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Egnet til rum på ca 25 m².

Tekniske data TwinFresh Comfo RA1-50-V2       (Art.Nr. 50075) Afmåling TwinFresh Comfo RA1-50-V2 (mm)

Hastighed 1 2 3

Spænding (50/60 Hz) 230 V

Max. ydelse 4,50 W 5,00 W 7,00 W

Max. luftkapacitet 21 m³/h 32 m³/h 50 m³/h

Larmniveau ved 3 meters afstand 13 dBA 20 dBA 23 dBA

Max. Temperatur fra ventilationsluften Mellem - 20 °C og + 50 °C

Efekivitet varmeveksling Op til 88 %

Varmeveksler Keramik

Sikkerhed IP24

Flere apparater kan forbindes med hinanden.

Et-rumsventilator TwinFresh Comfo med varmegenvinding leve-
res med fjernbetjening og kontrolpanel på kabinettet. 

Ventilatoren sørger for en energieffektiv ventilation i lejligheder, 
huse, kontorlokaler og lign. 

Ventilatoren muliggør fugtstyring og den justerbare lufthastig-
hed sikrer et individuelt tilpasset indeklima i bygningen. 

Via den keramiske varmeveksler overføres varmen fra indeluften 
til udeluften og dermed reduceres energiforbruget ved ventila-
tion. 

Endvidere er ventilatoren let at montere, rense og tilse, og der er 
indikation for filterskift. 
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Ventilatoren opfylder alle sikkerhedsnormer og bestemmelser for 
elektromagnetiske produkter. 
Der tages forbehold for tekniske ændringer.

TILBEHØR Teleskoprør (mm)                                 (Art.Nr. 50071)             
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SIKU TwinFresh Comfo RA1-50-V2
DECENTRAL RUMVENTILATION MED VARMEGENVINDING
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LOGIKKEN BAG TWINFRESH COMFO RA1-50-V2

SIKU 
50075 RA1-50 V2 Twin 

Fresh Comfo

40
dB

27 m³/h

2016

FUNKTION 1 
Frisklufttilførsel / udsugning.
Ventilationen arbejder med permanent indblæsning eller udsugning efter den indstillede hastighed. I tilfælde af to sammensluttede 
ventilatorer, kører én ventilator med indblæsning og den anden med udsugning. 

FUNKTION 2 
Varmegenvinding - skift mellem 2 cykler.
Ventilatoren skifter efter 70 sekunder mellem indblæsning og udsugning. Ved to tilsluttede ventilatorer, skifter ventilatorerne cyklus 
modsat hinanden. 

Cyklus 1 – udsugning af luft 
Den varme og brugte luft suges ud af rummet og passerer gennem varmeveksleren. Den keramiske varmeveksler bliver herved befugtet 
og varmet op, hvorved op til 88% af energien i luften udnyttes. Efter 70 sekunder er varmeveksleren varmet op, og ventilatoren skifter 
automatisk til cyklus 2. 

Cyklus 2 – Indblæsning af friskluft
Den rene og friske luft passerer gennem den keramiske varmeveksler, hvorved den optager den lagrede energi og varmes op, før den 
indblæses i rummet. Efter 70 sekunder, når temperaturen falder i varmeveksleren, skifter ventilatoren igen i cyklus 1.


