
 
 

 

 
 

 
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-225-Ventiflow  
   Materiaal:  

- Behuizing: metaal 
- Binnenwerk: EPS 
- Warmtewisselaar: kunststof 
Luchtopbrengst: 0-226 m³/h (0-96Pa)   
Motoren met achterwaarts gebogen schoepen  
Luchtfilter: toe- en afvoerzijde (standaard: G3; optioneel voor toevoer: 
pollenfilter) (EN779/2012)  
De HRC is voorzien van een filtertimer zodat de gebruiker eraan herinnerd 
wordt om zijn filters te vervangen.  
Plaats van de filter: voor de warmtewisselaar  
Vorstbeveiliging: aanwezig door middel van een verhoging van het 
afvoerdebiet en een verlaging van het toevoerdebiet 
Waterslot: dient aangelegd te worden in de condensafvoer 
Aansluitingen: 
- Luchtzijdig (mm): 125  
- Condensaansluiting: aanwezig: 20mm  
- Elektrisch: standaard: randaarde stekker; optioneel: perilex  
- Op de printplaat is er een 230V ingang aanwezig voor aansluiting van 

bijvoorbeeld een 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: 
60 cm (B) x 40 cm (D) x 66 cm (H) 
Bediening: 
- Radiografische afstandsbediening  
- 3-Standenregelaar: type CV-3 in- of opbouw 
Warmteterugwinapparaat voorzien van CE-keuring 
Maximaal opgenomen vermogen per ventilator: 55W bij 226m³/h (EN 308-
bijlage G) 
 



 
 

 

 
 

 
 
Totaal opgenomen vermogens bij volgende debieten:  
- 40m³/h: 17,4W 
- 113m³/h: 33,7W 
- 151m³/h: 60,3W 
- 226m³/h: 110W   
Thermisch rendement van warmteterugwinning bij volgende debieten:  
(EN 308-bijlage G) 
- Debiet 1: 113m³/h  80% 
- Debiet 2: 151m³/h  79% 
- Debiet 3: 226m³/h  77% 
Automatische regeling: neen  
Bypass: 100%  
Mogelijke opties: vrije keuze van maximum 20 componenten bestaande uit 
CO2-sensoren en/of radiografische afstandsbedieningen  
 
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 

 
 
  


