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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	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

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

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

• Gebruik	altijd	de	meegeleverde	SIEGENIA-
waterkering 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.	

• 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!)

• 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.

• 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.
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3 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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5 Levering.en.uitrusting

Pos. Omschrijving AEROVITAL ambience AEROVITAL ambience 
smart

Le
ve

rin
gs

om
va

ng

1 Warmtewisselaar (2x)

2 Waterkeringsrooster (2x)

3 Buis (2x)

4 Insectenhor (2x)

5 Zakje	schroeven	(5	schroeven,	5	pluggen)

6 Montagehandleiding

7 Boorsjabloon

8 AEROVITAL ambience

9 Originele gebruiksaanwijzing

10 Beknopte handleiding ―

Fu
nc
tie

Warmteterugwinning

Toetsblokkering (kinderslot)

Temperatuur- en vochtsensor

Luchtkwaliteitssensor ―

Bediening via SIEGENIA Comfort App ―

Montageset Apparatenset

1 3

2

4

5
6

7

8

9
10
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6 Apparaatbeschrijving

6.1 Werking van het apparaat

6.1.1 Be-.en.ontluchten.met.een.ventilator.en.
warmteterugwinning

1

3

2

4

• De buitenlucht (1) wordt aangezogen en komt als 
gefilterde	aanvoerlucht	(2) in de ruimte terecht.

• De afvoerlucht (3) wordt aangezogen en komt als 
afgevoerde lucht (4) in de buitenlucht terecht.

• Beide luchtstromen worden afwisselend door de 
twee warmtewisselaars geleid. De buitenlucht wordt 
voorverwarmd,	voordat	deze	als	aanvoerlucht	in	
de ruimte terechtkomt (met name in het koude 
seizoen).

6.1.2 Werking.in.automatische.modus

• Afhankelijk	van	de	temperatuur	en	
de	luchtvochtigheid	schakelt	de	AEROVITAL ambience 
automatisch	naar	de	ventilatorstanden	1	t/m	5.

• Afhankelijk	van	de	luchtkwaliteit,	alsmede	de	
temperatuur	en	de	luchtvochtigheid,	schakelt	de	
AEROVITAL	ambience	smart	DM	automatisch	naar	de	
ventilatorstanden	1	t/m	5.

• De schakelstanden zijn hierbij volgens 
behaaglijkheidscriteria gericht.

6.2 Onderdeelomschrijving

5

6

7

5

6

1 2 3 4

1. Aan/Uit (en helderheidssensor1))
2. Ventilatorstanden	1	t/m	5
3. Automatische	modus	(AUTO)
4. Warmteterugwinning (WRG)
5. Ventilatiesleuf	aanvoerlucht
6. Ventilatiesleuf	afvoerlucht
7. Voedingskabel	met	eurostekker	(alternatief	vaste	

aansluiting)

1) Afhankelijk van de lichtintensiteit in de ruimte regelt de helderheidssensor 

automatisch de helderheid van het LED-display. Hoe donkerder het licht in de 

ruimte is, des te donkerder is het LED-display.
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7 LED-display

7.1 Bedrijfstoestand

LED Bedrijfstoestand

»AUTO« knippert Kalibratie	van	de	sensoren 
(zie	Automatische	kalibratie,	pagina	9)

»Ventilatorstand«	
brandt gekozen	ventilatorstand	actief

»AUTO« brandt automatische	modus	actief*

»WRG« brandt warmteterugwinning	actief

* In de automatische modus worden de ventilatoren niet uitgeschakeld, 

maar lopen ze in een minimale basisstand

7.2 Speciale.functie

LED Bedrijfstoestand

Alle LEDs branden 
kort

Bevestiging	van	een	speciale	functie 
(bijv.	toetsblokkering,	reset)

7.3 Storingen

• Storingen worden als aanvulling op de actuele 
bedrijfstoestand weergegeven.

• Storingsmeldingen,	zie	"Storingen	verhelpen",	zie	
pagina 15.
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8 Ingebruikname

8.1 Kalibratie.van.de.
luchtkwaliteitssensoren (alleen 
AEROVITAL ambience smart)

• Zodra de AEROVITAL ambience smart aan 
het stroomnet geschakeld wordt (ook na een 
stroomuitval),	vindt	er	een	automatische	kalibratie	
van de sensoren plaats.

• Tijdens	de	kalibratie	knippert	de	led	en	kan	de	
automatische	modus	niet	geactiveerd	worden.

8.2 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.

9 Bediening

9.1 Toetsen op het apparaat

Stap Toets Toetsfunctie

Toestel inschakelen Apparaat Aan/Uit

Gewenste 
ventilatorstand	of	
automatische	modus	
instellen

Ventilatorstand	
verlagen 
(laagste stand = 1)
Ventilatorstand	
verhogen 
(hoogste stand = 5)
Automatische	modus	
Aan/Uit

Warmteterugwinning 
activeren

Warmteterugwinning 
Aan/Uit

Opmerking: Na het opnieuw starten schakelt 
het apparaat over naar de laatst gebruikte 
modus	(ventilatorstand,	automatische	modus,	
warmteterugwinning)

9.2 De.toetsblokkering.activeren.en.
deactiveren.(kinderbeveiliging)

• Om	het	ventilatieapparaat	te	beschermen	tegen	
ingrepen door derden of het per ongeluk bedienen 
van	apparaatfuncties	te	voorkomen,	is	het	mogelijk	
de toetsen op het apparaat te blokkeren.

• Na	activering	van	de	toetsblokkering	kan	
het	ventilatieapparaat	alleen	nog	via	
SIEGENIA Comfort App bestuurd worden 
(alleen AEROVITAL ambience smart).

– Kies	voor	het	activeren	en	deactiveren	de	
volgende	toetsencombinatie: 

– Na	succesvolle	activering/deactivering	knipperen	
alle LEDs 1-2 seconden lang
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10 Bediening via smartphone of tablet (alleen AEROVITAL ambience smart)

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

10.1 Apparaten programmeren

 Zie bijgevoegde beknopte handleiding 
(H47.MOTS005NL)

10.2 Apparaatfuncties.in.de.app

10.2.1 .Ventilatievermogen

Het	ventilatievermogen	kan	handmatig	worden	
ingesteld.

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

10.2.2  Bedrijfsmodus

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

Aanvoerlucht

Afvoerlucht

Aan- en afvoerlucht

Aan- en afvoerlucht met 
warmteterugwinning

10.2.3 ..Automatische.modus

Informatie	over	de	automatische	modus,	zie	pagina	7.

10.2.4  Silent Mode

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

10.2.5  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.

10.2.6 .Waarschuwing.(filtervervanging)

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

10.2.7 .Ruimtetemperatuur.en.luchtvochtigheid

• De ruimtetemperatuur wordt in graden Celsius (°C) 
weergegeven.

• De	luchtvochtigheid	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-ext.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/gebaude/smarthome/h47.mots005_nl.pdf
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11 Verzorging en onderhoud

GEVAAR

Elektrisch aangedreven apparaat

Levensgevaar door elektrische schok of brand

• Schakel het apparaat vóór elke reiniging of 
onderhoudswerkzaamheden uit en trek de stekker uit 
het stopcontact. Trek daarbij nooit aan de kabel om het 
apparaat los te koppelen van het stroomnetwerk.

• 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.

11.1 Reiniging

• Belangrijk: bij het reinigen van de 
AEROVITAL ambience mag er 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 AEROVITAL ambience met een doek die 
bevochtigd	is	met	een	milde	zeepoplossing	of	met	
afwasmiddel.

11.2 Filtervervanging

• Zodra	de	led	voor	filtervervanging	knippert,	moeten	
de	twee	afvoerluchtfilters	en	de	ventilatiefilter	
worden vervangen. 

• De	filters	moeten	minstens	om	de	12	maanden	
worden vervangen.

• Gebruik	alleen	originele	filters	van	SIEGENIA.	
Reservefilters	kunt	u	bij	SIEGENIA	of	via	de	
vakhandel	kopen	(zie	Toebehoren,	pagina	14). 

1

Behuizingsdeksel verwijderen
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2 6

Bovenste afdekplaat losmaken en verwijderen Geluidsdemper	centraal	positioneren

3 7

Geluidsdemper verwijderen Bovenste	afdekplaat	positioneren

4 8

Vervuilde	aanvoerluchtfilter	verwijderen Bovenste	afdekplaat	bevestigen

5 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.

Nieuwe	aanvoerluchtfilter	plaatsen
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8 12

Onderste afdekplaat losmaken en verwijderen Afvoerluchtfilter	en	filterhouder	centraal	positioneren

9 13

2
1

Afvoerluchtfilter	en	filterhouder	verwijderen	(links	en	
rechts)

Onderste	afdekplaat	positioneren	en	bevestigen

10 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.

Vervuilde	afvoerluchtfilter	verwijderen

11

Nieuwe	afvoerluchtfilter	plaatsen
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14

2

3

1

Behuizingsdeksel sluiten

15

Na	het	uitvoeren	van	de	filtervervanging	moet	de	
filtervervangingsindicatie	weer	gereset	worden.	Dit	
gebeurt via de SIEGENIA Comfort App ①.of door 
afwisselend te drukken op de toetsen min en plus ②

12 Toebehoren
Korte.artikelomschrijving Artikelnummer Inhoud

Filterset AEROVITAL ambience L5133000-093010
1x	ventilatiefilter	M5
2x	afvoerluchtfilter	M5

Filterset	NOx-filter	F7	(voor	pollen	/	
fijnstof	/	stikstofdioxide) L5133010-099010

1x	ventilatiefilter	NOx	F7
2x	afvoerluchtfilter	M5
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13 Storingen verhelpen

Bij een storing in geen enkel geval het apparaat openen en/of proberen het te repareren. Wanneer de volgende 
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

AEROVITAL ambience toont 
geen	reactie	bij	drukken	op	de	
toets

Toetsblokkering	actief Toetsblokkering	deactiveren	(zie	pagina	9)

Geen stroomvoorziening Stroomvoorziening controleren

Bekabeling verkeerd/defect of kabel 
defect Bekabeling door elektricien laten controleren

Netadapter defect Voedingsspanning door elektricien laten nameten

AEROVITAL ambience 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	de	
AEROVITAL ambience smart

Reset op AEROVITAL ambience smart uitvoeren:
Aan/Uit-toets en min-toets afwisselend indrukken 

Alle LEDs branden kort
De AEROVITAL ambience smart schakelt weer in 
ventilatorstand	1	en	is	weer	op	fabrieksinstelling	gereset.

De weergegeven 
buitentemperatuur in 
SIEGENIA Comfort App wijkt 
af van de daadwerkelijke 
buitentemperatuur

De temperatuursensor zit binnenin 
het	apparaat.	Afhankelijk	van	externe	
invloeden kan de weergegeven 
temperatuur daarom van de 
daadwerkelijke temperatuur afwijken 
(bijv.: directe zonnestraling op de gevel)

niet vereist

LED	"ventilatorstand	1"	
knippert

Vuile	filter Filtervervanging uitvoeren 
(zie	Filtervervanging,	pagina	11)

LED	"ventilatorstand	2"	
knippert

Antivriesbescherming	actief
(buitentemperatuur	onder	−12	°C)

niet vereist

LED	"ventilatorstand	4"	
knippert

algemene storing

Apparaat van stroomtoevoer loskoppelen

Stroomtoevoer weer inschakelen

Opmerking: Als	de	fout	blijft	optreden,	contact	opnemen	
met service-afdeling

13.1 SIEGENIA Comfort App

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

https://smarthome.siegenia.com
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14 Technische gegevens
AEROVITAL ambience AEROVITAL ambience smart

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

Niveau	1 LPA = 20 dB (A)
Niveau	2 LPA = 22 dB (A)
Niveau	3 LPA = 25 dB (A)
Niveau	4 LPA = 30 dB (A)
Niveau	5 LPA = 31 dB (A)

Niveau	1 LPA = 20 dB (A)
Niveau	2 LPA = 22 dB (A)
Niveau	3 LPA = 25 dB (A)
Niveau	4 LPA = 30 dB (A)
Niveau	5 LPA = 31 dB (A)

Luchtprestatie

Niveau	1 25	m³/h
Niveau	2 30	m³/h
Niveau	3 42	m³/h
Niveau	4 55	m³/h
Niveau	5 60	m³/h

Niveau	1 25	m³/h
Niveau	2 30	m³/h
Niveau	3 42	m³/h
Niveau	4 55	m³/h
Niveau	5 60	m³/h

Stroomverbruik
(normale bedrijfsmodus)

Niveau	1 6	W
Niveau	2 7	W
Niveau	3 8	W
Niveau	4 11	W
Niveau	5 12	W

Niveau	1 6	W
Niveau	2 6	W
Niveau	3 8	W
Niveau	4 11	W
Niveau	5 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

Geluidswering met geluidswerende buis 
(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

15 Maten
618 185

69
0

528

60
0
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16 Productgegevensblad.(conform.EU-besluit.1254/2014)
a Fabrikant SIEGENIA SIEGENIA

b Modelcode AEROVITAL ambience AEROVITAL ambience smart

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

‒	16,82	kWh/(m²	.	a);	E
‒	41,52	kWh/(m²	.	a);	A
‒	84,64	kWh/(m²	.	a);	A+

‒	17,72	kWh/(m²	.	a);	E
‒	42,42	kWh/(m²	.	a);	A+
‒	85,53	kWh/(m²	.	a);	A+

d  Type WLA / ZLA 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 ― ―

m Specifiek	ingangsvermogen 0,20	W/(m³/h) 0,20	W/(m³/h)

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

o
maximale	lekluchtratio	binnen	en	buiten 
(interne / externe ondichtheid) 0,0	%	/	3,6	% 0,0	%	/	3,6	%

p Mengratio	(binnen	/	buiten) 0,0	%	/	0,0	% 0,0	%	/	0,0	%

q Instructies	voor	de	filtervervanging Filtervervanging zie pagina 11 Filtervervanging zie pagina 11

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) 20	%	/	23	% 20	%	/	23	%

u Luchtdichtheid tussen binnen en buiten 2,6	m³/h	/	2,6	m³/h 2,6	m³/h	/	2,6	m³/h

v Jaarlijks energieverbruik 1,427	kWh/a 1,067	kWh/a

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

20,39	kWh/a
45,09	kWh/a
88,20	kWh/a

20,39	kWh/a
45,09	kWh/a
88,20	kWh/a
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17 EG-conformiteitsverklaring voor de CE-markering

Voor onze verklaring AEROVITAL ambience	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) 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,	2016-12-07
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