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Tekniske data SIKU RV 50 W                            (Art.Nr. 50153) Målskitse SIKU RV 50 W (mm)

WLAN tekniske data SIKU RV 50 W                            (Art.Nr. 50153)

Hastighed 1 2 3

Spænding (50/60 Hz) 230 V

Max. effektforbrug 4,45 W 5,08 W 7,06 W

Strømforbrug 0,035 A 0,040 A 0,059 A

Omdrejninger 800 min 1300 min 1900 min

Max. luftmængde 15 m³/h 30 m³/h 50 m³/h

Lydniveau (afstand 3 m) 11 dBA 18 dBA 21 dBA

Max. temperatur på transporteret luft fra -30 °C til +50°C

Temperaturvirkningsgrad 97 % 90 % 82 %

Længde af murrør 250-500 mm

Filterklasse G3

IP-klasse IP24

Netværk DHCP

WLAN-sikkerhed WPA, WPA2

PRODUKTBESKRIVELSE
- reversibel etrumsventilator med varmegenvinding
- kan køre alene eller kobles op sammen med andre ventilatorer og 

styres i Masterdrift
- energieffektiv ventilation i boliger, opholdsrum, erhvervslokaler 

og lign. 
- reduceret varmeforbrug ved brug af varmegenvinding 
- fugtstyring og regulering af luftmængden giver mulighed for et 

individuelt tilpasset indeklima 
- enkel montage, betjening og vedligeholdelse 
- 3 hastighedstrin 
- 1 ventilator sammenbygget med varmeveksler i murrør 
- automatisk lukkespjæld forhindrer uønsket luftgennemstrømning 
- med fugtighedssensor til regulering af rummets luftfugtighed 
- en ekstern CO2-sensor kan tilsluttes ventilatoren
- til indbygning i ydervæg 
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Ventilatoren opfylder de gældende sikkerhedsnormer og bestemmelser for elektromagnetisk kompatibilitet.
Der tages forbehold for tekniske ændringer af produktet.

 Tilgængelige modeller

SIKU RV 50 W Pro Wifi                          (Art. 50153)

DECENTRAL VENTILATOR MED VARMEGENVINDING

SIKU RV 50 W Pro Wifi
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BETJENING AF SIKU RV50 W PRO WIFI

SIKU RV 50 W Pro WiFi 

38
dB

50 m³/h

2016

Fase 2 (70 sekunder)

UDEUDE INDE

Fase 1 (70 sekunder)

-7 °C

+20 °C +17 °C

+17 °C

-10 °C
+20 °C

Driftsformer for ventilatoren:
Ventilation. Ventilatoren kører med kontinuerlig indblæsning af frisk luft eller udsugning fra lokalet i den valgte hastighed.
Varmegenvinding. Ventilatoren kører i reversibel drift mellem indblæsning og udsugning med varmegenvinding.
Indblæsning. Ventilatoren sikrer frisklufttilførsel til rummet. 

I driftsformen Varmegenvinding kører ventilatoren 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 energien i 
udsugningsluften gevindes. 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.

 WLAN styring

Den indbyggede WLAN-teknologi sikrer den trådløse dataudveksling mellem ventilatoren og en enhed med styresystemet Android eller iOS. 

STYRING
Ventilatorerne kan forbindes via WLAN.
Også andre WLAN-kompatible SIKU RV produkter kan unden problemer forbindes via WLAN.
SIKU RV App til Android og iOS kan hentes gratis i Google Play og App Store.

Tilslutning af ventilatoren SIKU RV 50 W Pro Wifi via en pc giver yderligere konfigurationsmuligheder:
- Master eller slave
- Indblæsning eller udsugning i ventilationsdrift
- Tilslutning via en WLAN-router eller direkte over en smartphone eller tablet


