
7 Filterhouder WRG (AEROTUBE WRG smart)
8 Filter G3 (AEROTUBE WRG smart)
9 Warmtesteen (AEROTUBE WRG smart)
10 Verluchtingskanaal.Ø.160
11 Zakje schroeven (steeds 4 schroeven en pluggen)
12 Originele gebruiksaanwijzing

Toebehoren Artikelnummer
4+8 Filter G3 (2 stuks) L3470070-093110

7.2 Variant waterkering

31 2

4

6

5

1 Waterkering PVC D 160
2 Montagedeksel voor waterkering kunststof D 160
3 Waterkering roestvrij staal / aluminium-zink
4 Waterkeringkap roestvrij staal
5 Wandbevestiging.
6 Bevestigingsset

7.3 Doorvoerkanaal EPP

6

5

7

94 1

2

 

3

2

6

5

8

7

4 1

9 9

1 Stucdeksel
2 Doorvoerkanaal FL / SFL
3 Overgangsstuk SFL

Toebehoren Artikelnummer
4 Waterkeringrooster, rooster L5474610-000010
5 Waterkeringrooster, lamellen L5474600-003010
6 Uitloop1 −
7 Bevestigingsset1 −
8 Verlenging (max. 5 stuks) L5474510-099010
9 Isolatieplaat.FL L5474510-099010

1) Uitloop en bevestigingsset bij de leveringsomvang "Waterkering" 
inbegrepen.
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8 Montage

8.1 Montage.verluchtingskanaal.en.
waterkeringkap roestvrij staal c.q. 
waterkering roestvrij 
staal / aluminium-zink

WAARSCHUWING

Hoog gewicht van de warmtesteen in de binnenbuis

Gevaar voor letsel door vallende binnenbuis

WAARSCHUWING • Let op dat de binnenbuis 
niet valt.

• Werk.voorzichtig.

• De montageplaats van de AEROTUBE mag niet 
toegankelijk zijn voor derden.

• De AEROTUBE 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-luidspreker, 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.

8.1.1 Kerngat boren (kamerzijde) 
en.verluchtingskanaal.monteren

WAARSCHUWING

Onder pleisterwerk aangebrachte kabels en buizen

Materiële schade door boringen aan 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).

2

1

6x

min. 300

m
in

. 4
00

m
in

. 4
00

1

Boorgaten.aftekenen.(kamerzijde)
≥ 

ø 
16

4

0,
5–

2°

2

Kerngat boren

Om condenswater naar buiten te kunnen laten 
lopen, moet de boring een afschot van 0,5–2° 
hebben. Het afschot mag echter niet groter zijn 

dan 3°, omdat anders de binnenbuis bij onderhoud niet 
meer.uit.het.verluchtingskanaal.kan.worden.gehaald.
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3 6

Montagedeksel en binnenbuis (cpl.) verwijderen Buis.isoleren.(afhankelijk.van.de.gestelde.eis)

X

X

4 7

Buis.afkorten

De buis moet min. 270 mm lang zijn.

Buis verzegelen

Binnenkant.=.diffusiedicht.afdichten
Buitenkant.=.diffusieopen.afdichten

5

Buis in wand plaatsen
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8.1.2 Waterkeringkap roestvrij staal monteren

1

Ø 8 mm

4

Wandbevestiging.aan.de.wand.positioneren Bevestigingsgaten.boren.en.pluggen.plaatsen

1

2

2 5

Wandbevestiging.uitlijnen.①.en.bevestigingsgaten.
aftekenen.②

Wandbevestiging.op.de.wand.zetten

3

4x

6

Wandbevestiging.verwijderen Wandbevestiging.met.schroeven.bevestigen
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8.1.3 Waterkering roestvrij staal / aluminium-zink 
monteren

7

Waterkeringkap met de inkepingen van de 
wandbevestiging.uitlijnen

Waterkering.positioneren.en.vastlijmen

De lamellen van de waterkering moeten naar 
beneden wijzen.

4x

8

Waterkeringkap.in.de.wandbevestiging.inhaken

9

Waterkeringkap.met.schroef.bevestigen
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8.2 Montage.verluchtingskanaal.en 
waterkeringkap kunststof D 160

WAARSCHUWING

Hoog gewicht van de warmtesteen in de binnenbuis

Gevaar voor letsel door vallende binnenbuis

WAARSCHUWING • Let op dat de binnenbuis 
niet valt.

• Werk.voorzichtig.

• De montageplaats van de AEROTUBE mag niet 
toegankelijk zijn voor derden.

• De AEROTUBE 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-luidspreker, 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.

8.2.1 Kerngat boren (kamerzijde) 
en.verluchtingskanaal.monteren

WAARSCHUWING

Onder pleisterwerk aangebrachte kabels en buizen

Materiële schade door boringen aan 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).

1

2

1

6x

min. 300

m
in

. 4
00

m
in

. 4
00

Boorgaten.aftekenen.(kamerzijde)

2

0,
5°

– 
1°

≥ Ø 178

Kerngat boren

Om condenswater naar buiten te kunnen laten 
lopen, moet de boring een afschot van 0,5–2° 
hebben. Het afschot mag echter niet groter zijn 

dan 3°, omdat anders de binnenbuis bij onderhoud niet 
meer.uit.het.verluchtingskanaal.kan.worden.gehaald.

3

Montagedeksel en binnenbuis (cpl.) verwijderen
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X
4 7

Buis.afkorten

De buis moet min. 270 mm lang zijn.

Buis.tot.aan.de.montagedeksel.isoleren.(afhankelijk.van.
de gestelde eis)

5 8

Montagedeksel voor waterkering op de buis schuiven Buitenwand pleisteren

6 9

Buis met montagedeksel in de wand plaatsen Montagedeksel verwijderen en buis verzegelen

Binnenkant.=.diffusiedicht.afdichten
Buitenkant.=.diffusieopen.afdichten
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8.2.2 Waterkering kunststof D 160 monteren

1

Waterkering afdichten

2

Waterkering.positioneren.en.stevig.tegen.de.wand.
drukken

De lamellen van de waterkering moeten naar 
beneden wijzen.
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8.3 Montage.verluchtingskanaal.en.
doorvoerkanaal EPP

WAARSCHUWING

Hoog gewicht van de warmtesteen in de binnenbuis

Gevaar voor letsel door vallende binnenbuis

WAARSCHUWING • Let op dat de binnenbuis 
niet valt.

• Werk.voorzichtig.

• De montageplaats van de AEROTUBE mag niet 
toegankelijk zijn voor derden.

• De AEROTUBE 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-luidspreker, 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.

8.3.1 Kerngat boren (kamerzijde) 
en.verluchtingskanaal.monteren

WAARSCHUWING

Onder pleisterwerk aangebrachte kabels en buizen

Materiële schade door boringen aan 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).

2

1

6x

min. 300

m
in

. 4
00

m
in

. 4
00

1

Boorgaten.aftekenen.(kamerzijde)

≥ 
ø 

16
4

0,
5–

2°

2

Kerngat boren

Om condenswater naar buiten te kunnen laten 
lopen, moet de boring een afschot van 0,5–2° 
hebben. Het afschot mag echter niet groter zijn 

dan 3°, omdat anders de binnenbuis bij onderhoud niet 
meer.uit.het.verluchtingskanaal.kan.worden.gehaald.

3

Montagedeksel en binnenbuis (cpl.) verwijderen
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Verluchtingskanaal

4
Is
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ati
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5

Buis in wand plaatsen

6

Buis.isoleren.(afhankelijk.van.de.gestelde.eis)

7

Buis.afkorten:

A Inschuifdiepte.verluchtingskanaal.in.
doorvoerkanaal EPP (min. 8 mm; max. 15 mm)

+ B Achterisolatie.doorvoerkanaal.(isolatieplaten.
volgens.vereiste.wandisolatie.combineren)

+ C Wanddikte incl. pleisterwerk

X Buislengte (min. 270 mm)

Buis verzegelen

Binnenkant.=.diffusiedicht.afdichten
Buitenkant.=.diffusieopen.afdichten
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8.3.2 Doorvoerkanaal type FL monteren

1

250

2

Kanaal indien nodig in het gemarkeerde gebied door 
middel.van.zaag.of.cutter.afkorten.

Stucdeksel plaatsen

3

In de binnenkant van het kanaal bevindt zich een 
scheidingsstuk. Als het kanaal meer dan 200 mm 
wordt afgekort, moet het scheidingsstuk evt. door 
middel.van.cuttermessen.ingesneden.worden.

Kanaal.op.buis.zetten.en.op.buitenwand.bevestigen.
(schroeven of lijmen)



H47.WANS008NL-05 04.2020 17/36

Originele gebruiksaanwijzing
AEROTUBE WRG smart / AEROTUBE AZ smart AERO

4 7

Warmte-isolatie.aanbrengen Stucdeksel verwijderen 

5

2

1

8

Warmte-isolatie.aanbrengen Uitloopkanaal en waterkeringsrooster in het 
doorvoerkanaal.positioneren

6

2x

9

Wand en kanaal pleisteren Waterkeringrooster.met.pluggen/schroeven.bevestigen
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8.3.3 Doorvoerkanaal type SFL monteren

1

In de binnenkant van het kanaal bevindt zich een 
scheidingsstuk. Als het kanaal meer dan 200 mm 
wordt afgekort, moet het scheidingsstuk evt. door 
middel.van.cuttermessen.ingesneden.worden.

①

②

3

Overgangsstuk op hoekoverbrenger schuiven. 
Afhankelijk.van.de.inbouwsituatie.kan.de.
hoekoverbrenger naar links of naar rechts wijzen.

Stucdeksel.①.plaatsen,.②.overgangsstuk.met.tape.
aan hoekoverbrenger fixeren

250

2 4

Kanaal indien nodig in het gemarkeerde gebied door 
middel.van.zaag.of.cutter.afkorten.

Kanaal.op.buis.zetten.en.op.buitenwand.bevestigen.
(schroeven of lijmen)
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5 8

Warmte-isolatie.aanbrengen Stucdeksel verwijderen

6

2

1

9

Warmte-isolatie.aanbrengen Uitloopkanaal.①.en.waterkeringrooster.②.in.het.
doorvoerkanaal.positioneren

7

2x

10

Wand en kanaal pleisteren Waterkeringrooster.met.pluggen/schroeven.bevestigen
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8.4 Montage binnenfront E28
1 4

Bevestigingsgaten.boren.en.kabel.leggen Binnenfront verwijderen

2 5

Binnenbuis (cpl.) met montagedeksel in buis schuiven Afdekking elektronica verwijderen

3 6

Wand pleisteren Montagedeksel verwijderen
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7 10

Behuizing.positioneren Afdekking elektronica erop klippen

4x

8 11

Behuizing.bevestigen Axiale.ventilator.aansluiten

8 cm

N
L1

PE

1 2 3 N L1

N
L1

PE

1 2 3 N L1

2

1

9

2
1

3

12

Kabels.aansluiten:.①.=.standaard;.②.=.
badkamerbesturing

Binnenfront vastklemmen

Inkeping in het binnenfront moet aan de kant van 
de.schuifafsluiter.zitten.
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9 Werking van het apparaat

9.1 Be-.en.ontluchten.met.ventilator

• Werking met aanvoerlucht: de buitenlucht (1) wordt 
aangezogen.en.komt.als.gefilterde.aanvoerlucht.(2) 
in de ruimte.

• Werking met afgezogen lucht: de afgezogen lucht (3) 
wordt aangezogen en komt als afgevoerde lucht (4) 
in de buitenlucht terecht.

• Werking met aan- en afvoerlucht: in een cyclus van 
één.minuut.wisselt.de.AEROTUBE.automatisch.de.
luchtrichting.tussen.luchtaan-.en.afvoer.

1 2

34

9.2 Warmteterugwinning 
(alleen AEROTUBE WRG smart)

• Bij de luchtaan- en afvoer wordt de warmte van de 
afgezogen lucht opgenomen door de warmtesteen. 
De opgeslagen warmte wordt aan de aanvoerlucht 
afgegeven en deze komt zo voorverwarmd in de 
ruimte.

9.3 Werking.in.automatische.modus

• Afhankelijk.van.de.ruimtetemperatuur.en.de.
luchtvochtigheid.schakelt.de.AEROTUBE.automatisch.

naar.de.ventilatorstanden.1.tot.3..De.standen.richten.
zich hierbij op behaaglijkheidscriteria.

9.4 LED-display

LED Bedrijfstoestand

Er brandt geen LED
Ventilatorstand.
0 (AEROTUBE is 
uitgeschakeld)

LED 1 brandt groen Ventilatorstand.1

LED 2 brandt groen Ventilatorstand.2

LED 1 brandt groen  
LED 2 brandt groen Ventilatorstand.3

LED 3 brandt groen
Automatische.modus
Ventilatorstand.0

LED 1 brandt groen  
LED 3 brandt groen

Automatische.modus
Ventilatorstand.1

LED 2 brandt groen  
LED 3 brandt groen

Automatische.modus
Ventilatorstand.2

LED 1 brandt groen  
LED 2 brandt groen  
LED 3 brandt groen

Automatische.modus
Ventilatorstand.3

LED 4 brandt blauw Luchtaanvoer en 
-afvoer2+3

LED 4 knippert 
blauw

Filter vervangings-
indicatie4

2) De bedrijfsmodus "Luchtaanvoer en -afvoer" kan alleen met 
behulp van de SIEGENIA Comfort App gewijzigd c.q. gedeactiveerd 
worden.

3) Bij AEROTUBE WRG smart wordt gelijktijdig de 
warmteterugwinning geactiveerd.

4) De filtervervangingsindicatie kan alleen met behulp van de 
SIEGENIA Comfort App gereset worden.
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9.5 Handmatige.schuifafsluiter

• De.handmatige.schuifafsluiter.moet.naar.beneden.
worden geschoven, voordat de AEROTUBE wordt 
ingeschakeld. Om te sluiten moet de schuifafsluiter 
weer naar boven worden geschoven.

9.6 Elektrische.schuifafsluiter.(optioneel)

• De.elektrische.schuifafsluiter.wordt.automatisch.
geopend als de AEROTUBE wordt ingeschakeld 
en.sluit.automatisch.als.de.AEROTUBE wordt 
uitgeschakeld.

10 Bediening via toetsen op het apparaat

• Met de toetsen op het apparaat kunnen de 
gewenste.ventilatiestanden.en.de.automatische.
modus door meerdere malen te drukken worden 
geactiveerd.(doorschakelen).

• Na een stroomuitval schakelt het apparaat naar de 
laatst gebruikte stand.

Ventilatorstand.0

Automatische.modus

Ventilatorstand.3

Ventilatorstand.2

Ventilatorstand.1
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11 Bediening via smartphone of tablet

De AEROTUBE kan via smartphone of 
tablet aangestuurd worden en biedt via de 
SIEGENIA.Comfort.App.aanvullende.apparaatfuncties.

Met behulp van de SIEGENIA Comfort App kunnen 
ook twee AEROTUBE draadloos aan elkaar gekoppeld 
worden. Door deze verbinding staan aanvullende 
functies.ter.beschikking.

11.1 Apparaten programmeren

Zie bijgevoegde beknopte handleiding 
(H47.MOTS005NL)

11.2 Besturing.van.de.apparaatfuncties

11.2.1 .Ventilatievermogen

Het.ventilatievermogen.kan.handmatig.worden.
ingesteld.

Bij.gebruik.van.badkamerbesturing,.automatische.
modus,.Silent.Mode.of.timer.wordt.het.handmatig.
ingestelde.ventilatievermogen.vervangen.

11.2.2  Bedrijfsmodus

De.functie."Bedrijfsmodus".maakt.verschillende.
ventilatiescenario's.mogelijk.

• Bij 1 AEROTUBE: 

Aanvoerlucht

Afvoerlucht

Luchtaanvoer en -afvoer5

• Bij 2 verbonden AEROTUBE: 

Luchtaanvoer/luchtafvoer

Luchtaanvoer/luchtaanvoer

Luchtafvoer/luchtaanvoer

Luchtafvoer/luchtafvoer

Luchtaanvoer en -afvoer5

5) Bij AEROTUBE WRG smart wordt gelijktijdig de 
warmteterugwinning geactiveerd.

https://downloads.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/gebaude/smarthome/h47.mots005_nl.pdf
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11.2.3  Badkamerbesturing

Wanneer een AEROTUBE met een externe badkamer-
lichtschakelaar.verbonden.is,.maakt.de.functie.
"badkamerbesturing" na het uitschakelen van het licht 
een.naloop-werking.voor.een.individueel.instelbare.tijd.
mogelijk.

Informatie.over.de.aansluiting.van.een.badkamer-
lichtschakelaar op een AEROTUBE zie pagina 21.

Badkamer.actief:.de.AEROTUBE, die met de externe 
badkamerschakelaar verbonden is

Badkamer passief: de tweede AEROTUBE, die niet 
met de externe badkamerschakelaar verbonden 
is.(deze.functie.staat.slechts.bij.2.verbonden.AEROTUBE 
ter beschikking).

Nalooptijd:.de.tijd.gedurende.welke.de.AEROTUBE 
verder in de badkamermodus loopt, nadat de exter-
ne badkamerschakelaar is uitgeschakeld

11.2.4 Automatische.modus

Informatie.over.de.automatische.modus,.zie.pagina.22.

11.2.5  Silent Mode

De.Silent.Mode.begrenst.het.ventilatievermogen.en.
vervangt.daarbij.alle.ventilatiestanden,.die.in.andere.
functies.geprogrammeerd.worden.(bijv..timer.of.
badkamerbesturing). De Silent Mode kan zodoende 
een.stille.ventilatie.garanderen.

11.2.6  Timer

De.timerfunctie.maakt.het.mogelijk.om.max..5.
verschillende.tijdprogramma's.in.te.stellen..Per.
geprogrammeerde.timer.kunnen.de.start-.en.
looptijd,.alsmede.weekdagen,.bedrijfsmodus.en.
ventilatievermogen.vrij.gedefinieerd.worden.

11.2.7 .Waarschuwing.(filtervervanging)

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

11.2.8 .Ruimtetemperatuur.en.luchtvochtigheid

De ruimtetemperatuur wordt in graden Celsius (°C) 
weergegeven (alleen bij luchtafvoer).

De.luchtvochtigheid.wordt.in.procent.(%).weergegeven.
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12 Verzorging en onderhoud

12.1 Algemene.instructies.voor.verzorging.en.
onderhoud

GEVAAR

Open liggende elektrische componenten bij verwijderd 
binnenfront

Levensgevaar door elektrische schok of brand

• 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.

12.2 Reiniging

Bij het reinigen van de AEROTUBE mag geen 
vloeistof in het apparaat terechtkomen.

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

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

• Reinig.de.AEROTUBE.met.een.doek.die.bevochtigd.is.
met een milde zeepoplossing of afwasmiddel.

• Zodra.de.LED.voor.filtervervanging.knippert,.moet.
het.filter.worden.vervangen.

LED 4 knippert 
blauw

Filter vervangings-
indicatie3

• Het.filter.moet.minstens.om.de.12.maanden.worden.
vervangen.

• Gebruik.alleen.originele.filters.van.SIEGENIA..
Vervangende.filters.kunt.u.via.SIEGENIA.of.via.de.
vakhandel kopen (zie Toebehoren, pagina 6).

12.3 Filtervervanging en reiniging 
warmtesteen (AEROTUBE WRG smart)

WAARSCHUWING

Hoog gewicht van de warmtesteen in de binnenbuis

Gevaar voor letsel door vallende binnenbuis

WAARSCHUWING • Let op dat de binnenbuis 
niet valt.

• Werk.voorzichtig.

1

Binnenfront verwijderen

2

Buisinlegger (cpl.) verwijderen
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2

1
1

1

2

3

Borgklemmen niet naar de zijkant wegbuigen - dit 
veroorzaakt beschadiging!

1. Borgklemmen.van.de.binnenbuis.voorzichtig.
losmaken.

2. Bovenste.binnenbuis.voorzichtig.naar.boven.
afnemen.

4

Filter en warmtesteen verwijderen

5

Filter weggooien

6

Warmtesteen reinigen en laten drogen

7

Warmtesteen.in.binnenbuis.positioneren

8

Nieuwe.filter.achter.de.filterhouder.klemmen
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9

Bovenste binnenbuis vastklemmen

10

Binnenbuis (cpl.) in buis schuiven

11

Axiale.ventilator.aansluiten

2
1

3

12

Binnenfront vastklemmen

Inkeping in het binnenfront moet aan de kant van 
de.schuifafsluiter.zitten.
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12.4 Filtervervanging (AEROTUBE AZ smart)

1

Binnenfront verwijderen

2

Filterhouder.en.filter.verwijderen

3

Filter weggooien

4

Nieuwe.filter.en.filterhouder.plaatsen

2
1

3

5

Binnenfront vastklemmen

Inkeping in het binnenfront moet aan de kant van 
de.schuifafsluiter.zitten.
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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

AEROTUBE.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 nameten

Ventilator.loopt.niet

Geen stroomvoorziening Stroomvoorziening controleren

Bekabeling verkeerd/defect of 
kabel defect

Bekabeling door elektricien laten 
controleren

Netadapter defect Voedingsspanning door elektricien 
laten nameten

Binnenfront zit niet juist op de 
behuizing.
Opmerking: bij verwijderd 
binnenfront voorkomt een 
veiligheidsschakelaar het ongewild 
opstarten.van.de.ventilator.

Binnenfront vastklemmen, 
zie pagina 17

AEROTUBE 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...............AEROTUBE

Reset op AEROTUBE uitvoeren:
1. Toets 3x kort na elkaar 

indrukken
2. Direct daarna toets 1x 

lang indrukken (ca. 4 sec. 
vasthouden)

De AEROTUBE is dan weer in de 
fabrieksinstellingen.

13.1 SIEGENIA Comfort App

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

 

https://smarthome.siegenia.com/
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14 Technische gegevens

AEROTUBE WRG smart AEROTUBE AZ smart

Luchtprestatie
bij.ventilatorstand.1
bij.ventilatorstand.2
bij.ventilatorstand.3

ca. 15 m³/h
ca. 32 m³/h
ca. 45 m³/h

ca. 24 m³/h
ca. 43 m³/h
ca. 58 m³/h

Geluidsniveau van het apparaat9

bij.ventilatorstand.1
bij.ventilatorstand.2
bij.ventilatorstand.3

LPA.= 25 dB.(A)
LPA.= 38 dB.(A)
LPA.= 46 dB.(A)

LPA.= 26 dB.(A)
LPA.= 39 dB.(A)
LPA.= 46 dB.(A)

Geluidswering Dn,e,w
10 35 dB 34 dB

Warmtevoorzieningsgraad max..90.% —

Stroomverbruik
bij.ventilatorstand.1
bij.ventilatorstand.2
bij.ventilatorstand.3

2,1 W
2,9 W
4,3 W

2 W
2,8 W
4,1 W

Elektrische.aansluiting 230 V~ / 6 W 230 V~ / 6 W

Weerstandsklasse II IP22 IP22

Gewicht 4,5 kg 2,5 kg

Luchtfilter G3 G3

Toegelaten gebruikstemperatuur ‒15°C.-.40°C ‒15°C.-.40°C

Bouwtechnische.certificering Z-51.3-387 Z-51.5-395

9) gemeten volgens DIN EN ISO 3745, bij ruimtedemping 8 dB 
10) gemeten volgens DIN EN 10140-2
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15 Productgegevensblad

conform EU-verordening 1254/2014 1253/2014

a Fabrikant SIEGENIA SIEGENIA

b Modelcode AEROTUBE WRG smart AEROTUBE AZ smart

c
Energieverbruik (SEV);
Energie-efficiëntieklasse.(SEV-klasse).
(per klimaatzone warm / gemiddeld / koud)

−.17,62 kWh/(m².·.a);.E
−.42,15 kWh/(m².·.a);.A+
−.84,96 kWh/(m².·.a);.A+

−.10,99 kWh/(m².·.a);.E
−.25,36 kWh/(m².·.a);.C
−.50,44 kWh/(m².·.a);.A+

d  Type WLA / ZLA WLA / ELA

e Soort aandrijving Toerentalregeling Toerentalregeling

f Warmteterugwinningssysteem Regeneratief ―

g Temperatuurwijzigingsgraad 81,4.% ―

h Maximale luchtvolumestroom 45.m³/h 43.m³/h

i Elektrisch ingangsvermogen 8,6 W 4,1 W

j Geluidsvolumeniveau 46 dB (A) 47 dB (A)

k Relatieve.luchtvolumestroom 32.m³/h 43.m³/h

l Relatief.drukverschil ― ―

m Specifiek.ingangsvermogen 0,18.W/(m³/h) 0,06.W/(m³/h)

n Regelfactor / regeltypologie 1,21 / 0,65 1,21 / 0,65

o maximale.lekluchtratio.binnen.en.buiten 
(interne / externe ondichtheid) ―./.― ―./.―

p Mengratio.(binnen./.buiten) ― ―

q Instructies.voor.de.filtervervanging Filtervervanging zie pagina 26 Filtervervanging zie pagina 29

r
Instructies.voor.het.aanbrengen.van.
een buitenlucht-/afvoerluchtrooster (bij 
ventilatieapparaten.met.één.richting)

― ―

s Instructies.voor.demontage ― ―

t Drukschommelingsgevoeligheid van de 
luchtstroom (bij +20 Pa en –20 Pa) 32.%./.−.42.% 33.%./.−.33.%

u Luchtdichtheid tussen binnen en buiten 2,7.m³/h./.1,2.m³/h 2,7.m³/h./.1,2.m³/h

v Jaarlijks energieverbruik 1,048 kWh/a ―

w
jaarlijkse besparing op verwarmingsenergie
(per klimaatzone warm / gemiddeld / koud)

20,24 kWh/a
44,77 kWh/a
87,58 kWh/a

―
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16 Maten

AEROTUBE

43 6 7 8 9

63 mm37 mm8 mm

□ 
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66 mm

ø 
23

0  
m

m

2

1 Waterkeringskap

2 Waterkering roestvrij staal / aluminium-zink

3 Waterkering PVC

4 Verluchtingskanaal
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AERO
Originele gebruiksaanwijzing
AEROTUBE WRG smart / AEROTUBE AZ smart

17 EG-conformiteitsverklaring voor de CE-markering

Voor onze verklaring AEROTUBE bevestigen.wij.dat.het.genoemde.product.conform.richtlijn.2001/95/EG over de 
algemene productveiligheid voldoet aan 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 60335-2-40:2014 
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) Zendspectrumaspecten - 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, 2018-10-10
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