
 
 

 
 

 
61  VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
 61.43  VENTILATOREN 
 61.43.10 VENTILATOR 
  0. VENTILATOR MET WARMTERECUPERATIE 
   Fabricaat: Orcon BV – CE –gekeurd / Nederland 
   Warmteterugwinapparaat, met toe- en afvoer ventilator 
   Type: HRC-450-Ventiflow 
   Materiaal:  

- Behuizing: EPP met witte acrylaat kunststof voorplaat  
- Warmtewisselaar: kunststof 
Luchtopbrengst: 0-500 m³/h (0-200 Pa) 
Luchtfilter: toe- en afvoerzijde (standaard: G4 / coarse 65%; optioneel: ePM1 
70% op de toevoer) 
De filters zijn synthetisch waardoor de elektrische lading verdwijnt. Tevens 
zijn de drukverliezen zeer laag.  
COP-waarde: 21,4  
IP-klasse: 31 
Gewicht: 35kg  
Plaats van de filter: voor de warmtewisselaar  
Filterindicatie op toestel zelf op basis van tijd.    
Vochtsensoren: 2 stuks - deze bevinden zich in de motormodule. Bij stijging  
van de relatieve luchtvochtigheid toert de ventilator automatisch een stand 
omhoog  
Automatische debietregeling: de EBM-Papst motoren zijn voorzien van een 
anemometer die over MOD-bus communiceert met de printplaat. Het toestel 
past zich onmiddellijk aan naar het gevraagde debiet. Bijgevolg is er een 
automatische debietregeling binnen de 5% tolerantie aanwezig. Hierdoor 
heeft men minder kans op aanvriezen en tevens blijft het hoog thermisch 
rendement behouden.  
Warmtewisselaar: een extra lange warmtewisselaar zorgt voor volgende 
thermische rendementen:  

- 87% rendement bij 400m³/h  
- 86% bij 450m³/h  
- 85% bij 500m³/h  

Maximaal vermogen per ventilator: 94W bij 500m³/h  

 



 
 

 
 

 
Bioritme: intelligente regeling via bioritme (bepaling dag/nacht cyclus via 
continue buitentemperatuurmeting). Deze wordt tot stand gebracht door 
middel van de temperatuursensoren in de motoren en op de printplaat. (4 in 
totaal)  
Vorstbeveiliging: intelligente ontdooicyclus via bioritme functie. De 
vorstbeveiliging wordt verwezenlijkt door een stapsgewijze verlaging van het 
toevoerdebiet en het afvoerdebiet blijft constant hierbij.  
Bypass: 100% (warme afvoerlucht gaat over bypass)  
De bypass is modulerend en wordt proportioneel op temperatuur gestuurd.  
Montage: het toestel wordt gemonteerd d.m.v. een rail aan de wand en 
optioneel kan men een onderstel bekomen om het toestel op de vloer te 
plaatsen.  
Draaimodule: slechts één type voor zowel de linkse als rechtse uitvoering. 
Het toestel kan éénvoudig omgekeerd worden door de voor- achterplaat te 
demonteren en te verwisselen. Het toestel zal op gebied van electronica zich 
automatisch aanpassen.  
Condensafvoer: 32mm – 2 mogelijkheden: droge of natte sifon  
Aansluitingen toestel: 
- Luchtzijdig (mm): 180  

o Boven: 4 aansluitingen  
o Linker zijde: 2 aansluitingen  
o Rechter zijde: 2 aansluitingen  

- Elektrisch: standaard: randaarde stekker; optioneel: perilex  
- Op de printplaat is er een 230V ingang aanwezig voor aansluiting van 

bijvoorbeeld een 3-standenschakelaar, externe hygrostaat,  
lichtschakelaar (eventueel ook met vertragingsrelais mogelijk)… 

- Compatibel met een ventilatiemodule voor domotica doeleinden 
Aandrijving ventilatoren: 
- Gelijkstroommotor  
Elektromotor: 
- Aansluitspanning (V,Hz): 230, 50  
Afmetingen: 
- 760 x 600 x 830 mm (bxdxh) 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bediening/opties: 
- Radiografische afstandsbediening  
- 3-Standenregelaar: type CV-3 in- of opbouw 
- App 
- CO2B-bedieningssensor: CO2 sensor en radiografische afstandsbediening 

in één  
Opmerking: vrije keuze van maximum 20 componenten bestaande uit 
CO2-sensoren en/of radiografische afstandsbedieningen  

Instelling debieten:  
Men kan de debieten van toevoer en afvoer éénvoudig afzonderlijk instellen 
via 2 rijen dipswitches.   
Volgende reductiefactoren kunnen bekomen worden indien er CO2B-
bedieningssensoren worden toegevoegd (volgens bijlage 7 van het 
ministerieel besluit van 16 december 2014):  
- CO2B-bedieningssensor in iedere droge ruimte   

o freduc ,vent,heat,= 0,61 
o freduc ,vent,cool,= 1,00 
o freduc ,vent,overh,=  1,00 

- CO2B-bedieningssensor in iedere slaapkamer   

o freduc ,vent,heat,= 0,70 
o freduc ,vent,cool,= 1,00 
o freduc ,vent,overh,=  1,00 

- 1 CO2B-bedieningssensor in belangrijkste slaapkamer en 1 CO2B-
bedieningssensor in belangrijkste leefruimte   

o freduc ,vent,heat,= 0,87  
o freduc ,vent,cool,= 1,00 
o freduc ,vent,overh,=  1,00 

 


