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Siku RV 50 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

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 !

INDHOLD

SIKKERHEDSANVISNINGER
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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 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

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.

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.

Betegnelse
Antal

Siku RV 50 W  
Pro WiFi 

Siku RV 30 DW  
Pro Duo WiFi 

Indvendig del 1stk. 1stk.
Murrør 1stk. 1stk.
Indsatse til adskillelse af luftstrømme - 3 stk.
Lydisoleringsmåtte 1stk. -
Varmevekslerenhed med ventilator 1stk. 1stk.
Udvendig ventilationsrist 1stk. 1stk.
Fjernbetjening 1stk.  1stk.
Montageskabelon af pap 1stk. 1stk.
Mini-USB-B/USB A-Tilslutningskabel 1stk. 1stk.
Montagesæt 1stk. 1stk.
Emballage 1stk. 1stk.

ANVENDELSESOMRÅDE

LEVERING
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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 W Pro WiFi Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 

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

Effektforbrug, W 4,45 5,08 7,06 2,17 3,66 6,62

Strømforbrug, A 0,035 0,040 0,059 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 1 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 IP24 IP24

WLAN TEKNISKE DATA

Standard IEEE 802.11 b/g/n

Frekvensbånd, GHz 2,4

Sendeeffekt, [mW] (dBm) 100 (+20)

Netværk DHCP

WLAN-sikkerhed WPA, WPA2

Længden af murrøret afhænger af modellen.

Længde af murrør i mm

 Siku RV 50 W Pro WiFi Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 

250-500 mm 280-500 mm

MÅL PÅ DEN INDVENDIG DEL, MM

TEKNISKE DATA

207

85

137
50,4

138

235 71

285

207

85 32,5

137

42,5

105,5

138

Siku RV 50 W Pro WiFi Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 

160

Længde af murrøret

Udvendig rist

Frontpanel
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Siku RV 50 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

KONSTRUKTION

Siku RV 50 W Pro WiFi 
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 DW Pro Duo WiFi 
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.

KONSTRUKTION

Filter 
Beskytter vekslerenhed og
ventilatorer mod støv og
fremmedlegemer

Frontpanel til afdækning af bagsiden af den
indvendige del
Er aftagelig, så filtrene 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

Bagsiden af den
indvendige del

Består af et printkort
og eltilslutning

Varmevekslerenhed
Består af ventilatorer, en varmeveksler og filtre

Varmevekslerenhed
Består af en ventilator,

en varmeveksler og filtre

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 W Pro WiFi 

Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 
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OPBYGNING AF VARMEVEKSLERENHEDEN

DRIFTFORMER: SIKU RV 50 W PRO WIFI

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.
Indblæsning (kun tilgængelig fra en mobilenhed). Ventilationssystemet sikrer frisklufttilførsel til rummet.

I driftsformen Varmegenvinding kører enhede i 2 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.

Bemærk, at varmeveklserenheden kan ikke skilles ad.

Filter 
Til rensning af luften for støv 
og snavs samt beskyttelse af 
varmeveksleren.

Ventilator Varmeveksler
Sikrer at energien
i udsugnings-
luften
overføres til udeluften.

Varmeveksler
Sikrer at energien i 
udsugningsluften
overføres til udeluften

Multistik
Forbinder motor og styring

Ventilator 

Siku RV 50 W Pro WiFi Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 

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.



8

Siku RV 50 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

DRIFTSFORMER: SIKU RV 30 DW PRO DUO WIFI
Drift af ventilationssystemet:
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.
Indblæsning (kun tilgængelig fra en mobilenhed). Alle tilsluttede enheder inden for netværket skifter til indblæsning.

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 W PRO WIFI
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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. Montér murrøret i væggen. Røret fastholdes ved hjælp af kiler og montageskum.

0 - 3 mm

Hulrum mellem
ventilationsrør og væg fyldes

med montageskum

0 - 10 mm

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.

MONTAGE OG KLARGØRING TIL DRIFT
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Siku RV 50 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

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.

Markeringspunkter til monteringshullerne for 
ventilationssystemet i mm (Inch)

207
   Ø 5
4 отв.

   Ø 180 

87
,5

50
,4

13
8

103,5

13
7

42
,5

10
5,

5

   85    Ø 23

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

Beim Anbringen der
      Abdeckung sicherstellen, 

dass sich der Zapfen des 
Stellantriebs in der untersten 

Position befindet und die 
Anzeige mindestens 

2 Minuten lang aus ist.

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

Ved montage af Siku 50 W 
Pro Wifi skal styrepinden til 
lukkespjældet være i bund

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 W Pro WiFi Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 

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 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

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.

En 0-10V analog sensor kan ligeledes tilsluttes ventilationssystemet.

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 

ELDIAGRAM

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. 

Under gummiafdækningen er der adgang til DIP-switches og 
USB-interface.

INDSTILLING AF VENTILATIONSDRIFT

O
N

 D
IP

1
 2

 3
 4

DIP-switches og 
USB-interface under 
gummiafdækningen

STRØMFORSYNING OG DRIFT
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BETJENING AF VENTILATIONSSYSTEMET

For betjening af ventilationssystemet er der følgende muligheder:
- Infrarød fjernbetjening.
- Trykknapperne på siden af den indvendige del.
- Program Siku_RV (gratis download) fra en mobil enhed (mobiltelefon eller tablet). 

POSITION FOR DIP-SWITCH

Driftsformer for ventilationssystemet
1

2 Brugerindstilling for enheden og Wifi: DIP-switch 1 og 2 placeres i position OFF for anvendelse af parametrene sluk og 
tænd.

1
2 Drift Demo Slave: DIP-switch 1 placeres i positon ON og DIP-switch 2 placeres i position OFF.

Find beskrivelse af denne driftsform i det efterfølgende.
For anvendelse af denne driftsform slukkes og tændes enheden.

1
2 Drift Demo Master: DIP-switch 1 og 2 placeres i positon ON.

Find beskrivelse af denne driftsform i det efterfølgende.
For anvendelse af denne driftsform slukkes og tændes enheden.

1
2 Nulstilling af enheden: DIP-switch 1 placeres i position OFF og DIP-switch 2 placeres i positon ON.

For anvendelse af denne driftsform slukkes og tændes enheden.

Nulstilling af filtertimer

3 For at nulstille filtertimeren placeres DIP-switch 3 i position ON og stilles herefter tilbage til position OFF. 

Servicedrift

4 Download mode for basis firmware: DIP-switch 4 placeres i position OFF.
For anvendelse af denne driftsform slukkes og tændes enheden. 

4 Normal drift: DIP-switch 4 placeres i position ON.
For anvendelse af denne driftsform slukkes og tændes enheden.

Filter

Alarm

Master

Speed
OFF

ON/OFF 
knap ventilator

Partymode
Aktivering af den højeste

hastighed i 4 timer.

Natsænkning
Aktivering af den laveste

hastighed i 8 timer.

Hastighed

Ventilation

Siku RV 50 W Pro WiFi
Enheden kører enten i ”Friskluft-
tilstand” eller ”Udluftningstid-
stand”. 

Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 
En ventilator kører i ”Frisklufttil-
stand”, den anden i ”Udlutning-
stilstand”.
Luftstrømsretningen ændrer sig 
ikke.

Varmegenvinding
Siku RV 50 W Pro WiFi
Enheden skifter mellem 
indblæsning (friskluft) og 
udsugning.
Luftstrømsretningen skifter efter 
70 sekunder.

Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 
Enhedens 2 ventilatorer kører 
modsat hinanden (indblæsning 
og udsugning).
Luftstrømsretningen skifter efter
70 sekunder.

Hastighed/OFF
Indstilling af hastighed
I-II-III-off

Trykknapper Fjernbetjening
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Siku RV 50 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

BETJENING AF VENTILATOREN VED HJÆLP AF KNAPPERNE PÅ DEN INDVENDIGE DEL

Speed
OFF

Hastigheden indstilles: Trin I – II – III -Off 
Alle tilsluttede enheder kører med den hastighed, der er indstillet på masterenheden.
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 Partymode, en efterløbstimer gennem de tilsluttede eksterne sensorer eller den integrerede fugtsensor.

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

Ventilation  
Siku RV 50 W Pro WiFi 
Enheden kører i enten «Udluftningstilstand» eller «Frisklufttilstand» i den valgte hastighed. Luftretningen bestemmes via PC (fabriksindstilling er 
Udluftning / udsugning).
Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 
Den ene ventilator kører udluftning / udsugning, den anden friskluft / indblæsning i den valgte hastighed.
Ventilatorerne skifter ikke retning.

Intet lys i indikatoren «Varmegenvinding» eller «Ventilation» angiver driftsformen «Frisklufttilstand». Denne driftsform kan kun aktiveres ved hjælp af 
en mobil enhed.

Filter
Filterskift: 
Efter 90 dages drift lyser filterindikatoren. Filtrene skal rengøres eller udskiftes. Se mere under afsnittet «Vedligholdelse».
Filtertimeren nulstilles via DIP-switch, PC eller en mobil enhed. 

Alarm

Alarmindikatoren angiver et nødstop i ventilationssystemet. En lysende alarmindikator på masterenheden angiver en fejl i systemet. 
En blinkende alarmindikator angiver udkobling af en bestemt enhed. 
I tilfælde af et nødstop i et ventilationssystem, blinker alarmindikatoren på den defekte enhed, og alle andre tilsluttede RV-enheder stopper. 
RV DUO enheder fortsætter med at køre.
I tilfælde af et nødstop i et RV DUO- system, blinker alarmindikatoren på den defekte enhed. Den defekte enhed stopper, og de øvrige enheder 
kører videre.

Master
Masterenhedens indikator 
Lys i alarmindikatoren angiver hvilken enhed, der er masterenheden. Blinkende lys i en slaveenhed viser, at der ikke er forbindelse til masterenheden.
Intet lys i slaveenhedens alarmindikator angiver, at slaveenheden har forbindelse til masterenheden.

Blinker alle indikatorer samtidig indstilles enheden via en pc. I dette tilfælde slukker enheden midlertidigt.

BETJENING 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 W Pro WiFi 
Ventilatoren kører skiftevis i “Friskluftstilstand” og “Udluftningstilstand” i perioder på 70 sekunder.
Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 
Ventilatorerne kører i henholdsvis Friskluftstilstand” og “Udluftningstilstand” i 70 sekunder og skifter så retning.

Ventilation 
Siku RV 50 W Pro WiFi 
Enheden kører i enten «Udluftningstilstand» eller «Frisklufttilstand» i den valgte hastighed. Luftretningen bestemmes via PC 
(fabriksindstilling er Udluftning / udsugning).
Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 
Den ene ventilator kører udluftning / udsugning, den anden friskluft / indblæsning i den valgte hastighed.
Ventilatorerne skifter ikke retning.

Timerfunktion:

 Partymode: Enheden kører i højeste hastighedstrin III i den indstillede tid (standard 4 timer). Tiden indstilles via PC eller mobil enhed.

 Natsænkning: Enheden kører i laveste  hastighedstrin I i den indstillede tid (standard 8 timer). Tiden indstilles via PC eller mobil enhed.

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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INDSTILLING AF VENTILATIONSSYSTEMET 
Download programmet til indstilling af driftsformer og installer det på en pc.
Du kan få programmet gratis på hjemmesiden:  
www.siku.cc
Download programmet til indstilling af driftsformer og installer det på en smartphone eller tablet.
Links til downlaad:    
Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.SikuRV
App Store – https://itunes.apple.com/app/siku-rv/id1206444225

Tilslutning af enheden til en pc: 
 • Start programmet „Siku_RV“ på din pc. 
 • Fjern afdækningen på den indvendige del og få adgang til DIP-switchene og USB interface på printpladden bag gummiafdækningen, Yderligere 

oplysninger se side 12-13, indstilling af ventilationsdrift.
 • Forbind enheden med PC´en via et Mini-USB / USB A-kabel.
 • Vælg sprog enheden du starter (3).
 • Vælg en enhed fra drop down listen «Vælg en enhed (1). Ved tilslutning af en enhed til en pc genkender programmet automatisk enheden. Vælg tilstand 

(master / slave) for den valgte enhed (2). For masterdrift er driftsparametrene 4 til 13 tilgængelige. For slavedrift er driftsparametrene 4 og 5 tilgængelige.

Vælg en enhed Vælg enhedens tilstand Vælg forbindelsestype

Ingen Wifi-router

Med Wifi-router

Sprog 

DAN

Modtag aktuelle parametre

Wifi

Tilgængelighed for at slukke

Fugtføler

Relæ-sensor

0-10V sensor

Slukningsforsinkelsestimer Nattilstand timer Party-tilstand timer

Retning 

Tilførsel Udsugning

Nulstil standardindstillinger

Anvend/Gem

1

2

Fane
"Ventilator"

4
7

6
9

10
11

3

5

8
12

13

14

Indstilling af ventilationssystemet: 
Før indstilling af enheden åbnes fanen Ventilator.
• Modtag aktuelle parametre: Modtag aktuelle parametre: Se aktuelle, indstillede parametre for den tilsluttede enhed. 
• Nulstil standardindstillinger: Gendanner fabriksindstillinger / nulstiller den tilsluttede enhed. 
• Tilgængelighed for at slukke (4): Som standard aktiveret. Aktivering eller deaktivering af den manuelle slukning af enheden. Forsøg på at 

slukke enheden medfører ved aktiveret funktion, at enheden skifter til laveste hastighed. For at deaktivere denne funktion, fjernes markeringen i 
«Tilgængelighed for at slukke». 

• Retning (5): kun for Siku RV 50 W Pro Wifi, Bestemmer enhedens luftstrømsretning i driftsformen «Ventilation» samt skift af luftstrømsretning i 
driftsformen «Varmegenvinding».

HVIS FLERE ENHEDER ER SAT OP SOM MASTER / SLAVE I ET NETVÆRK, ANBEFALES 
DET, AT VENTILATORERNE  INDSTILLES, SÅ DE PARVIS SKIFTER MODSAT AF HINANDEN 
(LUFTTILFØRSEL / UDSUGNING), SÅ DER IKKE SKABES UNDERTRYK ELLER OVERTRYK I 
RUMMET. 

• Opsætning af fugtstyring (5): kun for Siku RV 30 DW Pro Duo Wifi. Bestemmer enhedens drift efter aktivering af fugtføler.
• Slukningsforsinkelsestimer (6): Indstilling af tiden, før enheden vender tilbage til den tidligere indstillede drift efter aktivering af en tilsluttet 

sensor eller den indbyggede fugtføler. 
• Nattilstand timer (7): Indstilling af tiden for enhedens drift i laveste hastighed efter aktivering af «Natsænkning» (standard 8 timer). 
• Party-tilstand timer (8): Indstilling af  tiden for enhedens drift i højeste hastighed efter aktivering af «Partymode» (standard 4 timer).  
• Fugtføler (9): Når luftfugtigheden overstiger den indstillede værdi (12), skfiter enheden til højeste hastighed. Når luftfugtigheden er faldet til under 

den indstillede værdi, aktiveres forsinkelsestimeren. Efter udløb af efterløbstiden skifter enheden til den tidligere indstllede hastighed. 
• Relæ-sensor (10): Aktivering af en ekstern sensor. Enheden skifter til højeste hastighed. Ved deaktivering aktiveres forsinkelsestimeren. Efter udløb 

www.siku.cc
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af efterløbstiden skifter enheden til den tidligere indstillede hastighed. 
• 0-10V sensor (11): Aktivering af 0-10V sensor. Når styresignalet overstiger den indstillede værdi (13) skifter enheden til højeste hastighed. Når 

værdien falder til under den indstillede værdi, aktiveres forsinkelsestimeren. Efter udløb af efterløbstiden skifter enheden til den tidligere indstilede 
hastighed. 

• Anvend/Gem (14): Gemmer de valgte indstillinger. 

NULSTILLING AF FILTERTIMEREN
 • Start programmet Siku_RV på PC´en. 
 • Forbind enheden med pc´en via Mini-USB-B/USB A-tilslutningskabel.
 • Vælg enheden i drop-down-listen Vælg enhed (1).
 • Vælg fanen „Filter“. 
 • Vælg Nulstil filtertimer (3) for at nulstille. Driftstiden aflæses ovenfor (2).

Ingen Wifi-router

Med Wifi-router
DAN

3

1

2

Vælg en enhed Vælg betjening Vælg forbindelsestype Sprog 

Modtag aktuelle parametre

Nulstil filtertimeren

Nulstil standardindstillinger

tage: 90     timer: 00     minutter: 00     sekunder: 00

Wifi

NØDSTOP AF VENTILATIONSSYSTEMET 
Nødstop af ventilationssystemet sker, hvis ventilatoren kobler ud i mere end 5 sekunder.
Ved nødstop af en Siku RV 50 W Pro Wifi slukker alle Siku RV 50 enheder i netværket.
Ved nødstop af en Siku RV 30 DW Pro Duo Wifi kører øvrige enheder i netværket videre.
En alarm fremgår af alarmindikatorerne på enhederne.
For at nulstille en alarm udbedres fejlen, der forårsager udkoblingen af ventilatoren. Herefter slukkes og tændes enheden på trykknapperne eller 
fjernbetjeningen.
Ved en alarm slukkes for strømforsyningen til den defekte enhed for at evt. andre enheder kan køre videre - og man bør herefter kontakte sin forhandler. 

INDSTILLING AF VENTILATIONSSYSTEMET VIA EN MOBIL ENHED
For at styre enheden via en mobil enhed, skal programmet SIKU RV installeres på den mobile enhed.
Programmet kan hentes i App Store, Google Play eller via QR-koderne på næste side.
- Version 7 eller nye version af IOS, kompatibel med iPhone, iPad
- Version 4 eller nyere version af Android.
Når programmet er installeret, slukkes enheden og tilsluttes den mobile enhed.
For yderligere beskrivelse af tilslutning via WLAN se side 20-23.
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Tænd / Sluk enheden

    
Vælg hastighed. Lav - mellem - høj hastighed 

MANUAL SPEED
9 % Manuel indstilling af hastigheden. For aktivering markeres feltet.

Ventilationsdrift 
 Siku RV 50 W Pro WiFi 
Enheden kører i enten «Udluftningstilstand» eller «Frisklufttilstand» i den valgte hastighed. 
Luftstrømsretningen er afhængig af indstillingen på pc’en (standardindstilling er udluftning).
Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 
Den ene ventilator kører udluftning / udsugning, den anden ventilator kører friskluft / indblæsning 
i den indstillede hastighed. Ventilatorerne skifter ikke retning.   

Varmegenvinding 
Enheden / ventilatorerne skifter retning efter 70 sekunder, hvorved der etableres varmegenvinding.

Friskluftstilstand: Enheden kører med fast tilførsel af friskluft. 

Nattilstand: Aktivering af timer for laveste hastighed i det indstillede tidsrum (standard 8 timer). 
Tiden kan indstilles via pc eller mobil enhed. 

Party-tilstand: Aktivering af timer for højeste hastighed i det indstillede tidsrum (standard 4 
timer). Tiden kan indstilles via pc eller mobil enhed.

 

    

Aktuel tilslutning af enhed.
Lokal tilslutning eller forbindelse via Cloud server og Internet.

Wifi forbindelsessignal.

Signal for aktivering af højeste hastighed. Lys indikerer, at en sensor er aktiveret. Denne driftsform har højere prioritet end «Partymode» 
eller «Natsænkning».
Når denne driftsform er aktiveret, deaktiveres alle andre driftsformer. Efter udløb af den indstillede efterløbstid (fra 0 til 24 timer - standard 
30 minutter) vender systemet tilbage til den tidligere indstillede driftsform.
Driftsformen afbrydes ved at slukke for enheden.

Signal for fugt. Lyser når fugtigheden i rummet er over den indstillede værdi.

Signal for ekstern relækontakt. Lyser når en ekstern relækontakt er aktiveret. 

Signal for ekstern 0-10V sensor. Lyser når den indstillede værdi for sensoren er overskredet.

Alarmsignal. Lyser, når der er en alarm.

Signal for nulstilling af filtertimer. Lyser efter 90 dages kontinuerlig drift. Ved at trykke på tasten nulstilles timeren på masterenheden.
Enheden er udstyret med spændningsuafhængig filtertimer.
For at nulstille filtertimeren på en slaveenhed sættes DIP-switch 3 i den rette position, eller programmet på pc’en anvendes.

Download prorgammet i App Store Download prorgammet i Play Store

Manuel hastighedsindstilling
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Indstillingsmenu
For at få adgang til menuen tryk på ( ) og vælg menupunktet «Indstillinger».
Indstillingen af disse menuer svarer til pc-indstillingerne.
For detaljer se side 15.

TRÅDLØS OPSÆTNING AF FLERE ENHEDER
Driftsformerne for systemet er følgende: 
Master (Masterenhed). Enheden fungerer i denne driftsform som hovedenheden. Alle tilsluttede slaveenheder og mobile enheder tilsluttes via 
WLAN til masterenheden. Masterenheden kan styres via en mobil enhed, fjernbetjening eller knapperne på siden af indedelen. Styresignalet modtages 
automatisk af slaveenhederne. I denne driftsform reagerer ventilationssystemet på ethvert signal fra sensorerne (fugtføler, ekstern 0-10V sensor mm.) og 
skifter driftsform i overensstemmelse hermed. 
Slave (slaveenhed). Enheden fungerer i denne driftsform som slave. Enheden modtager kun signal fra masterenheden. Signaler fra alle andre 
styreenheder ignoreres. I denne driftsform ignorerer RV 50 W Pro Wifi alle signaler fra sensorer. 
Hvis forbindelsen til masterenheden falder ud i mere end 10 sekuner, stopper slaveenheden.
Sensorstyret drift 
RV 50 W Pro Wifi reagerer kun i masterdrift på signaler fra sensorer.
RV 30 DW Pro Duo Wifi reagerer i både masterdrift og slavedrift på signaler fra sensorer.
Ved aktivering af en vilkårlig sensor i et netværk med tilsluttede RV 50 W Pro Wifi, skifter alle RV 50 W Pro Wifi til højeste hastighed, mens alle tilsluttede 
RV 30 DW Pro Duo Wifi fortsætter i den aktuelle hastighed.
Ved aktivering af en vilkårlig sensor i et netværk med tilsluttede RV 30 DW Pro Duo Wifi, skifter kun den berørte RV 30 DW Pro Duo Wifi til højeste 
hastighed iht. det valgte senarie for fugtstyring. Alle andre enheder fortsætter i den aktuelle hastighed.

Der findes 2 tillsutningsskemaer for trådløs opsætning af ventilationssystemet:

Slukningsforsinkelsestimer

Nattilstand timer

Party-tilstand timer

Fugtføler 

0-10V sensor 

Relæ-sensor 
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1. Tilslutning af max. 4 enheder (slave- eller mobile enheder) til 
masterenhed med eget Wifi-adgangspunkt.
Når 4 slaveenheder er tilsluttet en masterenhed med eget Wifi-
adgangspunkt, kan der ikke tilsluttes endnu en mobil enhed. 

2. Tilslutning af masterenhed, slaveenheder og mobile enheder via Wifi-
adgangspunkt fra router.
I dette tilfælde kan masterenheden styre 32 slaveenheder.
Vær dog opmærksom på, at routeren kan have begrænsninger i antallet 
af tilsluttede enheder.

Masterenhed 
med 

eget Wifi-
adgangspunkt

Slave №1 Slave №2 Slave №3 Mobil enhed

Router med
Wifi-adgangs-

punkt

Master Slave №1 ... ...Slave №32 Mobil enhed Mobil enhed

Hvis routeren ikke har et tilstrækkeligt antal adgangspunkter, kan et 
ekstra Wifi-adgangspunkt tilsluttes.
Evt. kan en masterenhed tilsluttes  routerens netværk for at muliggøre 
en zonestyring. 

Router med
Wifi-adgangs-

punkt

Master Slave №1 ... Slave № n Mobilenhed

Extra
Wifi- adgangs

punkt

Slave № n ... ...Slave №32 Mobilenhed Mobilenhed

INDSTILLING AF MASTERDRIFT IHT. SKEMA 1
• Start programmet for indstilling af ventilationsdrift på pc’en.
• Forbind pc og ventilationsenhed med et Mini-USB-B/USB-A tilslutningskabel.
• Vælg den aktuelle enhed fra listen (1).
• Indstill master som driftsform (2).
• Vælg «Ingen Wifi-router»som forbindelsestype (3).
• Vælg «Wifi» (4).
• Vælg en typekryptering (5) (valgfri).
 - OPEN betyder, at der ikke anvendes en adgangskode
 - WPA_PSK betyder, at der skal anvendes en adgangskode / et password
 - WPA2_PSK betyder, at der skal anvendes en adgangskode / et password
 - WPA_WPA2_PSK betyder, at der skal anvendes en adgangskode / et password
Indtast adgangskode for masterenhedens Wifi-adgangspunkt. Standard er 11111111.
Vælg en Wifi-kanal for masterenheden (valgfri)
Tryk Anvend/Gem (8).

S/N er individuelle serienumre for enhederne. Serienumrene vises for masterenhedens Wifi-adgangspunkt. Numrene kan aflæses på enhederne 
printplade. 
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Anvend/Gem

Typekryptering Ny Wifi-adgangskode (8 - 60 tegn)

1

4

5

6

7

2 3

Vælg en enhed Vælg enhedens tilstand Vælg forbindelsestype Sprog 

ingen WLAN-Router

Modtag aktuelle parametre Nulstil standardindstillinger

Ingen Wifi-router

Med Wifi-router
DAN

Wifi

Wifi-Kanal

TILSLUTNING AF MOBILE ENHEDER IHT. SKEMA 1
• Installer programmet på den mobile enhed.
• Aktiver masterenheden, som er indstillet iht. skema. 
• Tilslut Wifi i den mobile enheds systemmenu.
• Tilslut masterenhedens Wifi-adgangspunkt: 

 ) Wifi-Navn: «FAN» + masterenhedens 16-cifrede serienummer, som angivet på enhedens printplade. 
 ) Standard-adgangskode: 11111111 (kan ændres).

• Start det installerede program på den mobile enhed. 
I programmet åbnes siden for tilslutning (1) og (2) og «Som standard» som tilslutningsform (3) vælges.
Dette navn genereres automatisk og kan ikke ændres eller slettes. Denne forbindelse er lavet specielt for tilslutning iht. skema 1.  

2

1

3
Ingen forbindelse til enheden !
Kontroller Wifi-tilslutning.

Advarsel !

Betjening Som standard

Indstillinger

Forbindelse

Information

Hjemme

Via skyserver

OBS: Hvis et ventilationssystem tidligere har været tilsluttet via en PC og har andre indstillinger, skal først anvendes indstillingerne for masterenheden, 
og derefter skal enhederne indstilles iht. skema 1. 

INDSTILLING AF SLAVEDRIFT IHT. SKEMA 1

1

4

5

7

8

9

6

10
11

2 3

Vælg en enhed Vælg enhedens tilstand Vælg forbindelsestype

Ingen Wifi-router

Med Wifi-router

Sprog 

Modtag aktuelle parametre Nulstil standardindstillinger

Søg et Wifi 
netværk

Navn på Wifi (1 - 32 tegn)

Wifi adgangskode (0 - 60 tegn)

MASTER tilsluttet

Wifi tilsluttet

Anvend/Gem

Wifi

DAN

• Programmet for indstilling af ventilationsdrift på pc’en startes.
• Forbind pc og ventilationsenhed med et Mini-USB-B/USB-A 

tilslutningskabel.
• Vælg den aktuelle enhed fra listen (1).
• Vælg Slave som aktuel driftsform (2).
• Vælg «Ingen Wifi-router»som forbindelsestype (3).
• Vælg «Wifi» (4). 
• Søg Wifi for at finde masterenhedens adgangspunkt (5)(valgfri).
• Angiv adgangspunktets navn eller vælg fra listen (6). For denne 

tilslutning skal Wifi-adgangspunktets navn være: FAN + det 
16-cifrede serienummer, som er angivet på masterenhedens 
printplade. 

• Angiv kodeordet til Wifi-adgangspunktet (7). Standard er 11111111.
• For enhver slave-enhed (8) angiv et entydigt nummer fra 1 til 32 .
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• Anvend og gem de valge driftsparameter (9). 
• Når alle driftsparametre er angivet korrekt, og masterenheden er aktiveret, vises MASTER tilsluttet (10) inden for 10 sekunder, og WLAN tilsluttet (11) 

vises.

Kontroller allerede anvendte numre ved hjælp af programmet på den mobile enhed. Tilslutningsmenu (1) og (2) åbnes, tilslutning til masterenhed 
vælges (3) og DRIFTSSTATUS SLAVE (4) åbnes. Alle tilgængelige numre vises med gråt.

2

1

4

3

Betjening

indstillinger

Forbindelse

Information

Hjemme

Via skyserver

Som standard

DRIFTSSTATUS SLAVE

Ingen forbindelse til enheden !
Kontroller Wifi-tilslutning.

Advarsel !

INDSTILLING AF DRIFTSFORM  MASTERENHED IHT. SKEMA 2

Navn på Wifi (1 - 32 tegn)

Wifi-adgangskode (0 - 60 tegn)

Wifi tilsluttet

1

4

5

7

10

6

11
8
9

2 3

Vælg en enhed Vælg enhedens tilstand Vælg forbindelsestype

ingen WLAN-Router

Sprog 

Modtag aktuelle parametre Nulstil standardindstillinger

Anvend/Gem

Wifi

Søg Wifi 
netværk

Ingen Wifi-router

Med Wifi-router
DAN

• Programmet for indstilling af ventilationsdrift på 
pc’en startes. 

• Forbind pc og ventilationsenhed med et Mini-
USB-B/USB-A tilslutningskabel.

• Vælg den aktuelle enhed fra listen (1)
• Vælg driftsform Master (2).
• Vælg Med Wifi-router som forbindelsesform (3).
• Vælg «Wifi» (4). 
• Vælg «Søg Wifi» (5) for at finde adgangspunktet for 

masterenheden (valgfrit).
• Angiv navnet på Wifi-adgangspunktet eller vælg fra 

listen (6).
• Angiv kodeord fra Indtast Wifi-adgangskode (7) af 

routeren (7). 
• Angiv en IP-adresse for masterenheden. IP-adressen 

være entydig og gælde for det aktuelle netværk.
• Se beskrivelse nedenfor. 
• Angivelse af Standard-Gateway for 

masterenheden (9). IP-adressen skal svare til 
routerens. Denne parameter er nødvendig for at 
koordinere driften af enheden med Cloud-serveren 
(Internet-styring).

• Anvend og gem de valgte parametre (10).
• Når alle driftsparametre er angivet korrekt, og Wifi-

adgangspunktet er aktiveret, vises Wifi tilsluttet (11) inden for 10 sekunder.

Identificering af en fri IP-adresse for masterenhed og Standard-Gateway:
1. Tryk tasterne Windows + R, og vinduet ”Udfør” åbner sig. Angiv „cmd“ og tryk „Enter“.
2. Indtast kommandoen „ipconfig“ i vinduet og tryk ”Enter”.
3. Feltet „Default-Gateway“ viser IP-adressen af routeren. F.eks: ”Default-Gateway . . . . . . . : 192.168.0.1“.
4. Indtast den viste IP-adresse i feltet „Default-Gateway“ (9).
5. Find en fri IP-adresse for masterenheden: Indtast kommandoen «ping» og routerens IP-adresse i kommandofeltet. Herved ændres det 4. adressefelt 
fra 1 til 254. Tryk «Enter» indtil der i feltet vises «Host kan ikke nås». F.eks. «ping 192.168.0.2»+»Enter». 
6. Indtast den valgte fri IP-adresse i feltet MASTER IP-ADRESSE. 

INDSTILLING AF SLAVEDRIFT IHT. SKEMA 2
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• Programmet for indstilling af ventilationsdrift på pc’en startes. 
• Forbind pc og ventilationsenhed med et Mini-

USB-B/USB-A tilslutningskabel.
• Vælg den aktuelle enhed fra listen (1).
• Vælg driftsform Slave (2).
• Vælg Med Wifi-router som forbindelsesform (3).
• Vælg Wifi (4).
• Vælg «Søg Wifi» (5) for at finde adgangspunktet for 

masterenheden (valgfrit).
• Angiv navnet på Wifi-adgangspunktet eller vælg fra 

listen (6).
• Indtast Wifi-adgangskode (7).
• Angiv et entydigt nummer 1-32 for hver slaveenhed 

(8). Hvilke numre, der er brugt, kan ses via en mobil 
enhed.

• Indtast IP-adressen af master-enheden (10) til 
hvilket slave-enheden er tilsluttet.

• Angiv IP-adressen fra slave-enheden (9) 
(valgfri).

 ) For en automatisk tildeling af en IP-adresse til 
routeren vælg DHCP. 

 ) For en manuel tildeling af IP-adresse vælg 
«Static». IP-adressen skal være entydig og svare 
til det aktuelle netværk. Se beskrivelse nedenfor.

• Anvend og gem de valgte driftsparametre (11).
Når alle driftsparametre er angivet korrekt, og  

      masterenheden er aktiveret, vieses MASTER 
tilsluttet(12)  og Wifi tilsluttet (13) inden for 10 sekunder.

Identificering af en fri IP-adresse for slaveenheden: 
1. Tryk tasterne Windows + R, og vinduet ”Udfør” åbner sig. Angiv „cmd“ og tryk „Enter“.
2. Indtast kommandoen „ipconfig“ i vinduet og tryk ”Enter”.
3. Feltet „Default-Gateway“ viser IP-adressen af routeren. F.eks: ”Default-Gateway . . . . . . . : 192.168.0.1“.
4. Indtast den viste IP-adresse i feltet „Default-Gateway“ (9).
5. Find en fri IP-adresse for masterenheden: Indtast kommandoen «ping» og routerens IP-adresse i kommandofeltet. Herved ændres det 4. adressefelt 

fra 1 til 254. Tryk «Enter» indtil der i feltet vises «Host kan ikke nås». F.eks. «ping 192.168.0.2»+»Enter».
6. Indtast den valgte fri IP-adresse i feltet MASTER IP-ADRESSE.

TILSLUTNING AF EN MOBIL ENHED IHT. SKEMA 2
• Installer programmet på den mobile enhed.
• Masterenheden, der er indstillet iht. skema 2, aktiveres.
• Tænd for Wifi i systemmenuen på den mobile enhed.
• Tilslut masterenhedens Wifi-adgangspunkt.
• Start det installerede program på den mobile enhed.
• Side 1 og 2 i programmenuen åbnes, og en ny forbindelse oprettes, som følger: 

Manuel:
• Tryk (3) for at oprette en ny forbindelse.
• Angiv forbindelsens navn (7).
• Indtast masterenhedens IP-adresse (8).
• Tryk (9) for at anvende indstillingerne. 
Automatisk: 
• Tryk (4) for at søge efter nye masterenheder.
• Vælg (5) NY for tilslutning til den fundne masterenhed.
• Tryk (6) for at tilrette tilslutningen.
• Angiv navnet på tilslutningen (7).
• Tryk (9) for at anvende indstillingerne. 

1

4

5

7

8

6

9
11

2 3 1312 10

Vælg en enhed Vælg enhedens tilstand Vælg forbindelsestype Sprog 

Modtag aktuelle parametre Nulstil standardindstillinger

Wifi

Søg Wifi 
netværk

Navn på Wifi (1 - 32 tegn)

Wifi-adgangskode (0 - 60 tegn)

Anvend/Gem

MASTER tilsluttet

Wifi tilkoblet

Ingen Wifi-router

Med Wifi-router
DAN
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2

1

3 4 6

5

8 9

7

Betjening

indstillinger

Som standard

Ny

NyNavn

Som standard

Ny

Forbindelse

Information

Hjemme

Via skyserverManuel hastighedsindstilling

DEMODRIFT AF MASTERENHEDEN 
Denne driftsform anvendes udelukkende til demostration af enheden i et lokale. Det kræver ikke tilslutning til en pc.
Enheden kører i masterdrift og har sit eget Wifi-adgangspunkt. Det er kun muligt at tilslutte en slaveenhed og max. 3 mobile enheder i demodrift.
Det anbefales dog kun at tilslutte en mobil enhed. Ved en parallelforbindelse af flere enheder i masterdrift, har alle enheder det samme navn.
Det kan konflikte med tilslutning af slaveenheder i demodrift.
Navn for Wifi-adgangspunkt for masterenhed: FAN
Adgangskode for masterenhed: 11111111

DEMODRIFT AF SLAVEENHEDEN  
Denne driftsform anvendes udelukkende til demostration af enheden i et lokale. Det er nemt og hurtigt at indstille denne driftsform.
Det kræver ikke tilslutning til en pc. I denne driftsform kører enheden i slavedrift og tilsluttes automatisk masterenheden.

STYRING AF VENTILATIONSSYSTEMET VIA CLOUD-SERVER 
Masterenheden skal være indstillet iht. skema 2. Som standard er styring via en cloud-server ikke aktiveret.
Aktivering sker som følger:

- Opret forbindelse til routerens adgangspunkt via systemmenuen på den mobile enhed
- Start programmet på den mobile enhed
- Åbn siderne (1) og (2)
- Vælg den aktuelle tilslutning (3)
- Aktiver styring via cloud-server (4)
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2

1

4

3

Betjening

indstillinger

Som standard

Ny

Forbindelse

Information

Hjemme

Via skyserverManuel hastighedsindstilling

Bemærk: Hvis denne funktion er aktiveret, kan forstyrrelser i Wifi-forbindelsen medføre midlertige kommunikationsudfald i ventilationssystemet.

Oprettelse at en ny konto: 
• I programmenuen åbnes siderne (1) og (2)
• Åbn kontomenu (3)
• Indtast login (4) og password (5). Bekræft password og indtast email-adresse
• Tryk (8) for at godkende 

2

1

83

4 5 6 7

Betjening

indstillinger

Information

Adgangskode

Brugernavn

Adgangskode

Bekræft adgangskode

email-adresse

Glemt adgangskode?

Forbindelse

Information

Hjemme

Via skyserverManuel hastighedsindstilling

 
Åbne konto:
• - Indtast login (1) og password (2)
• - Tryk (3) for at logge ind
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1

2

3

Brugernavn

Adgangskode

Glemt adgangskode?

Tilføj en ny forbindelse:
• Tryk (1) for at tilføje en ny forbindelse  over cloud-server
• Angiv navn (2)
• Angiv ID for masterenheden. De 16-cifre fra masterenhedens printplade
• Tryk (4) for at gemme 

    

1

2

3

4

Navn

Min konto Min konto
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Siku RV 50 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

LUKNING AF LUFTTILFØRSEL FOR SIKU RV 50 W PRO WIFI

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 DW PRO DUO WIFI

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

Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 

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 W Pro WiFi 

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

Løft multistikket
fra printkortet

Løft multistikket
fra printkortet

Siku RV 50 W Pro WiFi Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 

OPAD !

OBS! Fjern aldrig printkortet! Dette udløser alarm! Efter at vedligeholdelsesarbejdet er udført, og multistikket igen er installeret
nulstilles filtertimeren.

VELIGEHOLDELSE
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Siku RV 50 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

3. Træk varmevekslerenheden ud ad murrøret.

 Siku RV 50 W Pro WiFi Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi 

Rens filtrene regelmæssigt for at fjerne støv og snavs, mindst hver 3. måned - eller skift dem, hvis nødvendigt.
• Efter det valgte filterskiftinterval (90 dage) er udløbet, lyser indikatoren for filterskift. Nulstilling af filtertimeren sker ved at flytte DIP-switch på 

printkortet eller via pc / mobil enhed.
• 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.

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. 

Batteritype er CR2025.

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
forbundet 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

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.

FEJLFINDING

OPBEVARING OG TRANSPORT
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Siku RV 50 W Pro WiFi / Siku RV 30 DW Pro Duo WiFi

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.

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

PRODUKTGARANTI



31

Reversibel ventilator med varmegenvinding

Siku RV ____________________________  

er modkendt som driftsparat.

Produktet overholder europæiske normer og standarder, direktiver om lavspænding og elektromagnetisk kompatibilitet. Vi erklærer hermed, at produktet er i 
overensstemmelse med de relevante krav i direktiverne 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiverne 89/336/EWG og netspændingsdirektiverne 
2006/95/EG, direktiverne 73/23/EWG og direktiv 93/68/EWG og i overensstemmelse med CE-mærkning. 

Dette certifikat er udstedt på ovennævnte produkt efter test.

Godkendelser  Produktionsdato ____________________

Reversibel ventilator med varmegenvinding

er installeret og tilsluttet strømforsyningen i overensstemmelse med kravene i denne betjeningsvejledning af:

MODTAGELSESATTEST

INSTALLATIONSATTEST

GARANTIBEVIS

Siku RV ____________________________  

Siku RV ____________________________  

Installatør:                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Navn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dato                                                       Underskrift                                            

SÆLGER / FORHANDLER

SALGSDATO
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