
 
 

 
 

 

 
WTU-DA-EC LUCHTBEHANDELINGSKAST voor binnen en buitenopstelling  
Luchtgroep met warmterugwinning van het type “D systeem”  
 
Merk: Orcon, EC gekeurd    
Zowel voor binnen- als buitenopstelling  
Verkrijgbaar in telkens 2 uitvoeringen: links – rechts  
 
Warmteterugwinning: warmtewiel (niet-hygroscopisch riemgedreven wiel)  
Het warmtewiel kan stil gelegd worden zodat men gedurende de warmere periodes 100% bypass kan 
bekomen. In functie van de buiten- en ruimtetemperatuur, zal de luchtgroep in “free cooling” regime 
werken, en wordt de pulsietemperatuur gradueel verlaagd. Tevens is nachtspoeling mogelijk tijdens 
programmeerbare tijdsintervallen.  
 
Koudeterugwinning:   
Bij inschakeling van de koudeterugwinning en bij een afvoerluchttemperatuur 3°C kouder dan de 
buitentemperatuur zal het warmtewiel starten en de koude uit de afvoerlucht terugwinnen.  
 
Maximale luchtdebieten (bij 200Pa)  
WTU-DA-EC 03: 1400 
WTU-DA-EC 04: 2250 
WTU-DA-EC 06: 3200 
WTU-DA-EC 09: 4000 
WTU-DA-EC 11: 5600 
WTU-DA-EC 13: 6300 
WTU-DA-EC 15: 8500  
 
 
Resultaten volgens EN308 voor de WTU-DA-EC 06:  
Totaal opgenomen vermogen: 2266W 

- 487m³/h: 77% rendement  

- 874m³/h: 81% rendement  

- 1397m³/h: 80% rendement 

- 1927m³/h: 79% rendement  

- 2417m³/h: 76% rendement  

- 2880m³/h: 74% rendement  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
Afmetingen in mm: (B x H x D)  
WTU-DA-EC 03: 1630 x 1110  x 740 
WTU-DA-EC 04: 1700 x 1210 x 840 
WTU-DA-EC 06: 1780 x 1245 x 1010 
WTU-DA-EC 09: 1780 x 1345 x 1110  
WTU-DA-EC 11: 1780 x 1345 x 1240 
WTU-DA-EC 13: 2070 x 1560 x 1460 
WTU-DA-EC 15: 2070 x 1560 x 1460  
 
De SFP waarden (specifieke ventilatorvermogen in W/m3/h) :  
WTU-DA-EC 03: 0,67 
WTU-DA-EC 04: 0,70  
WTU-DA-EC 06: 0,70 
WTU-DA-EC 09: 0,62 
WTU-DA-EC 11: 0,83 
WTU-DA-EC 13: 0,81 
WTU-DA-EC 15: 0,79 
 
 
Opgenomen vermogen maximaal (in kW):  
WTU-DA-EC 03: 0,99 
WTU-DA-EC 04: 1,49 
WTU-DA-EC 06: 2,37 
WTU-DA-EC 09: 3,49 
WTU-DA-EC 11: 5,77 
WTU-DA-EC 13: 7,0 
WTU-DA-EC 15: 10,8  
 
Geluidsafstraling kast (LWA) in dB(A):  
WTU-DA-EC 03: 57 
WTU-DA-EC 04: 61  
WTU-DA-EC 06: 63 
WTU-DA-EC 09: 61 
WTU-DA-EC 11: 61  
WTU-DA-EC 13: 63  
WTU-DA-EC 15: 65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
- Druppelafscheider: niet aanwezig  
- Vorstbeveiliging kan ingesteld worden via de regeling. Het afvoerdebiet zal vermeerderd 

worden op basis van de meting van de 4 aanwezige temperatuursensoren.  
- Mengsectie met kleppenregister voor omschakeling hernomen/verse lucht: niet aanwezig  
- Absorptie in functie van de bevochtingsinstallatie dient voorzien te worden door derden. 

(door middel van een stoominstallatie op het toevoerkanaal bijvoorbeeld)  
 
Ventilatoren-motoren:  

- Toerental gestuurd   
- Achterwaarts gebogen schoepen  
- Rechtstreeks aangedreven motoren, pulsie en extractie (EC EBDM motoren) 
- De ventilatoren zijn eenvoudig te inspecteren en/of te vervangen enkel door het loskoppelen 

van de voedingskabel en de 2 schroeven voor mechanische bevestiging   
- Pulsie en extractie kan in onbalans gezet worden door middel van de ingebouwd sturing 
- De motoren zijn bestendig tegen hoge temperaturen. (50°C)  
- De ventilatorsectie is uitgerust met een hoog rendement vrijloopventilator  met rechtstreeks 

gekoppelde EC motoren. (direct gedreven) De motor is regelbaar van 0 tot 100% dankzij de 
ingebouwde omvormer.  

- De motorventilatorgroep is statisch en dynamisch uitgebalanceerd. 
- De ventilatorsectie is uitgerust met een ventilator zonder slakkenhuis direct gemonteerd op 

de motoras (vrijlopend wiel)   
- Motoren voorzien van ingebouwde PTC-voelers (thermische beveiliging); frequentie geregeld 
- Aansluiting: 380V   
- De gelijkstroommotoren beantwoorden aan de hoogste efficiëntieklasse  
- De ventilatorturbine evenals de aanstroomconus zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.  
 

 
Regeling:  
De ventilatiegroep is uitgerust met een ingebouwde sturing/regeling met name ‘Regin’ af fabriek. 
Deze regelaar heeft 28 in- en uitgangen waardoor er vele configuraties mogelijk zijn.  
De luchtgroep werkt volledig op buitenlucht met vast luchtdebiet.  
Ondergrens en bovengrens van pulsietemperatuur zijn instelbaar.  
 
De warmtevraag kan bepaald worden door de buitentemperatuur, de binnentemperatuur en de 
vereiste (berekende) pulsietemperatuur.  
Indien verschillende toestellen op dezelfde manier moeten ingesteld worden, kunnen de instellingen 
gekopieerd worden.  
 
 
De regeling voert de volgende bijkomende meldingen en metingen uit :  
- Meldingen bij :  
   - overschrijden ingestelde drempel vorstbeveiliging  

- brandklep (brandalarm) 
- Onderhoud luchtgroepen (filters)  
- … 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
Communicatie:  
Communicatiemogelijkheden voor controller E28 van Regin: 
MOD-bus: Via TCP/IP (RJ45 aansluiting) 
BAC-net: Via TCP/IP (RJ45 aansluiting) 
 
Exoline en Protocol LON zijn optioneel mogelijk. Verder kan eventueel ook de WTU aangesloten 
worden op een gebouwbeheersysteem (=GBS) (via TCP/IP). Ventiline levert geen extern GBS of de 
inbedrijfstelling ervan.  
Via de TCP/IP aansluiting kan tevens verbinding gemaakt worden met het internet. Doordat de 
webserver is geïntegreerd is bediening op afstand mogelijk.  
 
Bediening:  
De WTU wordt standaard geleverd met een handdisplay en 10m aansluitkabel. De bediening heeft 
een zeer eenvoudig menu en middels indicatie en alarm leds wordt de eindgebruiker voorzien van 
informatie. Door gebruik te maken van drukknoppen op het bedieningspaneel en de informatie op de 
display kan de WTU op een eenvoudige manier worden geprogrammeerd. 
Het toestel geeft eventuele meldingen weer op het display. Bij een melding gaat er een rode led 
oplichten. Het melding overzicht, hetgeen via het display 
toegankelijk is, toont aan het type melding, de datum en de tijd 
van het optreden van de melding. De toestellen hebben naast 
meldingen op het display tevens de mogelijkheid een signaal aan een Gebouwbeheersysteem (GBS) 
te geven als er een melding 
actief is.  
 
Optie: MTV-3 standenschakelaar  
 
  



 
 

 
 

 
 
 

Instellingen toestel wijzigen:  
- 3 mogelijkheden:  

o Via handdisplay 
o Via software ‘Corrigo E’ (d.m.v. TCP/IP kabel: verbinding tussen pc en regeling van 

toestel) 
o Via app ‘Regin Building Access’ (Android) 

- volgende gegevens kunnen uitgelezen worden:  
o Info over de tijd in uren dat de motoren hebben gedraaid 
o Info over type verwarming, wisselaar en koeling  
o Status over koeling  
o Status over de vraaggestuurde ventilatie (CO2)  
o Status functie brandklep (alarm..)  
o Status storingen 
o Status functie vorstbeveiliging  
o Status functie koudeterugwinning 
o Overzicht over alle geregistreerde alarmberichten met het tijdstip en de datum 

waarop ze optraden  
o Status van analoge en digitale in- en uitgangen  
o Info over de geconfigureerde temperatuurregeling   
o Info over actuele buitenlucht- en toevoerluchttemperatuur 
o Info over het berekende instelpunt toevoerlucht  
o Info over actuele efficiëntie van de warmteterugwinning (in %)  
o Info over capaciteits- en drukregeling  
o Info over luchtstroom voor toevoerlucht- en afvoerluchtventilator  
o Info over de actuele luchtstroomcompensatie  

- Volgende gegevens kunnen ingesteld worden:  
o Draaistatus wijzigen: toestel laten draaien op halve/volle toeren  
o Temperatuur voor de gekozen regelmodus  
o Minimale en maximale toegestane toevoerluchttemperatuur (bij cascaderegeling)  
o Instelpunt toevoerlucht  
o Luchtstroom toevoer- en afvoerluchtventilator  
o Luchtstroomcompensatie  
o Datum en tijd  
o Week- en vakantieprogramma  
o Startsignaal voor toevoer- en afvoerluchtventilator  
o Instellen van het type koeler (water, DX) en van het type verwarmer (water, 

elektrisch)  
o Verwarming, koeling, pompregeling (voor verwarmings- en koelbatterij), brandklep, 

buitenluchtafsluiter, afblaasluchtklep en rotorregeling van de wisselaar instellen op 
automatisch, handmatig, uit…   

o Temperatuur toevoer- en afvoer luchtregeling  
o Temperatuur vorstbeveiliging en tevens de stopfunctie bij vorstbeveiligingsalarm  
o Alarmgrenzen, - vertragingen,…  
o Resetten van filteralarm   
o Functies van analoge en digitale in- en uitgangen  
o Instellingen voor vraaggestuurde ventilatie (CO2): snelheid bij een bepaalde ppm-

waarde en tevens tijdinstellingen  
o Keuze uit ruimte- en weersafhankelijke inblaasregeling  



 
 

 
 

 
 
 

o Zomernachtfunctie: boven- en ondertemperaturen, start-, stop- en wachttijd, 
ventilatorstand  

o Temperatuurkanaalsensor  
o Looptijd naverwarming en -koeling  
o Parameters van een voorverwarmer  
o Alarm settings o.a. prioriteit, functie,…  
o Brandkleppen: mogelijkheid om in te stellen dat unit stopt bij brand  

 
Filters:  
De filtersectie omvat cassettefilters (schuifkaders) met een groot filtrerend oppervlak. Het 
filtermateriaal is glasvezel. De cassettefilters zijn geplaatst aan weerszijde van het warmtewiel en zijn 
zeer eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen. De filters zijn tevens bestendig tegen hoge 
temperaturen. (50°C)  
De WTU bevat standaard 2 cassettefilters. De lucht van buiten wordt gefilterd door een ePM1 55%. 
De retourlucht wordt gefilterd door ePM10 60%. Additioneel kan men een voorfilter Coarse 45% 
nemen. Optioneel kan men ook een fijnstoffilter nemen met name ePM1 80%. Het toestel bevat een 
filterindicatiefunctie zodat op het display aangegeven wordt wanneer de filters aan vervanging toe 
zijn. Deze melding zal op druk zijn. Na het vervangen van de filters dient de timer gereset te worden.   
 
Behuizing/kast:  
De behuizing bestaat uit geïsoleerde panelen en afgeronde aluminium hoekprofielen. De 
dubbelwandige panelen en deuren zijn gemaakt van dubbele beplating van 0.9 mm gegalvaniseerd 
plaatstaal (RAL 9010) met 50 mm interne mineraalwol isolatie.  
Deze mineraalwol isolatie heeft volgende eigenschappen:  

- 70kg/m³ 
- Brandklasse: A1 
- Lambda waarde (W/mK): 0,040 
- Weerstand warmtedoorgangscoëfficiënt (R): 1,25 

De grote deuren maken service en onderhoud eenvoudig. Het toestel is te openen met een speciale 
sleutel zodat deze niet door onbevoegden kan worden geopend.  
 
Vanaf het type WTU-06 is het toestel deelbaar om door elke deur getransporteerd te kunnen 
worden. (maximum 89cm breed)   
Indien het toestel uit 2 delen bestaat, wordt het toestel standaard uit 1 deel geleverd. De delen 
worden dan aan de buitenzijde vooraf geseald. In elke hoek is er een bout en moer aanwezig die men 
kan losmaken om de delen uit elkaar te halen. Tussen de platen van de 2 delen is er een rubber 
aanwezig.  Het toestel is volledig luchtdicht en koudebrugvrij.   
 
Onder de groep wordt een gecoate draagstructuur van geperforeerde profielijzers voorzien. De 
hoogte tussen de vloer en profielijzers bedraagt 100mm. Het toestel wordt standaard geleverd met 
trillingsvrije voetjes uit rubber om overdracht van geluidstrillingen te beperken.  
  
De panelen zijn volledig en gemakkelijk demonteerbaar. De paneelschroeven bevinden zich niet 
binnen de luchtstroom. De schroeven bevinden zich intern en zijn bijgevolg niet zichtbaar.   
De scharnieren, sluitstukken en schootplaten zijn vervaardigd uit aluminium, indien deze zich 
bevinden aan de buitenzijde worden ze zwart gecoat. (corrosiebestendig) De deuren draaien open 
naar buiten en blokkeren op 90°.  
 



 
 

 
 

 
 
 

 
De deuren worden geklemd d.m.v. een aluminium schootplaat (strip) aan de binnenzijde. De sluiting 
gebeurt bijgevolg dus via een schijfvormige vergrendeling die zich progressief vasttrekt in de 
schootplaat die in het  deurkader is ingebouwd. Zo wordt een volledige dichtheid verzekerd. De 
sluiting en schootplaat zijn volledig buiten de luchtstroom gemonteerd om hygiënische redenen.  
Verder is er een rubberen dichting voorzien tegen de slaglatten van de deuren.  
Het toestel is verkrijgbaar in een linkse of rechtse uitvoering, dit dient op voorhand bepaald te 
worden.   
Het frontpaneel waar de elektronica zich achter bevindt, kan volledig weggenomen worden. Het 
volledig toestel kan gedemonteerd worden. De vrijgekomen elementen zijn de warm- en 
koelwaterbatterijen, aanstroomconus, ventilatoren enz. kunnen dan gemakkelijk voor onderhoud uit 
de groep geschoven worden zonder demontage van de vloer en/of de plafondplaat. De 
ventilatorframes worden voorzien van transportschoenen.  
 
De batterij aansluitingen liggen in de groep ingewerkt.  
 
Aan de bedieningszijde zijn er klevers aangebracht die de functie per sectie verduidelijken.  
 
Er is een bepaalde beveiliging ingebouwd in het toestel hetgeen ervoor zorgt dat bij hoge 
inblaastemperaturen de unit uitvalt.   
 
Het toestel kan zowel binnen als buiten opgesteld worden. Indien het buiten wordt opgesteld kan 
een geïsoleerd dak met druprand voorzien worden. (BSDA buitenset)   
 
BSDA buitenset (optioneel):  

- Uit gegalvaniseerd staal  
 
CO2-sensoren (optioneel):  

- CO2-ruimtesensor: meetbereik: 0-2000ppm / 1-10Volt uitgangssignaal / 24V / auto-kalibratie   
- CO2-kanaalsensor (in het afvoerkanaal): meetbereik: 0-2000ppm / 1-10Volt uitgangssignaal / 

24V / auto-kalibratie   
De ventilatoren zullen gemoduleerd op-/aftoeren in functie van het gemeten CO2-gehalte. (lineair 
verloop tussen CO2-gehalte en debiet) 

 
Transformator: optioneel (toe te voegen bij CO2-sensoren):  

- dient op een droge plaats (in de kast) gemonteerd te worden. 
 
Elektrische batterij/naverwarmer (optioneel):  
 
De geïntegreerde elektrische naverwarmers kunnen per toestel met verschillende vermogens 
geleverd worden. De elektrische batterij wordt geplaatst achter de inblaasventilator in het 
toevoerkanaal (gezien vanuit de stromingsrichting van de toevoerlucht). De batterij is opgebouwd in 
een gegalvaniseerd stalen frame en roestvrij stalen verwarmingselementen. De batterij is voorzien 
van een automatische en manuele beveiliging voor oververhitting. Er is een interne thermische 
beveiliging aanwezig in de batterij. Bij oververhitting zal een rood lampje oplichten en dient de 
elektrische batterij handmatig gereset te worden. De ventilatoren hebben nog een nalooptijd van 3 
minuten om een snelle afkoeling van de batterij te bewerkstelligen. (indien in de software 
‘elektrische batterij’ geselecteerd wordt)  



 
 

 
 

 
 
 

 
 
De verwarmer wordt aangestuurd door de regelaar in het toestel.  
 
 
 
Bij gebruik van een naverwarmer dient men een kanaaltemperatuursensor toe te voegen. Deze dient 
men 1,5m na de verwarmer in het toevoerkanaal te plaatsen.  
 
Voor de WTU DA toestellen zijn elektrische naverwarmers beschikbaar met onderstaand vermogens:   
 
Model     Vermogen (kW)  
WTU-03-DA-EC    5,0 
WTU-03-DA-EC    6,0 
WTU-04-DA-EC    5,0 
WTU-04-DA-EC    8,0 
WTU-06-DA-EC    6,0 
WTU-06-DA-EC    12,0 
WTU-09-DA-EC    8,0 
WTU-09-DA-EC    15,0 
WTU-11-DA-EC    12,0 
WTU-11-DA-EC    20,0 
 
Warmwaterbatterij (optioneel):  
De warmwaterbatterij bevindt zich achter de inblaasventilator. (gezien vanuit stromingsrichting van 
de toevoerlucht) 
De batterij bestaat uit koperen buizen met aluminium vinnen in een gegalvaniseerd frame. De 
warmwaterbatterij wordt mee geïntegreerd in het toestel in de speciaal daartoe voorziene module 
onder de regeling. De warmwaterbatterij wordt gevoed door een externe warmwaterbron en 
geregeld via een 2 of 3wegklep met motor (optioneel). De motor wordt middels een 0-10 volt signaal 
aangestuurd door de regelaar. Op de regelaar is een beveiligingsprogramma geïnstalleerd die 
invriezing van de warmwaterbatterij voorkomt (vorstbeveiliging).  
De warmwaterbatterij is uitgerust met collectoren uit koper en voorzien van stalen aansluitstukken 
met buitendraad. De doorvoeringen door de kastwand van deze aansluitstukken worden lucht- en 
waterdicht afgewerkt door middel van EPDM rubberen dichtingshulzen.  
De warmwaterbatterijen zijn getest, door middel van lucht of gas, op een minimale druk.  
 
Aan de buitenkant van de sectie is aangeduid hoe de batterij moet worden aangesloten (water in - 
water uit).  
De batterij is gemakkelijk te verwijderen zonder demontage van bodem en het dak.  
Ontluchters en aflaatkraantjes dienen voorzien te worden door derden.  
 
Bij gebruik van een warmwaterbatterij is een kanaal temperatuursensor vereist. (1,5 meter na het 
verwarmingselement) 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Voor de WTU DA toestellen zijn warmwaterbatterijen beschikbaar met onderstaande maximale 
vermogens:   
 
Model    Vermogen (kW) 
WTU-03-DA-EC   6,5 
WTU-04-DA-EC   12,0 
WTU-06-DA-EC   20,1 
WTU-09-DA-EC   27,0 
WTU-11-DA-EC   37,0 
 
 
Kanaaltemperatuursensor voor elektrische verwarmer/warmwaterbatterijen: optioneel:  

- Temperatuurbereik -30 t/m + 70 °C 
- Beschermingsklasse IP65 
- Insteeklengte instelbaar tussen 60 en 230mm 
- DIN klasse B 

 
2- of 3-wegkleppen (optioneel): 
te voorzien bij de warmwaterbatterijen in combinatie met een stelmotor 24V (optioneel)  

- maximaal drukverschil: 1,6MPa 
- medium temperatuur: 1-110 graden °C  
- slag: 5mm  
- drukverschil: PN16 

 
Stelmotor - een microprocessor gestuurde klep (optioneel):  

- voeding: 24V AC  
- stuursignaal: 0-10V DC  
- opgenomen vermogen: max. 6W 
- slag: 5mm  
- beschermingsklasse: IP 44 
- kracht: 400N  
- Omgevingstemperatuur: 0-50 graden °C  

 
 DX-batterijen, druppelvangers, warmtepompen (inverter buitendelen) en freeverter regelmodules: 
optioneel (wordt niet geleverd door Ventiline):  
  
De WTU-toestellen zijn eventueel combineerbaar met DX-batterijen van Orcon en warmtepompen 
(inverter buitendelen) van Fujitsu.  
 
DX-batterij (optioneel): 

- Zowel te gebruiken als linker of rechter uitvoering (omkeerbaar)  
- Bedoeld voor installatie in een horizontaal kanaal  

 
Warmtepomp/Fujitsu inverter buitendeel (optioneel):  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
Volgende configuraties kunnen eventueel voorzien worden:  

 WTU 03 DA EC: voor een luchtdebiet van 1400m³/h bij 175Pa:  
o Fujitsu inverter buitendeel: AOYG 12 KBTB 
o DX-batterij: DXRE-500 x 250 (met druppelvanger DE-50 x 25)  

In bovenstaande condities is de maximale koel- en verwarmingscapaciteit respectievelijk: 4,4kW 
en 5,7kW 
 
 WTU 04 DA EC: voor een luchtdebiet van 2250m³/h bij 175Pa:  

o Fujitsu inverter buitendeel: AOYG 12 KBTB  
o DX-batterij: DXRE-600 x 300  (met druppelvanger DE-60 x 30)  

In bovenstaande condities is de maximale koel- en verwarmingscapaciteit respectievelijk: 4,4kW 
en 5,7kW 
 
 WTU 06 DA EC: voor een luchtdebiet van 3200m³/h bij 175Pa:  

o Fujitsu inverter buitendeel: AOYG 18 KBTB 
o DX-batterij: DXRE-600 x 350 (met druppelvanger DE-60 x 35)  

In bovenstaande condities is de maximale koel- en verwarmingscapaciteit respectievelijk: 5,9kW 
en 7,5kW 
 
 WTU 09 DA EC: voor een luchtdebiet van 4000m³/h bij 175Pa:  

o Fujitsu inverter buitendeel: AOYG 36 KBTB  
o DX-batterij: DXRE-800 x 500 (met druppelvanger DE-80 x 50)  

In bovenstaande condities is de maximale koel- en verwarmingscapaciteit respectievelijk: 11,2kW 
en 12,7kW  

 
 WTU 11 DA EC: voor een luchtdebiet van 5600m³/h bij 175Pa:  

o Fujitsu inverter buitendeel: AOYG 54 KBTB  
o DX-batterij: DXRE-1000 x 5000 (met druppelvanger DE-100 x 50)  

In bovenstaande condities is de maximale koel- en verwarmingscapaciteit respectievelijk: 13kW 
en 15,2kW  

 
 Freeverter regelmodule (optioneel):  

 
De Freeverter is een regelmodule speciaal ontwikkeld voor Fujitsu warmtepompen, om in DX-
toepassing te koelen of te verwarmen. Met behulp van een droog contact kan de Freeverter de 
buitenunit in koeling of verwarmingmodus laten werken. 
Voor nauwkeurige toepassingen kan de Freeverter werken met 0 tot 10V signalen en schakelt de 
regelaar in 30 stappen van 0 tot 100%, zowel voor koelen als verwarmen. 


