
HRC-300-Ventiflow / HRC-400-Ventiflow
ORCON WTW - Woonhuisventilatie - Vraaggestuurd Ventileren

INGEBOUWDE VOCHTSENSOR

UNIEKE MONTAGEBEUGEL

HOOG COMFORT EN UITERST STILLE WERKING

DIVERSE VOORDELEN:

Slechts 1 toestel i.p.v. 2 (3-standenschake-
laar en radiografische afstandsbediening zijn 
beide mogelijk)  minder stock.

Standaard geleverd met randaarde stekker.

Frame wordt standaard bij toestel geleverd.  

Betere vochtsensor die gepositioneerd kan 
worden in het kanaal zelf  nauwkeurigere 
meting!

Modulerende bypass

 Toestel kan in de 3 standen 
 geschakeld worden
 Dag / week / jaarprogramma

Nieuwe printplaat!

Opties:

Vraaggestuurd ventileren d.m.v.

1. 230VAC voeding 

2. 230V ingang voor aansluiting
3-standenschakelaar / Niko huisventilatie-
module. Opmerking: 3-standenschakelaar 
wordt rechtstreeks verbonden op printplaat 
en kan eventueel ook gecombineerd worden 
met een radiografische afstandsbediening

3. Jumper voor omkeermodule: keuze linkse 
/ rechtse uitvoering

4. Antenne voor CO2 sensoren en radiogra-
fische afstandsbediening. Opmerking: beter 
bereik omdat men deze antenne kan richten 

5. dipswitches: “2” rijen: toevoer en afvoer 
kunnen zeer nauwkeurig apart ingesteld 
worden! (STS-norm)

6. Service menu knop 

WIN E-PEIL PUNTEN.

Het toevoegen van de CO2B-bedieningssen-
soren (CO2-sensor en afstandsbediening in 
1) geeft de bewoners extra comfort en ener-
giebesparing. Volgende reductiafactoren zijn 
mogelijk met deze CO2B-bedieningssensoren:

freduc 0,61 indien CO2B-bedieningssensor 
in iedere droge ruimte.

freduc 0,70 indien CO2B-bedieningssensor 
in iedere slaapkamer.

freduc 0,87 indien één CO2B-bedienings-
sensor in de belangrijkste slaapkamer en 
één CO2B-bedieningssensor in de belang-
rijkste leefruimte.

Bekijk op de achterzijde de winst aan E-peil 
punten.

• RF-bediening

• CO2B-bedieningssensor

• APP

• 3 standenschakelaar  
(in-/opbouw)

CO2B-bedieningssensor

Printplaat:

KENMERKEN HRC-300/400-Ventiflow

ENERGIEZUINIGHEID
De HRC is een balansventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. Hierbij wordt de warm-
te van de afgevoerde vervuilde binnenlucht 
overgedragen aan de toegevoerde vers ge-
filterde buitenlucht. Dit leidt tot grote energie-
besparingen! Voor de overdracht van warmte 
maakt de HRC gebruik van een kunststof te-
genstroomwisselaar.
Dankzij dit principe kan een thermisch rende-
ment volgens Epbd tot 90% HRC-300-Ven-
tiflow en 87% HRC-400-Ventiflow gehaald 
worden.

‘CONSTANT FLOW’ - EC GELIJKSTROOM-
MOTOREN
De ventilatoren die de toe- en afvoerlucht 
regelen zijn energiezuinige ventilatoren die 
je middels dipswitchen éénmalig instelt (toe-
voer en afvoer kunnen afzonderlijk ingesteld 
worden d.m.v. 2 rijen dipswitchen). De HRC is 
uitgevoerd met constant volume ventilatoren. 
De geïntegreerde elektronica in de motor 
past het toerental van de ventilatoren aan om 
de ingestelde luchthoeveelheid constant aan 
te houden ongeacht de weerstand; om deze 
reden zal het toerental van beide ventilatoren 
niet altijd gelijk zijn.

OPBOUW HRC-300/400-Ventiflow

BYPASS
De HRC is standaard voorzien van een modu-
lerende bypass parallel aan de wisselaar. De 
bypass gaat opwarming van de woning tegen 
door, in de zomer gedurende de nacht, fris 
gefilterde lucht in te blazen.

INTELLIGENTE ONTDOOICYCLUS
De HRC is voorzien van 4 temperatuursenso-
ren en 1 vochtsensor. De regeling weet hier-
door exact wanneer bevriezing van de wis-
selaar kan optreden. Doordat de HRC zijn 
bioritme kent, kan deze een optimaal tijdstip 
kiezen voor ontdooiing.

MONTAGEBEUGEL
U bevestigt eerst de beugel aan de wand en 
monteert de kanalisatie. In een later stadium 
plaatst u eenvoudig het toestel! Door het ont-
werp wordt kruising van de kanalen voorko-
men.

DRAAIMODULE
De HRC kent slechts één type voor zowel de 
linkse als de rechtse uitvoering. De draairich-
ting van het toestel kan gewijzigd worden 
d.m.v. een jumper op de printplaat.

FILTERINDICATIE & VOCHTDETECTIE
Op de display kan de installateur of de ge-
bruiker de werkingstoestand van de HRC af-
lezen. De foutcodes informeren de installateur 
of de gebruiker in welke storing de HRC zich 
bevindt. Het filterlampje op de display infor-
meert de bewoner wanneer hij zijn filters moet 
reinigen. De HRC is standaard voorzien van 
een vochtsensor. Indien er vocht gedetecteerd 
wordt zal het toestel gedurende 30 minuten 
een stand hoger draaien.
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TECHNISCHE GEGEVENS (HRC-300/400-Ventiflow)

www.ventiline.be • info@ventiline.be • tel: 089/50.40.02 - Officieel importeur Orcon – Swentibold • Fabrikant gepatenteerd luchtleidingsysteem Ventichape/Ventiflex

VENTILATIESTAND  laag/stand 1
midden/
stand 2

hoog/stand3
totaal

 maximaal
Opgenomen vermogen [W] (Afhankelijk van instelling) 18-22 29-50 72-98 102-175

Stroom [A] 0,14-0,15 0,21-0,34 0,49-0,65 0,49-0,65

Cos [φ]                                                                              0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,64-0,65

HRC-300-Ventiflow HRC-400-Ventiflow
Toelaatbare weerstand kanalensysteem  300m³/h bij  160 Pa 400m³/h bij  150 Pa

Afmeting kanaalaansluiting [mm]    Ø150  Ø180

Diameter condensafvoer [mm] Ø20 Ø20

Filterklasse standaard G3 (optioneel pollenfilter F7) standaard G3 (optioneel pollenfilter F7)

Gewicht [kg] 35 35

Voedingsspanning [V~/Hz] 230/50 230/50

Beschermingsgraad IP30 IP30

Thermisch rendement [%] volgens Epbd bij debiet 1 90 87

BovenaanzichtVooraanzicht Zijaanzicht

AFMETINGEN HRC-300/400-Ventiflow

Geluidgegevens LwA - HRC-300-Ventiflow

Kanaal naar woning  150 m3/h dB(A)

Kanaal naar woning  300 m3/h dB(A)

Kanaal van woning   150 m3/h dB(A)

Kanaal van woning  300 m3/h dB(A)

Statische druk Pa
0 50 150 200 250 300

52 52,6 60,6 63 64,9 66,3

64,4 64,4 66,2 - - -

48,8 50,6 57,3 59,4 61,1 62,6

63,8 64,1 64,8 - - -

Statische druk Pa
0 50 150 200 250 400

54,9 55 60,7 63,4 63,9 67,1

68,5 69 70,4 - - -

49,2 52,1 58,3 60,6 62,5 64,3

68,3 68,3 68,6 - - -

Geluidgegevens LwA - HRC-400-Ventiflow

Kanaal naar woning  150 m3/h dB(A)

Kanaal naar woning  400 m3/h dB(A)

Kanaal van woning   150 m3/h dB(A)

Kanaal van woning  400 m3/h dB(A)

RADIOGRAFISCHE BESTURING

De radiografische bediening is voorzien van 6 toetsen en LED bedieningsindicator.

• 4 bedieningsstanden: Hoog/Midden/Laag/Afwezig
• Timerfunctie: 15, 30 of 60min

B

A

I

E

D

C
F

H

G

C

J
B

A A B C D E

HRC-300-Ventiflow 760 700 530 760 240

HRC-400-Ventiflow 760 700 530 760 240

F G H I J

HRC-300-Ventiflow 37 150 135 110 760

HRC-400-Ventiflow 37 180 135 110 760

• Automatische stand
• Tweekleurige LED geeft de status van het systeem aan

PRAKTIJKVOORBEELD freduc CONCLUSIE:

freduc verwarming, koeling, oververhitting 1 0.9 0.8 0.7 0.6

E-peil 46 42 40 37 36

10 E-peilpunten winst bij een 
 nieuwbouwwoning, indien freduc 0,61.
 Bij renovatie: tot 30 à 40 E-peilpunten.


