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Doelgroep van deze documentatie

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

Gebruik volgens de voorschriften

• Pas de AEROVITAL ambience uitsluitend toe voor de
ventilatie van gesloten ruimtes (keuken, badkamer,
woon- en slaapruimtes).
• De AEROVITAL ambience is niet geschikt voor de
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 de meegeleverde SIEGENIAwaterkering ter bescherming van het apparaat aan
de buitenkant.
• Monteer het apparaat niet in verontreinigde ruimtes
en zorg dat er geen schadelijke stoffen kunnen
worden aangezogen.
• Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in
zwembaden en/of vochtige ruimtes.
• De AEROVITAL ambience mag uitsluitend verticaal
gemonteerd worden. Een 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 een gecertificeerde
schoorsteenveger worden goedgekeurd.
(opmerking: keuring in Nederland/België is anders
geregeld!)

• 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 voor de
doorstroomopeningen 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.
• Let erop dat het apparaat niet gedurende een
langere periode (meerdere dagen) uitgeschakeld is,
om een minimale ventilatie mogelijk te maken en
ook het nestgedrag van insecten te voorkomen.
• Laat het apparaat in geval van een storing alleen
door een vakman controleren.

• De AEROVITAL ambience alleen bij temperaturen
tussen -15°C en +40°C gebruiken en/of opslaan.
• Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel
toebehoren van SIEGENIA.
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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 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
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
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
aanwijzingen 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.
• Letselgevaar bij beschadiging van de
ventilatiesleuven. Schakel het apparaat uit en neem
contact op met de klantenservice.

4

Algemene opmerkingen

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

Leveringsomvang
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Pos.

Omschrijving

AEROVITAL ambience

1

Warmtewisselaar (2x)

2

Waterkeringsrooster (2x)

3

Buis (2x)

4

Insectenhor (2x)

5

Zakje schroeven (5 schroeven, 5 pluggen,
4 schroefkoppelingsplaten)

6
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7

Boorsjabloon

8

AEROVITAL ambience

9

Originele gebruiksaanwijzing

10

Beknopte handleiding

AEROVITAL ambience
smart

―

Warmteterugwinning
Functie

Toetsblokkering (kinderslot)
Temperatuur- en vochtsensor
Luchtkwaliteitssensor

―

Bediening via SIEGENIA Comfort App

―

Montageset

Apparatenset
4

1

3
8

2

9

10

7
5
6
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Montage

6.1 Montagevoorwaarden
Montage alleen op gladde en effen wand

(bepleisterd)

6.2 Extra eisen bij AEROVITAL ambience
smart
• De AEROVITAL ambience smart moet zoveel
mogelijk vrij van storingsbronnen worden
gemonteerd.

LET OP
Onder pleisterwerk gelegde 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).

• Geschikte montageplaats:
– in de buurt van een 230 V AC-stroomaansluiting
(apparaat-kabellengte max. 4,5 m)
– bij aansluiting op het vaste netwerk via een
wanddoos
– niet in de directe buurt van radiatorthermostaten

• De volgende storingsbronnen kunnen het wifisignaal 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.
WLAN-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.
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6.3 Inbouwmaten
min(min.
. 300 365)

(min. 485)
185

min. 65

min. 300

min. 250

min. 250

min. 300

Afstand naar voren - montage aan de wand

Afstand tot de vloer en de zijkant

(min. 365)
min. 300

min. 65

(min. 485)

60

185

min. 632

min. 300

Afstand naar voren - montage in het metselwerk
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(min. 365)

min. 5

.
ax

min. 300

0

12

m

Wanduitsparing (alleen bij montage in het metselwerk)
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6.4 Montagevolgorde

2

1

°

90

7x

5x

D IN7996 - 5 x 50

S8

5x

Bevestigingsgaten boren

2–5°

3

≥ ø 82
Kerngaten en bevestigingsgaten aftekenen

Kerngaten boren
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6

X
X

Buizen afkorten

5

Buizen plaatsen

Buizen isoleren (afhankelijk van de eisen)

7

Buizen verzegelen
Binnenkant = diffusiedicht afdichten
Buitenkant = diffusieopen afdichten
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8

10

5x

Waterkeringsrooster afdichten en monteren

Pluggen plaatsen

De lamellen van de waterkering moeten naar
beneden wijzen.

9

Afhankelijk van de aard van de wand moeten
geschikte pluggen door de klant beschikbaar
gesteld worden.

11

10

1x

Insectenhor plaatsen
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12

14

Behuizingsdeksel verwijderen

Afvoerluchtfilter en filterhouder verwijderen (links en
rechts)

13

15

Onderste afdekplaat losmaken en verwijderen

Bovenste afdekplaat losmaken en verwijderen
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16

Geluidsdemper verwijderen

17

Ventilatiefilter verwijderen
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GEVAAR

19

Open liggende elektrische componenten
Levensgevaar door elektrische schok of brand
• Schakel vóór de montage de stroom uit.
• Bij het leggen van de voedingskabel ter plaatse is een
veiligheidsscheiding van alle polen noodzakelijk.

max

. 4,5

m

18

2x

T20

Kabeltrekontlasting losmaken

Standaard aansluiting ① of vaste aansluiting ② (nets
noer moet door de klant ter beschikking worden gesteld)

20

2x

T20

Kabeltrekontlasting bevestigen
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23

21

2

4x

1

T20

Apparaat aan de wand hangen

22
Apparaat uitlijnen en bevestigen
De schroefkoppelingsplaat mag bij het aandraaien
niet vervormd raken (niet met volle kracht
aantrekken, geen te hoog koppel).

4x
24

2x

Verschroevingsplaat plaatsen

4x

Transport tape losmaken (6 stroken)
14/20
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25

28

Ventilatiefilter plaatsen

Bovenste afdekplaat bevestigen

26
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WAARSCHUWING
Sterke aantrekkingskracht van de magneten
Bij onvoorzichtige bediening kunnen uw vingers of huid
tussen twee platen vastklemmen. Dat kan tot kneuzingen
en bloedverlies leiden.
• Werk voorzichtig.

29

Geluidsdemper centraal positioneren

27
2

1

Warmtewisselaar centraal positioneren en tot het
vergrendelen naar boven drukken

WAARSCHUWING
Hoog gewicht van de warmtewisselaar
Gevaar voor letsel door vallende warmtewisselaar

Bovenste afdekplaat positioneren

H39.WANS008NL-03

• Let op dat de
warmtewisselaar niet valt.
• Werk voorzichtig.
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30

32

Afvoerluchtfilter en filterhouder centraal positioneren

Stroom inschakelen en apparaten-testrun uitvoeren.
Daarvoor de afgebeelde toetsencombinatie invoeren

31

33
3

1
2

Onderste afdekplaat positioneren en bevestigen

WAARSCHUWING

2

Sterke aantrekkingskracht van de magneten
Bij onvoorzichtige bediening kunnen uw vingers of huid
tussen twee platen vastklemmen. Dat kan tot kneuzingen
en bloedverlies leiden.

1

• Werk voorzichtig.

Behuizingsdeksel sluiten
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Storingen verhelpen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Warmtewisselaars en
afvoerluchtfilter incl. filterhouder
zitten niet centraal in de
behuizing

• Positie van de warmtewisselaars en afvoerluchtfilter
incl. filterhouder controleren en indien nodig aanpassen
• Testrun uitvoeren (zie pagina 16)
• Revisiekleppen openen en positie van de schuif
controleren
• Testrun uitvoeren (zie pagina 16)

Verhoogde
geluidsontwikkeling bij
uitvoering van de testrun

H39.WANS008NL-03

Schuif niet juist aan de motor
bevestigd

01.2020

17/20

Montagehandleiding

AERO
8

AEROVITAL ambience

Technische gegevens

eigengeluid
(gemeten volgens DIN EN ISO 3741, bij 8 dB
ruimtedemping)

Luchtprestatie

Stroomverbruik
(normale bedrijfsmodus)

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience smart

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

LPA = 20 dB (A)
LPA = 22 dB (A)
LPA = 25 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 31 dB (A)

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

LPA = 20 dB (A)
LPA = 22 dB (A)
LPA = 25 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 31 dB (A)

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

25 m³/h
30 m³/h
42 m³/h
55 m³/h
60 m³/h

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

25 m³/h
30 m³/h
42 m³/h
55 m³/h
60 m³/h

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

6W
7W
8W
11 W
12 W

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

6W
6W
8W
11 W
12 W

Percentage warmteterugwinning (volgens DiBT)

tot 85%

tot 85%

Geluidswering (conform DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 54 dB

Dn,e,w = 54 dB

(gemeten volgens DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 58 dB

Dn,e,w = 58 dB

Elektrische aansluiting

230 V AC / 0,06 A

230 V AC / 0,06 A

Beschermingsklasse

II

II

Gewicht

24 kg

24 kg

Luchtfilter (ventilatiefilter en afvoerluchtfilter)

Filterklasse M5

Filterklasse M5

Toegelaten gebruikstemperatuur

‒15 °C tot +40 °C

‒15 °C tot +40 °C

Bouwtechnische certificering

Z-51.3-403

Z-51.3-403

Geluidswering met geluidswerende buis

9

Maten

600

185

690

618

528
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Productgegevensblad (conform EU-besluit 1254/2014)

a

Fabrikant

b

Modelcode

SIEGENIA

SIEGENIA

d

AEROVITAL ambience
‒
16,82 kWh/(m² . a); E
Energieverbruik (SEV);
energie-efficiëntieklasse (SEV-klasse)
‒ 41,52 kWh/(m² . a); A
(per klimaatzone warm / gemiddeld / koud) ‒ 84,64 kWh/(m² . a); A+
Type
WLA / ZLA

AEROVITAL ambience smart
‒ 17,72 kWh/(m² . a); E
‒ 42,42 kWh/(m² . a); A+
‒ 85,53 kWh/(m² . a); A+
WLA / ZLA

e

Soort aandrijving

Meertrapsregeling

Toerentalregeling

f

Warmteterugwinningssysteem

Regeneratief

Regeneratief

g

Temperatuurwijzigingsgraad

83 %

83 %

h

Maximale luchtvolumestroom

60 m³/h

60 m³/h

i

Elektrisch ingangsvermogen

12,0 W

11,8 W

j

Geluidsvolumeniveau

33 dB (A)

33 dB (A)

k

Relatieve luchtvolumestroom

42 m³/h

42 m³/h

l

Relatief drukverschil

―

―

0,20 W/(m³/h)

0,20 W/(m³/h)

1,21 / 0,65

1,21 / 0,65

0,0 % / 3,6 %

0,0 % / 3,6 %

0,0 % / 0,0 %
zie gebruiksaanwijzing
H47.WANS007DE

0,0 % / 0,0 %
zie gebruiksaanwijzing
H47.WANS007DE

―

―

―

―

20 % / 23 %

20 % / 23 %

2,6 m³/h / 2,6 m³/h

2,6 m³/h / 2,6 m³/h

c

m Specifiek ingangsvermogen

p

Regelfactor / regeltypologie
maximale lekluchtratio binnen en buiten
(interne / externe ondichtheid)
Mengratio (binnen / buiten)

q

Instructies voor de filtervervanging

n
o

u

Instructies voor het aanbrengen van
een buitenlucht-/afvoerluchtrooster (bij
ventilatieapparaten met één richting)
Instructies voor demontage
Drukschommelingsgevoeligheid van de
luchtstroom (bij +20 Pa en –20 Pa)
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten

v

Jaarlijks energieverbruik

r
s
t

w

1,427 kWh/a
20,39 kWh/a
jaarlijkse besparing op verwarmingsenergie
45,09 kWh/a
(per klimaatzone warm / gemiddeld / koud)
88,20 kWh/a
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1,067 kWh/a
20,39 kWh/a
45,09 kWh/a
88,20 kWh/a
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