
BETRIEBSANLEITUNG

Reversierende einzelraumlüftungsanlage mit 
wärmerückgewinnung

Siku RV 50 C Pro Comfo
Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 

BETJENINGSVEJLEDNING

Reversibel etrumsventilator med 
varmegenvinding
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

Læs omhyggeligt denne brugervejledning før installation og ibrugtagning af produktet.
Under installation og drift af produktet skal du overholde alle sikkerhedskrav, advarsler og anvisninger i denne vejledning, samt andre gældende lokale
og nationale installationsrelaterede, elektriske og almentekniske normer og standarder.
Vær også opmærksom på advarsler i brugervejledningen, fordi de indeholder vigtige oplysninger om din egen sikkerhed.
Manglende overholdelse af disse advarsler og sikkerhedsforanstaltninger kan medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
Efter at have læst denne brugervejledning igennem, bør du opbevare den, så længe produktet er i brug.
Brugervejledningen skal altid følge med produktet. Husk dette når du sælger eller overlader ventilatoren til en anden bruger. 

Betydning af symboler i   vejledningen: 

Manualen består af en teknisk beskrivelse, en brugsanvisning, tekniske specifikationer og installationsvejledning til det reversible ventilationssystem med 
ventilatorer med varmegenvinding SIKU RV (DUO), i det efterfølgende omtalt som ”enheden”.
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ADVARSEL! 

FORBUDT!

KRAV TIL MONTAGE OG DRIFT AF ENHEDEN

• Før ethvert arbejde med enheden påbegyndes, 
skal strømforsyningen afbrydes

• Enheden skal udpakkes omhyggeligt 

• Elkabler skal holdes væk fra varmeapparater og 
andre varmekilder

• Ved installation og montage af enheden, 
skal de elektriske sikkerhedsregler 
overholdes nøje !
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• Brug aldrig udstyr, værktøj og ledninger, som er 
beskadigede / uegnede, når enheden tilsluttes 
elnettet

• Brug aldrig enheden uden for 
temperaturområdet, der er angivet i denne 
vejledning

• Enheden må ikke anvendes i aggressive eller 
eksplosive omgivelser

• Rør ikke knapper/kontakter med våde hænder
• Montage- og vedligeholdelsesprocedurer på 

produktet må ikke udføres med våde hænder

• Rengør ikke enheden i vand
• Elektriske komponenter skal beskyttes mod 

vandindtrængning

MONTAGE- OG DRIFTSKRAV

• Lad ikke børn lege med produktet
• Afbryd strømmen ved enhver form for 

vedligeholdelse

• Sørg for at der ikke opbevares brandfarlige og / 
eller eksplosive stoffer i nærheden

• Ved usædvanlige lyde, lugte, røg osv. under drift, 
sluk da ventilatoren med det samme og afbryd 
strømmen. Kontakt derefter din lokale elinstallatør

• Åbn ikke enheden under drift
• Ret ikke luftstrømmen fra apparatet mod åben ild 

eller andre antændelseskilder

• Bloker ikke luftkanalen, når ventilatoren er i drift
• Ved længerevarende drift af enheden bør man 

regelmæssigt kontrollere, om alle skruer er 
stramme

• Man må ikke sidde på enheden eller placere 
andre genstande på den

• Enheden må kun bruges indenfor 
bestemmelsesområderne!

SØRG FOR, AT PRODUKTET EFTER SIN LEVETIDS UDLØB IKKE BORTSKAFFES
SAMMEN MED NORMALT HUSHOLDNINGSAFFALD. FORKERT BORTSKAFFELSE

SKADER MILJØET OG HELBREDET
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

Ventilatoren er beregnet til at skabe et konstant luftskifte i lejligheder, huse, hoteller, kontorer, cafeer og lign. offentlige og private lokaler. Ventilatoren 
er udstyret med en keramisk varmeveksler, der muliggør tilførsel af frisk og filtreret luft, som opvarmes ved genvinding af varme i udsugningsluften.
Ventilatoren er designet til væginstallation.

ANVENDELSESOMRÅDE

Ventilatoren er beregnet til kontinuerlig drift uden at blive afbrudt fra strømforsyningen.
Luften må ikke indeholde letantændelige eller eksplosive stoffer, kemisk aktive dampe, klæbrige stoffer, fibermaterialer, groft støv, sod, fedt eller andre 
partikler, der fremmer dannelsen af skadelige stoffer (toksiner, støv, sygdomsfremkaldende mikroorganismer etc.)

ENHEDEN MÅ IKKE BETJENES AF PERSONER (HERUNDER BØRN) MED NEDSAT FYSISK ELLER 
MENTAL KAPACITET, ELLER MED MANGLENDE ERFARING HERTIL.

ALT INSTALLATIONS- OG SERVICEARBEJDE PÅ APPARATET SAMT EVT. REPARATIONER MÅ 
UDELUKKENDE UDFØRES AF BEHØRIGT KVALIFICEREDE OG INSTRUEREDE FAGFOLK.

SØRG VED INSTALLATIONEN FOR, AT BØRN IKKE KAN FÅ ADGANG TIL UDSTYRET UDEN 
TILLADELSE OG OPSYN

LEVERING

Betegnelse

Antal 

Siku RV 50 C Pro 
Comfo

Siku RV 30 C Pro Duo 
Comfo 

indvendig del 1 stk. 1 stk.
Murrør 1 stk. 1 stk.
Indsatse til adskillelse af luftstrømme - 3 stk.
Lydisoleringsmåtte 1 stk. -
Varmevekslerenhed med ventilator 1 stk. 1 stk.
Udvendig  ventilationsrist 1 stk. 1 stk.
Fjernbetjening 1 stk. 1 stk.
Montageskabelon af pap 1 stk. 1 stk.
Montagesæt 1 stk. 1 stk.
Emballage 1 stk. 1 stk.
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TEKNISKE DATA

Ventilationssystemet skal anvendes indendørs ved en omgivelsestemperatur mellem -30°C og +50°C og ved en relativ luftfugtighed op til 80%.
IP-beskyttelsesklasse (sikret mod adgang til farlige dele og vandindtrængen): IP 24
Ventilatorens design bliver løbende forbedret, så nogle modeller kan afvige en smule fra det, der er beskrevet her.

TEKNISKE DATA

Hastighedsniveau 
Siku RV 50 C Pro Comfo Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 

I II III I II III

Forsyningsspænding, V - 50/60 Hz 1~100-240 1~100-240

Effektforbrug, W 3.61 4.15 5.2 2,17 3,66 6,62

Strømforbrug, A 0,025 0,030 0,039 0,026 0,039 0,066

Max. luftmængde, m³/h 15 30 50 10 20 30

Filter
G3 

F8 (Option)
G3

Temperatur for transporteret luft ˚C -30 til +50

Støj på 1 m afstand, dB(A) 20 27 30 33 40 43

Støj på 3 m afstand, dB(A) 11 18 21 24 31 34

Støjdæmpning udendørs, dB(A) 42 42

Varmegenvinding, % 97 90 82 85 80 75

IP-klasse IP 24 IP 24

Længden af murrøret afhænger af modellen

Længde af murrør

Siku RV 50 C Pro Comfo 250 (150*) - 500

Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 280 - 500

* Minimumslængde af murrør Siku RV 50 C Pro Comfo
Den udvendige ventilationsrist er afhængig   af modellen. De ydre måler er angivet i 
brugsanvisningen. 

De udvendige mål af den indvendige del er angivet nedenfor.

160

Længde af murrøret

Udvendig rist

Frontpanel 

207

85

137

138
 

235 71

285

207

85

137

138
 

Siku RV 50 C Pro Comfo Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 

MÅL PÅ DEN INDVENDIG DEL, MM
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

KONSTRUKTION

KONSTRUKTION

Filter
Beskytter vekslerenhed og 
ventilatorer mod støv og 
fremmedlegemer

Frontpanel til afdækning af bagsiden af den 
indvendige del
Er aftagelig, så �ltrene kan skiftes.
Kan lukke for luftstrømmen.
Siku RV 50 C Pro Comfo indeholder endvidere et 
lukkespjæld, som lukker, når enheden er slukket

Bagsiden af den indvendige del
Består af et printkort og eltilslutning

Varmevekslerenhed 
Består af en ventilator, 

en varmeveksler og �ltre

Varmevekslerenhed
Består af ventilatorer, en varmeveksler og �ltre

Bagsiden af den 
indvendige del

Består af et printkort 
og eltilslutning

Murrør
Udført i plast.

Indsatse til adskillelse af 
luftstrømmene
Adskiller udsugnings- og 
indblæsningsluften i murrøret.

Udvendig rist 
Beskytter enheden mod 

indtrængen af vand og 
fremmedlegemer udefra

Lydisoleringsmåtte        
Sørger for dæmpning af støj

Siku RV 50 C Pro Comfo

Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 

Siku RV 50 C Pro Comfo
Enheden består af en indvendig del, en varmevekslerenhed og en ventilator placeret i murrøret, en lyddæmpningsmåtte og en afsluttende udvendig 
ventilationsrist.
Varmeveksleren er den vigtigste komponent i ventilationssystemet. Filtre forhindrer indtrængning af støv og fremmedlegemer.
Den indvendige del er forsynet med lukkespjæld, så enheden kan lukkes, når den ikke er i brug.

Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 
Enheden består af en indvendig del, en varmevekslerenhed og ventilatorer placeret i murrøret, indsatse til adskillelse af luftstrømmen og en afsluttende 
udvendig ventilationsrist. Varmeveksleren er den vigtigste komponent i ventilationssystemet. Filtre forhindrer indtrængning af støv og snavs ind i 
varmeveksleren.

Den afsluttende ventilationsrist bliver monteret på ydersiden af bygningen og forhindrer indtrængning af vand og grove fremmedlegemer.
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Filter 
Til rensning af luften for støv og snavs 
samt beskyttelse af varmeveksleren

Ventilator Varmeveksler
Sikrer at energien 
i udsugning-
sluften overføres til udeluften

Varmeveksler
Sikrer at energien i udsugningsluften 
overføres til udeluften

Stik
Forbinder motor og styring 

Ventilator 

Siku RV 50 C Pro Comfo Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 

OPBYGNING AF VARMEVEKSLERENHEDEN

DRIFTSFUNKTION: SIKU RV 50 C PRO COMFO

Drift af ventilationssystemet:
Ventilation. Ventilationssystemet kører med kontinuerlig indblæsning af frisk luft eller udsugning fra lokalet i den valgte hastighed
Varmegenvinding. Ventilationssystemet kører i reversibel drift mellem indblæsning og udsugning, hvorved energien i indeluften overføres til 
udeluften, før den indblæses i lokalet.

Ventilationssystemet kører i to tidsperioder på hver 70 sekunder. 
Cyklus I. Varm luft suges ud af lokalet, ledes gennem den keramiske varmeveksler, som gradvist opvarmes og opfugtes, hvorved der genvindes op til 
97% af energien i udsugningsluften. 70 sekunder senere, når den keramiske varmeveksler er blevet opvarmet, går ventilatoren over til lufttilførsel
Cyklus II. Frisk luft blæses ind i lokalet udefra gennem den keramiske varmeveksler, hvorved den akkumulerede fugt og varme afgives til den friske 
udeluft. 70 sekunder senere, når den keramiske varmeveksler er blevet afkølet, vil ventilatoren gå over til udsugning påny og cyklus I gentages.

U
dsugning

Lu
ftt

ilf
ør

se
l

+20 ˚С

-7 ˚С

+20 ˚С

-7 ˚С

+17 ˚С

-10 ˚С

+17 ˚С

-10 ˚С

70 Sek.

70 Sek.

Bemærk, at varmeveklserenheden kan ikke skilles ad.
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

DRIFTSFUNKTION: SIKU RV 30 C PRO DUO COMFO

Drift af enheden:
Ventilation: Den ene ventilator blæser frisk luft ind, den anden suger luft ud af lokalet. Driften er ikke reversibel og ventilatorerne skifter ikke retningen.
Udsugning: Begge ventilatorer suger ud i den indstillede hastighed, og ventilationssystemet anvendes kun til udsugning. Ved aktivering af enten en 
ekstern sensor eller den indbyggede fugtsensor i den indvendige del, følger ventilationssystemet én af to driftstilstande afhængig af indstilling – se side 14
Varmegenvinding: Den ene ventilator suger ud, og den anden ventilator blæser ind. Herved genvindes energien i indeluften og overføres til udeluften, 
før den indblæses i lokalet. Driften er reversibel, og ventilatorerne skifter retning efter 70 sekunder.

Afkast til det fri
Udsugning

Udeluft / friskluft
Indblæsning

Udeluft / friskluft

70 Sek.

70 Sek.

Indblæsning

Afkast til det fri Udsugning

Lukkespjæld er lukket. Lukkespjæld er åbent. Den indvendige del er forsynet med et lukkespjæld. Under drift af
enheden er spjældet åbent. Spjældet lukkes 2 minutter efter enheden 
slukkes.

FUNKTION AF DET INDVENDIGE LUKKESPJÆLD FOR SIKU RV 50 C PRO COMFO
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MONTAGE OG KLARGØRING TIL DRIFT

LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR ENHEDEN MONTERES

DEN INDVENDIGE DEL MÅ IKKE DÆKKES AF GARDINER OG LIGN. VED INSTALATIONEN. 
DETTE VIL BLOKERE FOR LUFTCIRKULATIONEN

1. Der bores et hul i væggen. Dimension på hullet samt placering fremgår af nedenstående. Der skal samtidig forberedes for installation af elkabler 
for tilslutning til elnettet.

Ø 180

min 500

min 500

m
in

 5
00

A

A
A-A

2. 2. Montér murrøret i væggen. Røret fastholdes ved hjælp af kiler og montageskum. 

0 - 3 mm 0 - 10 mm

Hulrum mellem 
ventilationsrør og væg fyldes  

med montageskum

Kiler

min 3°

Montér murrøret med et fald på 3° mod ydermuren af hensyn til 
kondens og regnvand.

Murrørets længde skal tilpasses, så indedel og udvendig ventilationsrist 
kan monteres.

På ydervæggen monteres murrøret så det max. stikker 10 mm ud fra 
væggen.

På indervæggen monteres murrøret så det max. stikker 3 mm ud fra 
væggen.  
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

3. Fastgør den medfølgende papskabelon på den indvendige væg ved hjælp af f.eks. selvklæbende tape.
Bor de nødvendige huller til fastgørelse af indedelen. Træk strømkablet ud af væggen igennem markeringen på montageskabelonen.

4. Afmonter frontpladen på den indvendige del ved et let tryk på knapperne i siderne. 

Ved montage af Siku 
RV 50 C Pro Comfo 

skal styrepinden være 
i bund

5. Fastgør bagsiden af den indvendige del med de medfølgende skuer – eller tilsvarende. Afmontér det gennemsigtige låg for at få adgang til print 
og ledningsholdere.

6. Tilslut enheden som vist nedenfor. Al tilslutning skal foretages af en 
autoriseret elinstallatør. Se de efterfølgende eldiagrammer

Klemforbindelse Klemforbindelse
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7. Indsæt vekslerenheden i murrøret og tilslut multistikket til printkortet.

Multitikket føres under 
tappen og tilsluttes til 

printkortet.

Pilene skal vende opad

8. Klik frontpladen på den indvendige del

Siku RV 50 C Pro Comfo Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 

9. Placér lydisoleringsmåtten i murrøret indtil den støder imod 
varmevekslerenheden og tilpas diameter og længde.

9. Sæt det nødvendige antal flamingoindsatse til adskillelse af 
luftstrømmen ind i murrøret. Den inderste indsats skal placeres tæt op 
mod vekslerenheden, så der skabes 2 separate kanaler. Den udvendige 
rist placeres op mod ydervæggen, og den yderste flamingoindsats 
tilpasses, så den passer i længden.

10. Montér den udvendige rist på ydervæggen gennem de forborede huller i bagpladen.
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

STRØMFORSYNING OG DRIFT

APPARATET SKAL AFBRYDES FRA STRØMFORSYNINGEN FØR ETHVERT MONTAGEARBEJDE.

INSTALLATIONEN MÅ KUN UDFØRES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR, DER ER 
GODKENDT TIL AT ARBEJDE MED ELEKTRISKE ANLÆG OP TIL 1000 V, OG SOM GRUNDIGT HAR 
GENNEMLÆST DENNE BRUGERVEJLEDNING.

NOMINELLE ELEKTRISKE PARAMETRE ER ANGIVET PÅ TYPESKILTET. UAUTORISEREDE 
ÆNDRINGER PÅ APPARATETS INDVENDIGE TILSLUTNINGER KAN FORÅRSAGE SKADER OG 
MEDFØRER BORTFALD AF GARANTIEN.

Enheden er beregnet til strømforsyning på 100-230 V/ 50-60 Hz (enfaset vekselstrømforsyning) og skal tilsluttes en fast godkendt installation jævnfør 
stærkstrømsreglementet. El-installationer skal udføres som anvist i denne vejledning.

Strømkabler skal være afskærmet og have et tværsnitsareal på mindst 0,5 mm². Styringskabler skal være afskærmet og have et tværsnit på mindst 0,25 mm².

Enheden giver mulighed for tilslutning af en ekstern sensor (CO2 – føler, fugtsensor mm.) 
via NO-klemmerne  på printpladen.  
Når sensoren aktiveres og kontakterne NO1 og NO2 lukkes, skifter ventilationssystemet 
til den maksimale hastighed.

Flere enheder kan serie- eller parallelforbindes og styres via masterenheden.

I en serie- eller parallelforbindelse bliver strømforsyningen leveret af den foregåede 
enhed eller direkte fra elnettet.

N

L

N

L (~)

N (~)

L

In

Gnd

NO1

NO2

+12V

Strømforsyning til 
den efterfølgende

enhed 

Indgang for analog signal
0-10 V 

NO-klemmer for 
tilslutning til ekstern 

sensor/afbryder

Strømforsyning
100-230 V
50-60 Hz

Gnd

Out

Udgang for styresignal til 
efterfølgende enhed

ELDIAGRAM AF VENTILATIONSSYSTEMET

APPARATET SKAL AFBRYDES FRA STRØMFORSYNINGEN FØR ETHVERT MONTAGEARBEJDE.

INSTALLATIONEN MÅ KUN UDFØRES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR, DER ER
GODKENDT TIL AT ARBEJDE MED ELEKTRISKE ANLÆG OP TIL 1000 V, OG SOM GRUNDIGT HAR
GENNEMLÆST DENNE BRUGERVEJLEDNING.

NOMINELLE ELEKTRISKE PARAMETRE ER ANGIVET PÅ TYPESKILTET. UAUTORISEREDE
ÆNDRINGER PÅ APPARATETS INDVENDIGE TILSLUTNINGER KAN FORÅRSAGE SKADER OG
MEDFØRER BORTFALD AF GARANTIEN.
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Master Slave 1 Slave N

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V
Strømforsyning 
100-240 V 50-60 Hz

Til den nøste enhed

ELDIAGRAM FOR SERIEFORBINDELSE

ELDIAGRAM FOR PARALLELFORBINDELSE

Indstil ventilatoren til ønsket drift via de forskellige DIP-switches på 
printpladen, før systemet tages i brug. DIP-switchene er tilgængelige 
under det gennemsigtige låg.

INDSTILLING AF VENTILATIONSDRIFT

Løs gummiafdækningen

DIP-switches på 
printpladen

1
2

3
4

5
6

7
8

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V
Strømforsyning 
100-240 V 50-60 Hz

Til den nøste enhed

Master Slave 1 Slave N
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

Indstilling af fugtstyring.
Den indbyggede fugtsensor måler luftfugtigheden i afkastluften. Hvis luftfugtigheden overstiger den indstillede værdi, skifter enheden til max. hastighed. Falder 
luftfugtigheden til under det indstillede niveau, skifter ventilatoren igen til den forudindstillede hastighed.

Fugtsstyring er  
DEAKTIVERET

Fugtighedssetpunkt 
40%

Fugtighedssetpunkt 
50 %

Fugtighedssetpunkt 
60 %

Fugtighedssetpunkt 
70 %

Fugtighedssetpunkt 
80 %

3
4

5

3
4

5

3
4

5

3
4

5

3
4

5

3
4

5

Forsinkelsestimer / efterløb
Ved aktivering af fugtsensor eller anden ekstern sensor vil enheden skifte til max. hastighed. Når luftfugtigheden eller andre indstillede
værdier kommer under det indstillede niveau, skifter ventilatoren igen til  den forudindstillede hastighed efter den valgte efterløbstid.

Forsinkelsestid  
0 Min.

Forsinkelsestid  
5 Min.

Forsinkelsestid  
15 Min.

Forsinkelsestid  
30 Min.

6
7

6
7

6
7

6
7

POSITION FOR DIP-SWITCH
1 Ventilatoren kan deaktiveres.

Ventilatoren kan slukkes med knappen på den indvendige del.

1 Ventilatoren kan ikke deaktiveres.
Ventilatoren kan ikke slukkes med knappen på den indvendige del.

Siku RV 50 C Pro Comfo Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 
Luftstrømsretning:
Anvendes flere enheder, bør de installeres parvis og forbindes med et signalkabel. 
Indstil den ene ventilator (eller halvdelen af gruppen) til frisklufttilførsel 
(indblæsning af udeluft) og den anden ventilator (eller halvdelen af gruppen) til 
udluftning (udsugning fra rummet).

Ved aktivering af fugtsensoren:
Når fugtsensoren (eller ekstern sensor) er aktiveret, vælges mellem 2 mulige 
driftsformer.

2

Frisklufttilførsel / indblæsning
Ventilatoren kører i friskluftfunktion. Ved varmegenvinding starter 
ventilatoren op i ”Friskluftstilstand”. 2

Driftsform 1
Begge ventilatorer kører i ”Udluftningstilstand” på høj hastighed.

2

Udluftning / udsugning
Ventilatoren kører i udluftningsfunktion. Ved varmegenvinding 
starter ventilatoren op i ”Udluftningstilstand”. 2

Driftsform 2
Begge ventilatorer kører på høj hastighed. Den ene 
ventilator kører i ”Udluftningstilstand” – den anden kører i 
”Friskluftstilstand”.

Filter

Alarm

Master

Speed
OFF

On / o� knap ventilator

Boostfunktion 
Aktivering af den højeste 

hastighed i 4 timer

Natsænkning 
Aktivering af den laveste

hastighed i 8 timer.

Hastighed

Ventilation

Siku RV 50 C Pro Comfo
Enheden kører enten i ”Frisklufttil-
stand” eller ”Udluftningstidstand” 
afhængig af DIP-kontakternes 
position.

Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 
En ventilator kører i ”Frisklufttilstand”, 
den anden i ”Udlutningstilstand”.  
Luftstrømsretningen ændrer sig ikke.

Varmegenvinding

Siku RV 50 C Pro Comfo
Enheden skifter mellem                                        
indblæsning (friskluft) og udsugning.
Luftstrømsretningen skifter efter 70 
sekunder.

Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 
Enhedens 2 ventilatorer kører modsat 
hinanden (indblæsning og udsugn-
ing). Luftstrømsretningen skifter efter 
70 sekunder.

Hastighed / o�
Indstilling af hastighed
I-II-III-O�

Trykknapper Fjernbetjening
STYRINGEN AF VENTILATOREN

Ventilatoren styres ved hjælp af fjernbetjeningen eller knapperne 
på siden af den indvendige del.

I serie- eller parallelforbindelse styrer masterenheden de øvrige 
ventilatorer.
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STYRING AF VENTILATOREN VED HJÆLP AF KNAPPERNE PÅ DEN INDVENDIGE DEL

Speed
OFF

Hastigheden indstilles: Trin I – II – III -Off
Er der flere enheder i serie- eller parallelforbindelse er det masterenheden, der fastsætter hastigheden for alle enheder.
I : Lyser indikator I, kører enheden på hastighedstrin I. Blinker indikatoren, er timeren aktiveret i trin I - lav hastighed.
I og II : Lyser indikator I og II, kører enheden på hastighedstrin II.
I, II og III : Lyser indikator I, II og III, kører enheden i hastighedstrin III. Blinker indikatorer I, II og III er en timer aktiveret.
Det kan være timeren for boostfunktion, en efterløbstimer gennem de tilsluttede eksterne sensorer eller den integrerede fugtsensor.

Varmegenvinding
Siku RV 50 C Pro Comfo
Enheden kører i ”Friskluftstilstand” i 70 sekunder og skifter så til ”Udluftningstilstand” i en periode på 70 sekunder.
Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 
De 2 ventilatorer kører i modsat retning. Efter 70 sekunder skifter de retning.

Ventilation 
Siku RV 50 C Pro Comfo
Enheden kører i enten ”Udluftningstilstand” eller ”Frisklufttilstand” i den valgte hastighed afhængig af den valgte driftsfunktion på DIP-switchene 
(fabriksindstilling er udluftning / udsugning).
Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 
Den ene ventilator kører udluftning / udsugning, den anden friskluft / indblæsning i den valgte hastighed.
Ventilatorerne skifter ikke retning. 

Filter
Filterskift
90 dage efter installation af enheden indikeres det, at det er tid til at kigge til filtrene. Se mere under afsnittet ”Vedligeholdelse”.
Er flere enheder installeret i serie- eller parallelforbindelse, lyser indikatoren på masterenheden, mens indikatoren på den enhed, der har kørt i 90 dage, blinker.

Alarm

Alarmindikator
Siku RV 50 C Pro Comfo
Alarmindikatoren lyser, når der er fejl og ventilatoren stopper. Er flere enheder forbundet i serie eller parallelt, stopper alle enheder. Masterenhedens 
indikator lyser, og den defekte ventilators indikator blinker.
Siku RV 30 C Pro Duo Comfo
Alarmindikatoren lyser, når der er fejl, og ventilatoren stopper. Er flere enheder forbundet i serie eller parallelt, er det kun den defekte ventilators 
alarmindikator, der blinker – og kun den defekte ventilator, der standser, mens de øvrige enheder fortsætter med at køre.

Master
Masterenhedens indikator
Kun masterenhedens indikator lyser. En blinkende indikator på en slaveenhed angiver, at der ikke er forbindelse til masterenheden.
Ingen lys i slaveenhedens alarmindikator angiver, at slaveenheden har forbindelse til masterenheden.

STYRING AF VENTILATOREN VED HJÆLP AF FJERNBETJENINGEN

On/off 
Tænd/sluk enheden (medmindre andet er valgt på DIP-switchene).

Valg af hastighed 
Trin I, II og III

Varmegenvinding 
Siku RV 50 C Pro Comfo
Ventilatoren kører skiftevis i “Friskluftstilstand” og “Udluftningstilstand” i perioder på 70 sekunder.
Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 
Ventilatorerne kører i henholdsvis Friskluftstilstand” og “Udluftningstilstand” i 70 sekunder og skifter så retning.

Ventilation 
Siku RV 50 C Pro Comfo
Enheden kører i enten ”Udluftningstilstand” eller ”Frisklufttilstand” i den valgte hastighed afhængig af den valgte driftsfunktion på DIP-switchene 
(fabriksindstilling er udluftning / udsugning).
Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 
Den ene ventilator kører udluftning / udsugning, den anden friskluft / indblæsning i den valgte hastighed.
Ventilatorerne skifter ikke retning.

Timerfunktion:

 enheden kører 4 timer i trin III  

 enheden kører 8 timer i trin I 
Efter at den indstillede periode er udløbet, vender enheden tilbage til den forudindstillede drift.
Funktionen deaktiveres ved trykke en hastigheds- eller timerknap. 
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

LUKNING AF LUFTTILFØRSEL FOR SIKU RV 50 C PRO COMFO

Tryk forsigtig på frontpladen for at blokere  for luften. Enheden  slukkes automatisk. Herved ændrer de forudindstillede værdier sig ikke .
For at åbne igen, trækkes frontpladen forsigtigt ud i top og bund, og enheden starter igen i den forudindstillede hastighed.

Luk af for 
luftstrømmen

Åbn for
luftstrømmen

Indikatoren på frontpladen lyser under drift. Om natten dæmpes lyset automatisk.

LUKNING AF LUFTTILFØRSEL FOR SIKU RV 30 C PRO DUO COMFO

Der kan lukkes for lufttilførslen, som vist nedenfor. Front og frontpladen løsnes ved at trykke på knapperne på siden. Selve frontpladen løsnes fra den 
øvrige del, og filterenheden fjernes. Sæt forsigtigt frontpladen på igen og tryk let mod den øvrige del. Herved stopper enheden automatisk. 
De forudindstillede værdier ændrer sig ikke.
Åbningen for lufttilførslen foregår i modsat rækkefølge, og enheden starter igen i den tidligere indstillede hastighed.

Indikatoren på frontpladen lyser under drift. Om natten dæmpes lyset automatisk.
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VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse af enheden omfatter regelmæssig rengøring af overflader samt filterskift.
Enhederne slukkes med fjernbetjening eller på trykknapperne.

Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

1. Den indvendige del klikkes af ved at trykke på knapperne i siden. Selve frontpladen fjernes og filtrene skiftes eller rengøres. Indsæt delene i omvendt 
rækkefølge.

Siku RV 50 C Pro Comfo

1. Den indvendige del klikkes af ved at trykke på knapperne i siden. Selve frontpladen fjernes og filtrene skiftes eller rengøres. 

Før frontpladen kan genmonteres, skal styrepinden til lukkespjældet være  i helt i bund.  Hvis den er oppe, så vent 2 minutter, indtil 
den går ned automatisk.

Styrepinden til lukkespjældet 
skal være nede, 

når frontpladen monteres

2.Løft forsigtigt multistikket fra printkortet. Træk ikke i stikket! Hvis det er nødvendigt, løsnes stikket med en lille skruetrækker.

Løs multistikket med en 
skruetrækker

Træk ikke i multistikket

OPAD!

Løft multistikket 
fra printkortet

Løft multistikket 
fra printkortet

Siku RV 30 C Pro Duo Comfo Siku RV 50 C Pro Comfo

Løft multistikket 
fra printkortet

OBS! Fjern aldrig printkortet! Dette udløser alarm! Efter at vedligeholdelsesarbejdet er udført, og multistikket igen er installeret 
nulstilles filtertimeren.
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

3. Træk varmevekslerenheden ud ad murrøret.

Siku RV 50 C Pro Comfo Siku RV 30 C Pro Duo Comfo 

Rens filterne regelmæssigt for at fjerne støv og snavs, mindst hver 3. måned – eller udskift dem hvis nødvendigt
• Efter det valgte filterskiftinterval (90 dage) lyser indikatoren. For Siku RV 50 C Pro Comfo: filteralarmen nulstilles ved at løsne multistikket. For Siku 

RV 30 C Pro Duo Comfo: filtertimeren nulstilles ved at tænde og slukke for DIP-switch 8 på printpladen.
• Vask filteret og lad det tørre, før det indsættes i enheden igen
• Filteret må gerne støvsuges
• Filterets levetid er 3 år ved normalt brug, men bør udskiftes, hvis det er meget snavset eller tilstoppet
• Brug kun originale filtre

Selv ved regelmæssig vedligeholdelse af filtrene kan støvpartikler aflejres i 
varmeveksleren.

• Varmeveksleren kræver regelmæssig rensning / rengøring for at 
opretholde en effektiv varmegenvinding

• Rens varmeveksleren mindst 1 gang om året med støvsuger 

4. Batteriskift på fjernbetjeningen (efter behov)

Ved længere tids brug af fjernbetjeningen kan der være behov for at skifte 
batteriet. Reagerer ventilatoren ikke længere ved brug af fjernbetjeningen, 
prøv da at udskifte batteriet.

Der anvendes et batteri type CR2025.
Fjern batteriet fra holderen. Isæt det nye batteri og tryk holderen 
tilbage i fjernbetjeningen.

+
CR2025
   3V

+
CR2025
   3V
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FEJLFINDING OG HJÆLP

Fejl Mulige årsager Afhjælpning

Ventilatoren starter ikke

Ingen strømforsyning.
Sørg for at enheden er tilsluttet strømforsyningen og 
forbudnet  korrekt

Blokeret motor eller et beskidt ventilatorhjul
Sluk for enheden og fjern evt. fremmedlegemer, der 
blokerer motoren. Rens ventilatorhjulet og genstart 
systemet

Når ventilatoren starter, 
udløses afbryderen

En kortslutning i elnettet Sluk for enheden og kontakt en autoriseret elinstallatør

Lav luftmængde

For lavt indstillet hastighed Skift til en højere hastighed

Tilstoppede filtre, snavset ventilatorhjul eller 
varmeveksler

Rens eller udskift filtrene. Rengør ventilatorhjul og 
varmeveksler

Støj og vibrationer
Snavset ventilatorhjul Rens ventilatorhjulet

Løse skruer Tilse og efterspænd skruerne

FEJLFINDING

OPBEVARING OG TRANSPORT

Produktet skal opbevares i fabrikantens originale emballage på et tørt, godt ventileret sted, ved en omgivelsestemperatur mellem 5 °C og 40 °C.

Den omgivende luft må ikke indeholde farlige dampe og kemiske blandinger, der kan medføre ætsning, som beskadiger produktets pakning og forsegling.

Brug kun egnet løftegrej med tilstrækkelig bæreevne ved på- og aflæsning, transport og lagring af produktet, for at undgå evt. skader på personer og ting.

Under på- og aflæsning skal sikkerhedsregler og forskrifter følges vedr. håndtering af denne slags gods.

Produktet kan transporteres på hvilken som helst måde, forudsat at dette sker i originalemballagen og med beskyttelse mod nedbør og mekaniske skader.

Produktet skal være sikret mod evt. slag, stød og fald under på- og aflæsning, håndtering og oplagring.
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Siku RV 50 C Pro Comfo / Siku RV 30 C Pro Duo Comfo

Der ydes en 24 måneders garanti fra salgsdato gennem detailhandlen på den betingelse, at brugeren strengt overholder alle gældende krav og 
sikkerhedskrav vedrørende korrekt transport, opbevaring, montage og drift af produktet. Producentens ansvar bortfalder totalt, hvis ikke disse forskrifter 
overholdes I tilfælde af evt. fejl eller mangler på produktet i løbet af garantiperioden, der skyldes produktion eller materialer, er brugeren berettiget til at få 
de opdagede fejl udbedret gennem garantireparation på Producentens bekostning.
Garantireparationer består i, at producenten skal sætte produktet i stand vederlagsfrit, så det fortsat kan bruges til sit formål inden for den garanterede 
driftsperiode. De opdagede fejl skal rettes ved udskiftning eller reparation af apparatets bestemte bestanddele, funktionsenheder eller komponenter deraf.

Garantien omfatter ikke:
• regelmæssig vedligeholdelse
• Montage / installation af enheden
• Opsætning af enheden

For at gøre sit krav vedrørende garantireparation gældende, skal brugeren indsende denne brugervejledning med datostempel til fabrikanten, samt et 
betalingsdokument som bekræftelse på købet.

Apparatets model skal være i overensstemmelse med det, der står i brugervejledningen.

Kontakt din sælger/forhandler for garantiservice. 

Producentens garanti gælder ikke for følgende tilfælde:
• Undladelse af at fremsende produktet til producenten i dets komplette form og udseende, herunder oprindelig emballage, som det er  angivet i 

brugervejledningen (afsnit Leveringsomfang), samt indsendelseaf manglende komponenter, som er blevet afmonteret af brugeren;
• Uoverensstemmelse mellem det indsendte produkt (type/model og tekniske data) og det, der står på emballagen og i Brugervejledningen;
• Fejl på produktet, der skyldes manglende eller forkert vedligeholdelse af produktet;
• Skader på produktets udvendige dele (bortset fra ændringer, som kræves til installation) og indvendige komponenter;
• Egenhændig redesign og uautoriserede tekniske ændringer på produktet;
• Udskiftning og brug af fremmede dele, enheder og komponenter/tilbehør uden fabrikantens godkendelse;
• Forkert anvendelse;
• Undladelse af at overholde reglerne for installation og montage fra brugerens side;
• Undladelse af at følge brugsanvisninger og sikkerhedskrav fra brugerens side;
• Anvendelse af strøm/spænding, der afviger fra specifikationerne, som er angivet i Brugervejledningen;
• Fejl/svigt på grund af strømstød i elnettet;
• Egenhændige reparationer på apparatet, der udføres af selve brugeren;
• Reparationer som udføres af enhver (inkompetent) person uden fabrikantens autorisering;
• Udløb af garantiperioden;
• Undladelse af at overholde transportreglerne fra brugerens side;
• Undladelse af at overholde opbevaringsreglerne fra brugerens side;
• Fejlagtige eller uagtsomme handlinger over for produktet fra tredjemands side;
• Fejl/svigt som følge af omstændigheder af force majeure såsom brand, oversvømmelse, jordskælv, krig, borgerlige uroligheder, handelsrestriktioner, 

transporthindringer og blokader osv.;
• Manglende segl på produktets dele, såfremt det kræves af Brugervejledningen;
• Undladelse af at indsende denne Brugervejledning med sælgerens datostempel;
• Manglende betalingsdokument, der bekræfter købet.

PRODUKTGARANTI

VED AT OPFYLDE ALLE SIKKERHEDSKRAV OG VED NØJE AT FØLGE ANVISNINGER OG ADVARSLER 
I DENNE VEJLEDNING, SIKRES EN LANG LEVETID OG PROBLEMFRI FUNKTION AF PRODUKTET

BRUGERES GARANTIKRAV KAN KUN GØRES GÆLDENDE, DERSOM PRODUKTET ER INDSENDT TIL 
PRODUCENTEN SAMMEN MED DENNE BRUGERVEJLEDNING OG VEDLAGT ET BETALINGSBEVIS
MED DATOSTEMPEL TIL BEKRÆFTELSE AF KØBET
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OVERTAGELSESATTEST

SÆLGERINFORMATIONER

INSTALLATIONSTEST

GARANTIBEVIS

Type Reversibel etrumsventilator med varmegenvinding

Model Siku RV _____ C Pro (Duo) Comfo 

Seriennummer

Fremstillingsdato

Hermed erklæres, at dette produkt opfylder kravene i EU’s Direktiv 004/108/EC, 89/336/EEC, Direktivet for Råd for lav spænding 2006/95/EC, 73/23/EEC, 
samt EU’s direktiver angående CE-mærkning 93/68/EEC om lighed for medlemsstaternes love inden for elektromagnetisk forenelighed vedrørende 
elektriske anlæg, der anvendes i de angive spændings klasser.
Certifikatet er udstedet på baggrund af prøver, der blev gennemført på modellen af det ovennævnte produkt.

Godkendelser

Sælger/forhandler

Adresse

Telefon

Email

Salgsdato

Sælgers stempel

Stempel af sælgeren

Installatørs stempel

Hermed bekræfter jeg at have modtaget ventilator (komplet leveringsomfang, herunder en brugervejledning). 
Endvidere bekræfter jeg at have forstået og accepteret de hertilhørende garantibetingelser.

Kundens underskrift

Den reversible etrumsventilator med varmegenvinding Siku RV_______C Pro (Duo) Comfo er installeret og 
tilsluttet til strømforsyningen i overensstemmelse med kravene i denne manual.

Firmanavn

Adresse

Telefon

Montørens navn

Montagedato: Underskrift:

Ventilatoren er blevet installeret, som det foreskrives af den gældende lovgivningen, i henhold til alle lokale og 
nationale installationsrelaterede, elektriske og almentekniske normer og standarder. Apparatet fungerer normalt 
og korrekt, som tiltænkt af producenten og i overensstemmelse med sit formål.

Underskrift:

Type Reversibel etrumsventilator med varmegenvinding

Model Siku RV _____ C Pro (Duo) Comfo 

Seriennummer 

Fabrikationsdato

Købsdato

Garantitid 

Sælger / forhandler
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