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Siku RV 1-35 C Mini

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 der anvendes i vejledningen:

Brugervejledningen består af en teknisk beskrivelse, driftsregler og tekniske specifikationer og indeholder opsætnings- og montageanvisninger
for Reversibel etrumsventilator med varmegenvinding Siku RV 1-35 C Mini (herefter benævnt: ”Ventilator”, eller (i afsnittene «Sikkerhedskrav»
«Producentgaranti» og under Advarsels- og informationsrubrikker) ”Produkt”), og indeholder bl.a. nødvendige anvisninger til installation,
montage og brug af ventilatoren.
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FORSIGTIG!

FORBUDT!

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED INSTALLATION OG BRUG AF PRODUKTET

• Husk at afbryde strømforsyning før du 
foretager ethvert montagearbejde. • Vær forsigtig ved udpakning af produktet.

• Sørg for at elkablerne ikke ligger nær 
varmeapparater og andre varmekilder.

• Følg de pågældende sikkerhedsanvisninger 
når du arbejder med elværktøj under 
installationen.
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• Anvend ikke et beskadiget udstyr og 
ledninger ved tilslutning af produktet til 
el-nettet.

• Anvend ikke produktet uden for 
arbejdstemperaturområdet, der er angiver i 
brugervejledningen. 

• Anvend ikke produktet i agressivt og 
eksplosivt miljø.

• Rør ikke knapper/kontakter med våde 
hænder. 

• Montage- og vedligeholdelsesprocedurer 
på produktet må ikke udføres med våde 
hænder.

• Rengør ikke produktet med vand. 
• Undgå kontakt mellem elektriske dele og 

vand.

SIKKERHEDSREGLER UNDER MONTAGE OG DRIFT

• Produktet må ikke anvendes af børn. • Afbryd strømmen ved enhver form for 
vedligeholdelse.

• Produktet må ikke opbevares i nærheden af 
eksplosive og let brændbare materialer.

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

• Produktet må ikke åbnes når det er i drift. • Luftstrøm fra produktet må ikke rettes mod en 
åben flamme. 

• murgennemføringen må ikke blokeres under 
drift af produktet.

• Ved langvarig drift af produktet, bør man fra tid 
til anden kontrollere, om alle skruer er stramme.

• Sid ikke på produktet og stil ikke andre 
genstander på det. • Anvend kun produktet efter dets formål.

NÅR PRODUKTETES LEVETID UDLØBER SKAL DET INDSAMLES SÆRSKILT.

PRODUKTET MÅ IKKE BORTSKAFFES SAMMEN MED USORTERET HUSHOLDNINGSAFFALD.
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Siku RV 1-35 C Mini

Ventilatoren er beregnet til at skabe et konstant luftskifte i lejligheder, huse, hoteller, kontorer, cafeer og lign. offentlige og private lokaler.  
Ventilatoren indeholder en varmeveksler, der skal sørge for at indblæse frisk luft, der er opvarmet ved passagen gennem varmeveksleren, der er i 
placeret i murgennemføringen.
Ventilatoren er egnet til indendørs installation.

ANVENDELSESOMRÅDE

Produktet er beregnet til kontinuerlig drift uden afbrydelse af forbindelsen til el-nettet.
Transporteret luft må ikke indeholder brændbare eller eksplosive stoffer, kemiske aktive dampe, klistrende stoffer, fibrøse materialer, store 
støvpartikler, sod, fedt eller andre materialer, der medvirker til dannelse af giftige stoffer (gift, støv, sygdomsfremkaldende mikroorganismer).

PRODUKTET MÅ IKKE ANVENDES AF BØRN ELLER PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, MENTALE 
ELLER SENSORIELLE EVNER UDEN PRAKRISK ERFARING ELLER EKSPERTISE, MEDMINDRE DE ER 
UNDER OPSYN AF ANSVARLIGE PERSONER, DER KAN SIKRE, AT DE KAN BENYTTE APPARATET 
KORREKT.

ALT ARBEJDE MED PRODUKTET SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.

PRODUKTET SKAL  INSTALLERES, HVOR BØRN IKKE SELVSTÆNDIG HAR ADGANG.

LEVERINGSOMFANG

Betegnelse Antal
Ventilator 1 stk.
Monteringssæt 1 sæt
Skumkilder 8 stk.
Brugervejledning 1 stk.
Emballage 1 stk.

TEKNISKE DATA

Ventilatoren skal anvendes indendørs ved en omgivelsestemperatur mellem -20 °C og +50 °C og ved en relativ fugtighed op til 85 %.
Ventilatoren høre til elektrisk udstyr af beskyttelsesklasse II i henhold til beskyttelse mod elektrisk stød
IP-beskyttelsesklasse (sikret mod adgang til farlige dele og vandindtrængen): IP24.
Ventilatorens design bliver løbende forbedret, så nogle modeller kan afvige en smule fra det, der er beskrevet heri.



5

Ventilatoren består af et murrør, en ventilatorenhed og en ydre skærm/rist. Den indre teleskopiske del indeholder to luftfiltre og en keramisk varmeveksler.
Luftfiltrene er beregnet til at rense indblæsningsluften og forhindrer, at fremmedlegemer trænger ind i varmeveksleren og i blæseren.
Den keramiske varmeveksler udnytter energien i udsugningsluften til at opvarme luften, der blæses ind.
Varmeveksleren har en særlig varmeisolering.
Ventilationsenheden skal installeres på væggens indre side, dvs., indendørs.
Udendørs findes der en ydre skærm, hvis funktion er at aflede luft i en bestemt retning, samt at forebygge direkte indtrængen af vand og andre
større genstande i ventilatoren.

DESIGN OG ARBEJDSPRINCIP

VENTILATORENS OPBYGNING

Heat exchanger
Provides extract air energy 
recovery for warming up of 
supply air flow.

Filter
Cleans supply air flow and prevents 
ingress of dust and foreign objects 

into the ventilator.
Prevents contamination 

of the regenerator.

Outer ventilation hood
Prevents direct ingress of water and 
foreign objects into the ventilator.

Distance ring
Ensures distance between the fan 
and the air flow rectifier.

Mounting plate
Used for installing the reversible 
fan on the wall.

Air �ow recti�er
Prevents air turbulences in the ventilator.

Air duct

Reversible fan
Generates air flow by means 
of the fan rotation.

Polyurethane foam
Provides tight contact between the 

ventilator parts

Udvendig ventilationshætte

Ventilatorenhed

Filter

Isoleringsmateriale

Varmeveksler

Afstandsring

Montageplade

Luftstrømsafretter

Murrør

VENTILLATORENS DIMENSIONER, MM

TEKNISKE DATA

SIKU RV 1-35 C Mini
Hastighed I II
Forsyningsspænding, V/50 Hz 1~230
Effekt, W 1,36 1,89
Totalt strømforbrug, A 0,031 0,034

Luftkapacitet, m3/h 30 46
Filtre G3
Temperatur for transporteret luft, ˚C fra -30 til 50
Lydniveau, 3 m afstand, dB (A) 27 32
Støjadæmpning, dB(A) 40
Varmegenvindings effektivitet, % ≤ 85
Beskyttelsesgrad IP 24

500
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Siku RV 1-35 C Mini

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

Ø 120

min 500

min 500

m
in

 5
00

A

A
A-A

2. Montér murrøret i væggen. Røret fastholdes ved hjælp af de medfølgende kiler og montageskum.
Murrøret skal stikke lidt frem, så den udvendige rist kan monteres.

A

Fill the gaps between the wall 
and the hole with a 

mounting foam.

Foam wedge

min 3 mm

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.

MONTAGE OG OPSÆTNING

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING IGENNEM, FØR DU BEGYNDER AT MONTERE VENTILATOREN.

SØRG FOR AT LUFTKANALEN PÅ DEN INSTALLEREDE VENTILATOR IKKE BLIVER BLOKERET 
MED MATERIALER, DER AKKUMULERER STØV, SÅSOM KLUDE, GARDINER OSV.,  
DER FORHINDRER LUFTCIRKULATION I RUMMET.

Ventilatoren har to arbejdscyklusser, hver på 70 sek.
I. cyklus. Varm luft suges ud af lokalet, ledes gennem den keramiske 
varmeveksler, som gradvist opvarmes og opfugtes, hvorved der 
genvindes op til 90 % af energien i udsugningsluften. 70 sekunder 
senere, når den keramiske varmeveksler er blevet opvarmet, går 
ventilatoren over til lufttilførsel.
II. cyklus. Frisk luft suges 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 
luftudsugning påny og cyklussen gentager sig.

Kile

Udfyld afstanden mellem 
murgennemføringenn og hullet 
med montageskum.
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3. Montér luftstrømsensretter, filter, varmeveksler, filter, 
luftstrømsensretter og afstandsring i den nævnte rækkefølge.

4. Tag ventilatorens front af ved hjælp af en skruetrækker.

5. Placer ventilatoren i murrøret. Skruehullerne markeres. Bor huller i væggen og placer plugs.
Ventilatoren installeres med bagsiden i murrøret og fastgøres med skruer.

6. Installer ved hjælp af en skruetrækker ventilatorens front i den 
ønskede position.
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Siku RV 1-35 C Mini

TILSLUTNING OG STYRING

APPARATET SKAL AFBRYDES FRA STRØMFORSYNINGEN FØR ETHVERT MONTAGEARBEJDE.

DE PÅGÆLDENDE NOMINELLE ELEKTRISKE PARAMETRE ER ANGIVET PÅ TYPESKILTET.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DE FORESKREVNE.

Ventilatoren tilsluttes en strømforsyning på 230 V/50-60 Hz (enfaset vekselstrømforsyning).
Til det formål er der et stik på forsyningsledning, der er tilsluttet af producenten.
Ventilatoren skal forsikres med en automatsikring eller lignende.

Hastighedsregulering 
(I-II hastighed)

ON/OFF
1~230 V / 50 Hz

ALMINDELIG VEDLIGEHOLD

APPARATET SKAL AFBRYDES FRA STRØMFORSYNINGEN FØR ETHVERT SERVICEARBEJDE.

Vedligeholdelse af produktet omfatter bl.a. regelmæssig rengøring af ventilatorens overflader for støv samt rensning eller udskiftning af filtre.
For at få adgang til dele, der skal serviceres, udfør følgende:

 · Afmontér ventilatorens front.

 · Skruerne fjernes, og ventilatoren fjernes.

 · Fjern de forskellige dele fra murrøret. Filtre og varmeveksler renses og rengøres, og alle dele monteres igen i samme rækkefølge.

1. Filtrene skal rengøres, når der samles urenheder, og udskiftes efter behov.

 · Filtrene rengøres og tørres, hvorefter de installeres omkring varmeveksleren igen.

 · Rensning med en støvsuger er tilladt.
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2. Selv regelmæssig vedligeholdelse kan ikke helt forhindre støvaflejringer på varmevekslerens 
overflader.

 · Rengør regelmæssigt varmeveksleren med henblik på at bevare en effektiv varmegenvinding.

 · Varmeveksleren skal rengøres med en støvsuger mindst en gang om året.

Fejl Mulige årsager Udbedring

Ventilatoren starter ikke, når 
der tændes for den.

Ingen strømforsyning. Sørg for, at ventilatoren er korrekt tilsluttet elnettet 
og foretag udbedringer, hvis nødvendigt.

Motoren sidder fast, ventilatorhjulets blade sidder 
fast.

Sluk for ventilatoren. Find årsagen til nedbrud 
(tilstopning) på motoren eller ventilatorhjul og 
afhjælp fejlen. Rengør rotorbladene. Genstart 
ventilatoren.

Sikringen slår fra, når der 
tændes for ventilatoren. Kortslutning i det elektriske kredsløb. Sluk for ventilatoren. Kontakt din forhandler for 

yderligere information.

Lav luftmængde.

En lavt forudindstillet ventilatorhastighed. Indstil en højere hastighed.

Ventilator, varmeveksler eller filtre er snavset. Rengør eller erstat filtret. Rengør ventilator og 
varmeveksler.

Højt støjniveau, vibrationer.
Ventilatorhjul er snavset/tilstoppet. Rengør ventilatorhjul

Løse skruer i ventilatorens kabinet eller dæksel. Spænd skruerne i  ventilatoren eller front.

FEJLFINDING OG FEJLRETNING

OPBEVARING OG TRANSPORT

Produktet skal opbevares i fabrikantens oprindelige 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.

 · Filterets forventede levetid er 3 år.

 · Kontakt din forhandler for nye filtre / reservedele.
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Siku RV 1-35 C Mini

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 vederlagsfri, 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. 

Garantireparationen omfatter ikke:
• Rutinemæssig vedligeholdelse;
• Installation/demontering af produktet;
• Opsætning/indstilling af produktet.

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.

PRODUCENTENS GARANTI

VED AT OPFYLDE ALLE SIKKERHEDSKRAV OG VED NØJE AT FØLGE ANVISNINGER OG ADVARSLER HERI, 
SIKRES EN LANG LEVETID OG PROBLEMFRI FUNKTION AF PRODUKTET.

ETHVERT GARANTIKRAV FRA BRUGERE VIL KUN TAGES I BETRAGTNING MOD FORELÆGGELSE 
AFPRODUKTET SAMMEN MED DENNE BRUGERVEJLEDNING OG ET BETALINGSBEVIS MED KØBSDATO 
TIL BEKRÆFTELSE AF KØBET.
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OVERTAGELSESATTEST

OPLYSNINGER OM SÆLGEREN

INSTALLATIONSATTEST

GARANTIBEVIS

Varetype Reversibel etrumsventilator med varmegenvinding

Model Solo RA1- ________________________

Serienummer

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 love  medlemsstater 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.

Kvalitetsinspektørens 
stempel

Sælger

Adresse

Telefonnummer

E-mail

Indkøbsdato

Sælgerens stempel

Sælgers stempel

Sælgerens 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

Reversibel etrumsventilator med varmegenvinding Solo RA1-_________ er blevet tilsluttet til et el-net i 
overensstemmelse med denne brugervejledning.

Firmanavn

Adresse

Telefonnummer

Montørs/ 
installationsteknikers 
fulde navn

Installationsdato 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

Enhedstype Reversibel etrumsventilator med varmegenvinding

Model Solo RA1- ________________________

Serienummer

Fremstillingsdato

Indkøbsdato

Garantiperiode

Sælger
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