
 

Verkorte handleiding Orcon HRC-15 

Bedienen van het systeem  
 
De woonhuisventilator wordt bij type BRH toestel bediend met een draadloze afstandsbediening, in de 
automatische stand wordt de ventilatie geregeld op basis van het CO2-niveau in de betreffende 
verblijfsruimtes (alleen bij met optionele CO2 uitvoering). Het systeem kan later altijd nog worden 
uitgebreid met extra bedieningen/ CO2 ruimtesensoren.  
 
Als er meerdere bedieningen/ sensoren zijn toegepast in uw woning is altijd de hoogste ventilatie 
stand leidend. 
 
Werking RF afstandsbediening 
De bediening van uw toestel beschikt over 6 knoppen in de tabel hieronder worden de functies van 
deze knoppen uitgelegd. 
 

 
 
 
Uitleg bedieningsinterface afstandsbediening 15RF 
Naast de 4 standen beschikt deze bediening ook over een intelligente CO2 detectie (met optionele 
CO2 ruimtesensor). Deze wordt geactiveerd in de automatische stand. 
 
Automatische modus (auto) 
In de auto modus draait het toestel op basis van vraag van de optionele CO2 ruimtesensor(en) 15RF. 
Figuur Uitleg knoppen afstandsbediening 
Timerstand 
In de timerstand draait het toestel een gewenste tijd in stand hoog, na het verstrijken van de tijd keert 
het toestel terug naar de laatstgekozen stand. 
De timer kan worden afgebroken door een andere (gewenste) knop te kiezen. 
 
Afwezigheidstand 
In de afwezigheidstand draait het toestel in de laagstand. 
 

  



 

Vochtdetectie 
De vochtsensor zit standaard geïntegreerd in de HRC en meet het vochtgehalte in de afgezogen lucht 
van keuken, badkamer en toilet. Als de ingebouwde vochtsensor constateert dat de vochtigheid stijgt, 
bijvoorbeeld tijdens het koken of douchen, zal het toestel naar een hogere stand schakelen. 
30 minuten na het douchen of koken schakelt het toestel weer terug naar vorige de stand. 
 
Filterindicatie 
De bediening geeft een indicatie wanneer het tijd is om de filters schoon te maken of te vervangen. 
Wanneer dit zover is zal na elke bediening de afstandsbediening i.p.v. 1 keer groen nu 3 x oranje 
knipperen. (Zie de handleiding voor het vervangen van de filter het onderhoud sheet) 
 

 
Display meldingen 
 

 
 

  



 

Onderhoud 
 
Onderhoud door gebruiker 
Het toestel mag nooit zonder filters worden gebruikt, dit veroorzaakt onherstelbare schade. 
De unit is voorzien van een filtertimer. Indien de filtertimer van 3 maanden is verstreken zal er een 
rode led in het bedieningspaneel aan/uit gaan knipperen. 
Bij het toestel HRC-15BRH is het mogelijk om een timer in te stellen op de printontvanger, als de tijd is 
verstreken geeft het toestel een melding op de afstandsbediening. 
 
 
Reinigen van de filters door de gebruikers 
 
1. 

 Schakel de stroomtoevoer uit. 

 Open filterklep met het handvat. 
 

 
 
2. 

 Verwijder de filters. 
 

 
  



 

3. 

 Stofzuigen aan de buitenzijde van de filter. 
 

 
 
4. 

 Na reinigen filters weer aan dezelfde zijde terugplaatsen. 
 

 
 
5. 

 Kap terugplaatsen door eerst de onderkant terug te zetten en 
daarna de bovenkant weer vast te klikken.  

 Na het reinigen dient de waarschuwing op de bediening gereset te 
worden door gelijktijdig op de knop Auto en Timer te drukken. 

 
 
 
 
Reiniging ventielen 
Pak het ventiel bij de buitenste rand en neem deze uit de muur of plafond. De ventielen kunnen met 
een sopje worden gereinigd. Spoel het ventiel hierna goed af en droog het af. Plaats het ventiel terug 
in de muur of het plafond. 
 

 


