
Handleiding voor de installateur

HRC-15 Woonhuisventilatie
met warmteterugwinning

Deze handleiding is bedoeld voor de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van 
het type HRC-15. De handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie en confi guratie 
van het ventilatietoestel met warmteterugwinning en optionele afstandsbediening en CO2 
ruimtesensor. De handleiding voor de gebruiker is te vinden in de kap aan de rechter zijkant van 
het toestel

Deze handleiding hoort bij de uitvoeringen:
22000030 - HRC-300-15BP 22000130 - HRC-300-15BPE
22000035 - HRC-300-15BRH 22000135 - HRC-300-15BRHE
22000040 - HRC-400-15BP 22000140 - HRC-400-15BPE
22000045 - HRC-400-15BRH 22000145 - HRC-400-15BRHE
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1. Veiligheid

•  Alleen een professionele installateur mag het toestel installeren, aansluiten, in bedrijfstellen en onder-

houd uitvoeren tenzij anders aangegeven in dit document;

•  De installatie van het toestel dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de algemene en plaatselijk 

geldende bouw, veiligheids- en installatievoorschriften van gemeente en elektriciteitsbedrijf;

•  Zorg ervoor dat tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan het toestel de spanning is verwijderd en 

niet per ongeluk ingeschakeld kan worden, houdt er rekening mee dat na het uitschakelen de motor nog 

ca 20 seconde blijft draaien;

•  Het toestel is alleen geschikt voor een 230V. 50 Hz. aansluiting; 

•  Modificatie van het toestel of in dit document vermelde specificaties is niet toegestaan; 

•  Het toestel is alleen geschikt voor woningbouw en niet voor industrieel gebruik, zoals zwembaden of 

sauna’s;

•  Het toestel kan niet worden geopend zonder gebruik van gereedschappen, zie hoofdstuk 3;

•  Met de hand aanraken van de ventilatoren mag niet mogelijk zijn, daarom moet er kanaalwerk van 

minimaal 900mm lengte aangesloten zijn.
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2. Algemeen

De Orcon HRC is een complete warmteterugwinunit, welke is voorzien van een intelligent elektronisch 

regelcircuit, dat zorgt voor een optimale werking en beveiliging onder alle omstandigheden. Het toestel 

wordt geleverd in een uitvoering, die zowel voor linker als voor rechter uitvoering toepasbaar is. Door mid-

del van een draaimodule aan de bovenzijde van de unit wordt gekozen of de buitenaansluitingen zich aan 

de linker of aan de rechter zijde van de unit bevinden. Met behulp van meegeleverde bouten en pluggen 

kan het toestel aan de wand worden bevestigd. Het toestel wordt standaard compleet met een (perilex) 

steker geleverd inclusief installatievoorschrift, ophangmaterialen en een condensafvoer/waterslot. Optio-

neel is een unit leverbaar met radiografische afstandsbediening (BRH). In dit toestel zit een radiografische 

ontvanger printplaat of een unit met een enthalpie-wisselaar.

3. Installeren van het HRC-15 ventilatie toestel met warmteterugwinning

Installatiestappen HRC-15 in het kort

Stappenplan monteren HRC-15

1.  Monteer het wandframe HRC-15 aan een wand met voldoende massa (200 kg/m2) met de meegele-

verde bouten en pluggen.

2. Monteer 2 geluiddempers van minimaal 1 meter (kanaal naar en van ruimtes).

3. Monteer de ventilatie-kanalen en doorvoeren met zo min mogelijk luchtweerstand en vrij van lekkage.

4. Kies oriëntatie met draaimodule

5. Beperk hierbij zoveel mogelijk het gebruik van (lange) flexibele leidingen.

6. Monteer de HRC-15 body aan het wandframe.

7. Monteer de condensafvoer onder het toestel.

8. Monteer de Orcon afvoer- en toevoerventielen in de verschillende ruimtes.

9. Monteer de gewenste afstandsbediening(en) en CO2 sensor(en) (alleen bij BRH)

10. Schakel de spanning van het HRC-15 toestel in.

11. Meld separaat geleverde afstandsbediening(en) en of CO2 sensor(en) aan (alleen bij BRH).

Bij meerdere afstandsbediening(en) elke keer spanning toestel uit en in schakelen voor aanmelden.

11.  Stel de DIP switches van het HRC-15 toestel in (op de 3.1 hoofd printplaat) (luchthoeveelheid) en  

ontvanger printplaat (timer instelling alleen bij BRH) en regel de ventielen in om de gewenste lucht-

debieten te krijgen.

Zie hoofdstuk inregelen luchthoeveelheid.
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A. Monteren aansluitstuk(ken) in wandframe B. Montage frame aan wand

C. Aanpassen dipswitches instellingen. 

D. montage body met handvatten (1)draadframe in de eerste haak(en) van het wandframe monteren(2).

Hierna wordt de body vergrendeld door deze in de 2de haak(donker grijs) te drukken.

E. Montage waterslot (condensafvoer) onder het toestel.
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A.  Monteren aansluitstuk(ken) in wandframe, door het aansluitstuk over de lange zijde iets te verbuigen 

kan deze gemonteerd worden in het wandframe. U kunt verschillende configuraties kiezen.

B.  Montageframe: Dit wordt m.b.v. de meegeleverde bouten en pluggen horizontaal aan de wand 

gemonteerd. Gebruik voor de hartafstanden de tekeningen op het montageframe. Als het frame goed 

aan de wand is gemonteerd kan het complete kanalen systeem worden gemonteerd. Denk eraan dat 

de beide kanalen van en naar de buitenlucht aan de ene kant van de unit komen en de kanalen van 

en naar de woning aan de andere zijde van de unit. Ook de condensafvoer onder de unit kan worden 

aangesloten.

D.  Aanpassen instellingen body 

Verwijder de filterkap, hierna kunnen de 2 schroeven worden verwijderd met behulp van een kruiskop 

schroevendraaier. Achter de 2 flappen bevindt zich de electronica en is de draaimodule zichtbaar. 

Stel de draaimodule van de unit zo in, dat het boompje zich aan die zijde van de unit bevindt, waar 

ook de buitenleidingen zijn aangesloten en het huisje aan de andere zijde. Op de centrale regelprint 

kunt u het debiet instellen waarop de ventilatoren in de lage, midden en hoge stand moeten draaien. 

Met de dipswitches worden beide ventilatoren ingesteld om een balans situatie te garanderen. 

Met de dipswitches op de rechter printplaat (print ontvanger, alleen bij BRH) kan het vuil filter 

waarschuwing worden geactiveerd.

E.  Als het kanalen systeem is gemonteerd en er een voedingswandcontactdoos aanwezig is, nadert de 

oplevering. Nu kan het binnenwerk worden gemonteerd. Plaats het binnendeel met de handvatten in 

de eerste haak van het wandframe. Pak vervolgens de body aan de linker onderzijde en beweeg deze 

naar boven zodat het draadframe in de tweede haakt klikt. Herhaal dit voor de rechterzijde. Druk de 

bovenzijde van het toestel aan zodat deze zich tegen het frame bevindt.

F.  Monteer het waterslot (condensafvoerbakje) onder het toestel, zie afbeelding en bevestig deze op de 

juiste wijze op de riool afvoer.

 

G.  Als laatste kan de voeding worden aangesloten. De unit zal nu opstarten en beginnen met draaien. 

Als er geen storingsmeldingen hebben plaats gevonden is de unit gereed voor gebruik. Verdere 

informatie over de werking, instellingen, foutmeldingen en onderhoud van de unit leest u op de 

volgende pagina’s. 
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4. Uitgebreide beschrijving toestel montage

Voorschriften installatie

Het installeren van de HRC moet geschieden overeenkomstig:

•  Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen, ISSO 61 kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie in 

woningen, ISSO 62.

• De capaciteitsberekening conform het Bouwbesluit.

• Voorschriften voor ventilatie van gebouwen - bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 1087:2006

• De veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, NEN 1010. 

•  De voorschriften voor het aansluiten op binnenriolering - richtlijnen voor ontwerp en uitvoering,

NTR 3216:2012.

• Eventuele aanvullende voorschriften van de plaatselijke energiebedrijven.

• De installatievoorschriften van de HRC-300/400-15B(P/RH).

Montage wandframe

Monteren aansluitflens HRC-15

Af fabriek kan het wandframe worden aangesloten op 180mm 

kanalen. Met behulp van de aansluitflenzen HRC-300-15 

(29190965) is het eenvoudig om 150mm kanalen aan te sluiten. 

De aansluitflens wordt in het aansluitstuk geplaatst. Zie onder-

staande afbeelding.

Montage aansluitstukken in wandframe

Hierna worden de aansluitstukken gemonteerd in het wand-

frame. Monteren aansluitstuk(ken) in wandframe, door het 

aansluitstuk over de lange zijde iets te verbuigen kan deze 

gemonteerd worden in het wandframe. U kunt verschillende 

configuraties kiezen. Zie hoofdstuk 3 voor montage voorbeelden.

Montage wandframe

Het montageframe van de HRC kan direct aan de wand worden bevestigd met behulp van de meegele-

verde bouten en pluggen. Bij de montage moet het toestel zodanig worden geplaatst, dat contactgeluiden 

worden vermeden (geen gipswanden) bij voorkeur een stenen muur (200 kg/m2). De hartmaat tussen de 

2 onderste bevestigingsgaten bedraagt 66,5 cm, voor de 2 bovenste bevestigingsgaten is dit 6 cm. Onder 

het montageframe dient een vrije ruimte te zijn van minimaal 100 cm voor de condensafvoer. Op het 

montageframe is aangegeven waar de condensafvoer precies gesitueerd moet worden. Ook is aangeven 

waar de elektrische aansluiting (geaarde wandcontactdoos of perilex wandcontactdoos) moet komen. De 

HRC is zelf voorzien van een waterslot voor de drukvereffening in de unit. Door de installateur moet wel 
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worden voorzien in een sifon in de riolering, welke dient als stankafsluiter ten opzichte van het riool. Na 

montage dient er een eetlepel olijfolie in het waterslot toegevoegd te worden. De olijfolie blijft op het 

water drijven en zorgt er zo voor dat het bakje niet droog kan 

komen te staan.

Het toestel dient waterpas te worden geplaatst. Houdt rekening 

met het benodigde verval voor de condenswaterafvoer. De 

opstellingruimte moet ten alle tijden vorstvrij zijn.

Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 80 cm aan de voorzijde 

van het toestel in verband met schoonmaken van de filters en onderhoud aan het toestel.

 

De netvoeding pas aansluiten ná montage van alle kanalen!

Aansluiten kanalen

Als het montageframe is gemonteerd kunnen de kanalen worden gemonteerd. Aan één zijde van de 

unit komen de kanalen van en naar de woning, aan de andere zijde de kanalen van en naar buiten. Om 

condensatie op de buitenzijde van het buitenlucht toevoerkanaal en het luchtafvoerkanaal vanaf de HRC 

te voorkomen, dienen deze kanalen tot op het toestel altijd uitwendig dampdicht te worden geïsoleerd. 

Bij voorkeur worden vooraf geïsoleerde kunststof kanalen van PE of PUR gebruikt, probeer deze kanalen zo 

kort mogelijk te houden. Geadviseerd wordt om de kanalen van en naar de woning aan te sluiten op het 

toestel d.m.v. starre geluiddempers met een minimale lengte van 100 cm. Denk er bij de dimensionering 

van de kanalen aan, dat u een energiebesparende installatie aan het bouwen bent. Zorg dan

ook dat er niet te veel energie verloren gaat bij het transport van de lucht door te nauwe kanalen. Het ver-

dient de voorkeur om de totale weerstand van zowel het toevoersysteem als het afvoersysteem niet boven 

de 100 Pascal uit te laten komen. Het toevoerkanalen systeem zo uitvoeren dat in de nominale stand aan 

NEN 1070, tabel 4 wordt voldaan. Denk hierbij aan overspraak en installatiegeluid, ook bij instortkanalen. De 

toevoerkanalen zonodig isoleren, b.v. indien deze buiten de geïsoleerde schil worden aangebracht.

A =  Geen ontluchting in de nabijheid van de aan-

zuig toevoerlucht.

B =  Ventilatie toevoer mogelijkheid bij einde dakvlak

C = Luchttoevoer

D = Geventileerde nokconstructie

E = Toe- en afvoerkanalen fl exibel geïsoleerd aansluiten

F = HRC (waterpas opstellen)

G =  Condensafvoer aansluiten volgens installatie-

voorschrift

H =  Toe- en afvoerkanalen akoestisch geïsoleerd

aansluiten

I = Luchtafvoer
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Afvoer en toevoer kanaal zodanig door het dakbeschot voeren dat er geen condenswater in het dak-

beschot ontstaat; tevens het afvoerkanaal tussen de HRC en de dakdoorvoer zodanig uitvoeren dat 

oppervlakte condensatie wordt voorkomen. De plaats van de afvoer van de mechanische ventilatielucht 

en rioolontluchting zo kiezen t.o.v. de toevoer dat er geen hinder ontstaat.

De plaats van de toevoerventielen zodanig kiezen dat vervuiling 

en tocht worden voorkomen

A = Afvoerventiel ø125 kunststof (MKL) of metaal (EFF-125)

B = Toevoerventiel ø100 (TFF-100) of ø125 (TFF-125)

a = Spleet onder de deur van 2 cm.

Voldoende overstroomopeningen aanbrengen, zie NEN 1087, deurspleet 2 cm.

Overzicht aansluitmogelijkheden HRC links/ rechts

De HRC is te gebruiken als standaard of als gespiegelde unit. Bij gebruik als standaard unit worden de kanaal-

aansluitingen aan de linkerzijde van de unit naar buiten gevoerd en de aansluitingen aan de rechter zijde van 

de unit naar de woning. De draaimodule toont dan ook een boompje aan de linkerzijde en een huisje aan de 

rechterzijde. 

Wilt u de unit gebruiken in een gespiegelde uitvoering, dan kunt u de draaimodule uit de unit nemen en 180° 

gedraaid (met de achterzijde naar voren) terug in de unit plaatsen.

U zult zien dat het boompje nu rechts en het huisje links staan. Ook de aansluitingen op de unit moeten nu 

worden omgedraaid. De aansluitingen aan de linkerzijde gaan nu naar de woning en de rechtse aansluiting 

gaan nu naar buiten.

Figuur Draaimodule (detail)Figuur Draaimodule
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Hierbij zijn de bovenste aansluitingen altijd de zuigende aansluitingen (aanzuig van buiten of afzuig uit  

de woning) en de onderste de persende aansluitingen (afvoer naar buiten of toevoer naar de woning). 

De magneten op de draaimodule mogen nooit verwijderd worden. Zij dragen zorg voor de detectie of de unit  

in linker of rechter uitvoering is geconfigureerd.

De positie van de draaimodule is snel te controleren door de flap-

pen te verwijderen, tussen body en het wandframe is dan de positie 

zichtbaar.

Plaatsen van het binnenwerk in het montage frame

Nadat alle kanalen zijn aangesloten op het montageframe kan het hart van de unit worden geplaatst. Het 

dient aanbeveling het binnenwerk ook niet eerder op het werk aan te leveren in verband met beschadiging, 

vervuiling of diefstal. Het betreft zeer geavanceerde apparatuur. Neem het binnenwerk uit de doos en plaats 

het vanuit de onderkant in het wandframe. Monteer de unit goed naar achteren en klik met behulp van het 

draadframe het toestel in de eerste haken van het montage frame. Hierna kan het toestel aan de linkerzijde in 

de hoogste haak worden geklikt, herhaal dit voor de rechterzijde.

Aansluiten van de condensafvoer

Het meegeleverde waterslot wordt gemonteerd aan de onderzijde van de Orcon HRC-15 m.b.v. de meegeleverde 

klembeugel.

Let op! Vóór de montage dient het waterslot gevuld te worden met water en een eetlepel olijfolie.

Onder dit waterslot dient een sifon te worden geplaatst met een diameter van 32 of 40 mm. De plaats van 

deze sifon is aangegeven op de tekening in het montageframe. Het condenswater moet via de binnenriolering 

worden afgevoerd. Zorg ervoor dat de sifon voldoende afstand houdt t.o.v. het waterslot, om dit te kunnen 

demonteren voor reiniging.

Figuur Positie draaimodule

Foto: Plaatsen van het binnenwerk van de HRC-15 in het montage frame
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5. Elektrische aansluitingen

HRC met radiografische afstandsbediening (type BRH)

Het toestel type: BRH is voorzien van een snoer met een randaarde steker voor de elektrische aanslui-

ting. Het toestel is te schakelen in drie standen en is voorzien van een automatische stand waarbij het 

toestel luistert naar een optionele CO2 sensor. Het toestel dient aangesloten te worden conform NEN 

1010 en volgens de plaatselijk geldende eisen. Plaats de steker pas in de wandcontactdoos wanneer 

alles geïnstalleerd is.

Het toestel wordt geleverd met een standaard steker met randaarde. Op de sticker in het montageframe 

staat aangegeven waar de wandcontactdoos met randaarde voor de voeding van de unit moet worden 

geplaatst.

HRC met perilexaansluiting (type BP)

Het toestel type BP kan middels de aan het toestel gemonteerde perilex steker worden aangesloten op 

een perilex wandcontactdoos. Bij aansluiten op de perilex wandcontactdoos dient deze altijd goed bereik-

baar te zijn. De plaats waar de perilexaansluiting zich moet bevinden is aangegeven op de sticker in het 

montageframe. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en aan de eisen van het plaatselijke 

energiebedrijf. Plaats de steker pas in de wandcontactdoos wanneer alles geïnstalleerd is.

Beide typen toestellen (BP en BRH) zijn niet geschikt voor draaistroom.

Aansluitspanning: 230 Volt ~50 Hz.

Foto 5: Aansluiting HRC waterslot op binnenriolering. 

10



Toerenregeling bij perilexaansluiting (type BP)

Op de perilex wandcontactdoos moet een voeding van 230 Volt (klem L3 en N) worden aangesloten.

De toerenregeling geschiedt d.m.v. een 3-standenschakelaar, die via een 4-aderige kabel welke de instal-

lateur moet aanleggen, voeding (L3) krijgt van de perilex wandcontactdoos (draaddoorsnede 1,5 mm2). 

Vanaf de schakelaar komt een zwarte en grijze draad terug naar de perilex wandcontactdoos (L2 en L1). 

Deze driestanden schakelaar wordt meestal in de keuken geplaatst. Daarnaast kan de schakelaar ook in 

de woonkamer worden geplaatst. Voor het juiste aansluiten van de bekabeling zie het bedradingschema 

hieronder.

Toerenregeling bij een perilexaansluiting (type BP)

Het type BP is uitgerust met 3 ventilatie standen. In onderstaande tabel worden de functies van deze 

standen uitgelegd. Als er meerdere schakelaars zijn toegepast in uw woning is altijd de hoogste ventilatie 

stand leidend.

Elektrische aansluiting CO2 ruimtesensor 15RF (optie)

De CO2 ruimtesensor 15RF dient bij voorkeur geplaatst te worden op een Europese inbouwdoos.

De CO2 ruimtesensor 15RF dient aangesloten te worden conform NEN1010 en volgens de plaatselijk 

geldende eisen.
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Uitleg 3 ventilatie standen

Stand 1 Laag Afwezigheidstand Voor gebruik tijdens afwezigheid gedurende lange periode

Stand 2 Midden Aanwezigheidstand Voor dagelijks gebruik bij normaal gebruik van de woning

Stand 3 Hoog Hoogstand Voor gebruik tijdens koken, douchen of feestjes



Bedrijfstemperatuur: 0 - 40˚C

Aansluiting: 230 Volt ~ 50Hz.

Toegepaste frequentie: 868,3 MHz.

Max. ader doorsnede: 1,5 mm2  

Het afdekkapje voedingspanning mag uitsluitend verwijderd worden wanneer de voedingspanning is 

uitgeschakeld. Het kapje moet te allen tijde geplaatst worden.

Toerenregeling bij een radiografische afstandsbediening (BRH)

De HRC-300/400-15BRH wordt compleet bedraad geleverd met een steker met randaarde. Deze moet 

worden aangesloten op een wandcontactdoos met randaarde. Het toestel is met de bijgeleverde afstands-

bediening te schakelen in 3 standen. De knop afwezigheid is bij dit toestel gelijk aan toets laag.
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Tabel Uitleg knoppen afstandsbediening

Knop Bediening Functie

 1x kort Afwezigheidstand (gelijk aan laagstand)

1 1x kort Stand 1 (laagstand)

2 1x kort Stand 2 (middenstand)

3 1x kort Stand 3 (hoogstand)

1x kort Stand 3 (timerstand) tijdelijk 15 minuten

2x kort Stand 3 (timerstand) tijdelijk 30 minuten

3x kort Stand 3 (timerstand) tijdelijk 60 minuten

auto 1x kort Automatische modus 



7. Montage toebehoren

Montage afstandsbediening 15RF (type: BRH)

De afstandsbediening is te openen via de drukknop (zie figuren onder) aan de onderzijde. Het wandframe 

kan hierna worden gemonteerd met de 2 meegeleverde schroeven en pluggen of worden geplakt, Let op: 

de markering “UP” op het wandframe, deze dient zich altijd aan de bovenzijde te bevinden. Houd aan de 

onderzijde genoeg ruimte over zodat de drukknop goed van onderaf te bereiken is. Geadviseerd wordt om 

de afstandsbediening op een goed bereikbare plaats te plaatsen in woonkamer, keuken of toilet. Plaats 

de afstandsbediening nooit in de buurt van grote metalen voorwerpen en monteer de afstandsbediening 

buiten het bereik van kinderen.

Installatie optionele CO2 ruimtesensor 15RF (optie bij type: BRH)

De CO2 ruimtesensor is te openen via de drukknop (zie figuur) aan de onderzijde van de ruimtesensor. Het 

afdekkapje voedingspanning kan los worden geklikt met behulp van een platkop schroevendraaier (figuur 

8 open in figuur 9). De bedrading (max. 1,5 mm2) t.b.v. de 230 V voedingspanning kan hierna worden 

doorgevoerd in het wandframe en wordt aangesloten op de kroonsteen achter het afdekkapje voedings-

panning (figuur 9). Het kapje moet te allen tijde geplaatst worden om de kroonsteen af te schermen. 

Het wandframe kan hierna worden gemonteerd met de 2 schroeven (en pluggen) (niet meegeleverd) op 

een inbouwdoos of wand. Let op: de drukknop op het wandframe dient zich altijd aan de onderzijde te 

bevinden. Houdt aan de onderzijde genoeg ruimte vrij zodat de drukknop goed van onderaf te bereiken 

is. Geadviseerd wordt om de ruimtesensor naast de thermostaat of lichtknop op 1,5 meter hoogte in de 

woonkamer of keuken te plaatsen. De eventuele uitbreidingssensoren dienen te worden geplaatst in de 

overige verblijfsruimtes. Plaats de ruimtesensor nooit in de buurt van grote metalen voorwerpen en mon-

teer de ruimtesensor buiten het bereik van kinderen.

Fig. Exploded view afstandsbediening Fig. Achterzijde afstandsbediening
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Fig. Montage wandframe

Fig. aansluiting bedradingFig. Openen afdekkapjeFig. Openen CO2 sensor    

Fig. Exploded view CO2 ruimtesensor

Drukknop

Luchtsleuven

Afdekkapje

voedingspanning Printplaat (gemonteerd in bovendeel)

Wandframe

Drukknop

Bedieningstoets
Afdekkapje voedingspanning



8. Inregelen luchthoeveelheid HRC-15

Stel m.b.v. de dipswitch schakelaars het systeem af op de juiste totaalcapaciteit. Op de 3.1 printplaat is 

voor elke stand een curve in te stellen door gebruik te maken van dipswitches. 

Inregelen luchthoeveelheid

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 te houden ongeacht de 

weerstand; om deze reden zullen de toerentallen van beide ventilatoren niet altijd gelijk zijn. Door middel 

van dipswitches op de dipswitch print op de Orcon 3.1 print boven in de HRC zijn op eenvoudige wijze de 

luchthoeveelheden van alle standen in te stellen. Wanneer men andere luchthoeveelheden wil instellen 

dient men als volgt te werk te gaan.

1. Sluit de ramen en deuren.

2. Zet de afvoerventielen en toevoerventielen maximaal open.

3. Neem de steker uit het stopcontact.

4.  Verwijder de filterklep van de unit.

5.  Demonteer de 2 kruiskop schroeven en open de zijbeplating aan de bovenzijde van het toestel.

6.  De dipswitches op de Orcon 3.1 print boven in de unit zijn nu bereikbaar.

7.  Stel de dipswitches in volgens het gewenste patroon zoals aangegeven op de volgende pagina’s.

8.  Sluit de voorklep en zorg dat de filters in de unit schoon zijn.

9.  Start de unit opnieuw op, zet het toestel in stand 2 of 3 ( afhankelijk van de grote van de woning).

10. Meet de totale luchthoeveelheid op de Orcon afvoer –en toevoer ventielen en stel waar nodig bij.

11. Regel de ventielen in op het juiste debiet per ruimte.

12. Vul het installatie rapport in.

13. Sluit de zijbeplating af met de 2 schroeven.

Belangrijk: Tijdens instellen van de dipswitches de spanning altijd uitschakelen.

15

Fig. aansluiting bedrading
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Dipswitch instellingen HRC-300-15B(P/RH)
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Dipswitch instellingen HRC-400-15B(P/RH)



9. Aanmelden RF componenten HRC-15BRH

Type BRH is voorzien van een ontvangerprint boven in het toestel, een losse afstandsbediening en optio-

nele CO2-ruimtesensor. Deze afstandsbediening en CO2
 ruimtesensor dienen op de ontvanger printplaat 

afgestemd te worden. 

Opstarten toestel

Wanneer er spanning op het toestel gezet wordt knipperen de LED’s tijdens het opstarten op de ontvanger 

printplaat in het toestel (figuur 1) afwisselend rood, groen, rood. Hierna blijft de LED op de ontvanger 

printplaat 3 minuten groen branden, het toestel staat gedurende deze tijd in de inleerstand en kan gekop-

peld worden met een afstandsbediening of CO2 sensor.

De HRC-15BRH start altijd op in de automatische stand, in deze stand luistert het toestel naar een optio-

nele CO2
 sensor.

Aanmelden van afstandsbediening(en) op 1 toestel.

De afstandsbediening is bij de HRC-15BRH af fabriek aangemeld. In totaal kunnen er tot 20 componenten 

worden gekoppeld aan het toestel. 

Neem de steker van het toestel 30 seconden uit het stopcontact. Plaats daarna de steker terug in het 

stopcontact. De rode en groene LED op de ontvanger printplaat (figuur 1) gaan afwisselend knipperen 

en hierna blijft de groene LED branden. Gedurende 3 minuten staat het toestel op inleren en kunt u de 

afstandsbediening(en) aanmelden door de toetsen <1> en <auto> tegelijk in te drukken tot de LED op de 

afstandsbediening afwisselend rood, groen, rood knippert. Wanneer de afstandsbediening succesvol is 

aangemeld zal de groene LED op de ontvanger printplaat en afstandsbediening 10x groen knipperen en 

het toestel zal kort optoeren. De afstandsbediening is klaar voor gebruik. 

Alternatieve aanmeldprocedure:

Verwijder de kap van het toestel. Druk 1x kort op de drukknop van de ontvanger printplaat (figuur 1) De 

rode en groene LED op de ontvanger printplaat gaan afwisselend knipperen en hierna blijft de groene 

LED branden. Gedurende 3 minuten staat het toestel op inleren. Aanmelden van de afstandsbediening 

geschied op de zelfde wijze als beschreven in bovenstaande aanmeldprocedure. Aanmelden van een extra 

afstandsbediening geschied op de zelfde wijze als afstandsbediening nummer 1.

Aanmelden van afstandsbediening(en) op meerdere toestellen.

Om 1 afstandsbediening op meerdere toestellen aan te melden wordt bovenstaande aanmeld procedure 

herhaald alleen dient u toets <2> en <auto> in te drukken tot de LED op de afstandsbediening afwisselend 

rood, groen, rood knippert om de afstandsbediening aan te melden. Om een afstandsbediening te vervan-

gen zullen alle componenten op de ontvanger printplaat afgemeld moeten worden. Daarna moeten alle 

componenten opnieuw worden aangemeld.

Reset afstandsbediening

Een afstandsbediening kan gereset worden door de toets ‹afwezig› en ‹timer› gelijk in te drukken 
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(3 seconden) door 2 keer oranje te knipperen geeft de bediening aan dat het resetten is voltooid.

Instellen CO2 ruimtesensor

Sluit de CO2-ruimtesensor aan op de netspanning. Tijdens het opstarten van de CO2 ruimtesensor branden 

de oranje, groene en blauwe LED continue. De rode LED op de CO2 ruimtesensor knippert rood gedurende 

de tijd dat deze niet is aangemeld. Wanneer de CO2 ruimtesensor is aangemeld, zal de status LED continue 

groen gaan branden. De CO2 ruimtesensor is nu klaar voor gebruik.

Aanmelden van CO2 ruimtesensor(en).

Neem de steker van het toestel 30 seconden uit het stopcontact. Plaats daarna de steker terug in het 

stopcontact. De rode en groene LED op de ontvanger printplaat (figuur 3) gaan afwisselend knipperen en 

hierna blijft de groene LED branden. Gedurende 3 minuten staat het toestel op inleren. Op de CO2 ruimte-

sensor de bedieningstoets indrukken (7 seconden) tot de blauwe LED op de CO2 ruimtesensor gaat bran-

den en de status LED afwisselend rood, groen knippert. Als de CO2 ruimtesensor succesvol is aangemeld 

gaat de groene LED op de ontvanger printplaat en op de CO2 ruimtesensor 10x knipperen ter bevestiging 

en het toestel toert kort even op naar de stand hoog. De CO2 ruimtesensor is klaar voor gebruik. Aanmel-

den van een extra CO2 ruimtesensor gaat op de zelfde wijze als CO2 ruimtesensor nummer 1.

Aanmelden van CO2 ruimtesensor(en) op meerdere toestellen.

Om 1 CO2 ruimtesensor op meerdere toestellen aan te melden wordt bovenstaande procedure herhaald 

alleen dient de bedieningstoets nu ingedrukt te worden (11 seconden) tot de blauwe en de groene LED 

op de CO2 ruimtesensor gaan branden. Om een CO2 ruimtesensor te vervangen zullen alle componenten 

op de ontvanger printplaat afgemeld moeten worden, dit wordt verderop uitgelegd. Daarna moeten alle 

componenten opnieuw worden aangemeld.
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Functies bedieningstoets CO2 ruimtesensor

Tijdsduur indrukken
bedieningstoets

5 sec. 1 sec. 5 sec. 5 sec. 1 sec. 2 sec.

Buiten Gewoon Goed LED Uit of  

Energie Besparende LED Uit of  

Status LED   of  

Functie
Actuele 
status

Aanmelden 
op 1 toestel

Aanmelden 
op meerdere 
toestellen

Fabrieksreset

  =  Rood   =  Blauw   =  Oranje   =  Groen   



Afmelden van de afstandsbediening(en) en CO2 ruimtesensor(en) op toestel.

Verwijder de kappen van het toestel. Drukknop op ontvanger printplaat in het toestel (figuur 1) 15 secon-

den ingedrukt houden tot de rode en groene LED gelijktijdig branden (oranje). Laat nu de drukknop los. Na 

het loslaten knipperen de LED ’s op de ontvanger printplaat afwisselend rood, groen, rood. De koppeling 

met de afstandsbediening(en)/CO2 ruimtesensor(en) is nu gewist en de fabrieksinstellingen zijn geladen 

Hierna blijft de LED op de ontvangerprintplaat 3 minuten groen branden, het toestel staat gedurende 

deze 3 minuten in de inleerstand en kan gekoppeld worden met componenten.

Reset CO2 ruimtesensor

Een CO2 ruimtesensor kan gereset worden naar de fabrieksinstellingen door de bedieningstoets in te druk-

ken (17 seconden) tot de rode en groene LED gelijktijdig branden (oranje). Laat nu de drukknop los. De CO2 

ruimtesensor start nu opnieuw op en is gereset.

10. Confi guratie fi lter waarschuwing op bediening (Type BRH)

De ‘vuilfilter’ waarschuwing op de HRC-15BRH is een hulpmiddel om de filters op tijd te reinigen of te 

vervangen. ‘Vuilfilter’ waarschuwing HRC-15BRH kan worden geactiveerd met behulp van de dipswitches 

op de printontvanger.

Als alle dipswiches zijn ingesteld als uit (zie figuur onder) dan is de filter waarschuwing niet actief, als 

dipswitch 1 in positie 1 aan wordt gezet wordt de filter waarschuwing geactiveerd. Met dipswitch 2 tot en 

met 4 kan de gewenste tijd worden geselecteerd (zie tabel). 
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De interval tijd (periode) van de waarschuwing kan als volgt worden gekozen:

Dipswitch 1 Dipswitch 2 Dipswitch 3 Dipswitch 4 Periode

Uit  - - - Alarm niet actief

Aan OFF OFF OFF 12 weken

Aan ON OFF OFF 8 weken

Aan OFF ON OFF 10 weken

Aan ON ON OFF 16 weken

Aan OFF OFF ON 20 weken

Aan ON OFF ON 20 weken

Aan OFF ON ON 24 weken

Aan ON ON ON 24 weken



Als de gekozen interval tijd in de print ontvanger is verstreken zal deze een 

signaal sturen naar de afstandsbediening 15RF. Na elke bediening zal de 

afstandsbediening i.p.v. 1 keer groen nu 3 x oranje knipperen.

Dit is voor de gebruiker een waarschuwing dat de filters gereinigd of ver-

vangen moeten worden. Na het het reinigen kan de waarschuwing worden 

gereset door gelijktijdig op de knop Auto en Timer te drukken.

11. Opbouw HRC-15

Figuur 1: Onderdelen binnenwerk HRC-300/400-15B(P/RH)

1.  Temperatuursensoren (4x) meet de temperaturen in alle luchtstromen.

2.  Vochtsensor meet de relatieve luchtvochtigheid van de afvoerlucht.

3.    Hoofdprintplaat (Orcon 3.1) deze print stuurt de ventilatoren aan, leest de sensoren uit en bepaald 

welk scenario geactiveerd moet worden.

4.  Dipswitches hiermee kunnen de ventilatoren worden ingesteld in een bepaalde luchtdebiet.

5.    Filters (2x) deze filteren beide luchtstromen (luchtstroom van buiten en vuile lucht van binnen) en 

beschermen het toestel en de leefomgeving tegen vervuiling.

6.  Draaimodule selectie van oriëntatie links of rechts toestel (huisje-boompje / boompje-huisje).

7.  Display geeft toestel status van de HRC aan met LED’s.

8.    Ontvangerprint 15 (alleen BRH) maakt het radiografisch schakelen in verschillende standen mogelijk 

en bepaald de filter timer instelling.

9.  Waterslot en aansluiting voor condensafvoer.

10.  Ventilatormodule (2x) voert vervuilde binnenlucht af uit de woning of voert verse buitenlucht toe aan 

de woning afhankelijk van draaimodule oriëntatie.

11. Bypassklep voor toevoer van koele buitenlucht in de zomernachten.

12. Warmtewisselaar zorgt voor temperatuur overdracht tussen beide luchtstromen.
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Bedradingopbouw Orcon HRC-300/400-15B(P/RH)
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12. Onderhoud

1. Onderhoud interval

De volgende onderdelen van het Orcon ventilatie systeem moeten regelmatig gereinigd worden:

• Filters, minimaal elke 3 maanden schoonmaken.

• Vochtsensor (minimaal elke 2 jaar);

• Afstandsbediening en CO2 sensoren (zie onderhoud van gebruikersdeel);

• Ventielen en roosters (minimaal elke 2 jaar);

• Ventilatoren (minimaal elke 3 jaar);

• Warmtewisselaar (minimaal elke 3 jaar)

• Behuizing (minimaal elke 3 jaar);

• Kanalen (minimaal elke 4 jaar).

2.  Algemene stappen voor groot onderhoud kan worden gestart

Het onderhoud dient te geschieden (met spanning van de HRC-15 uitgeschakeld). Voor groot onderhoud 

wordt het waterslot onder het toestel verwijderd, het toestel wordt uit het montageframe gedemonteerd, 

het draadframe wordt losgekoppeld door het draadframe in te drukken (zie fig. onder). Let op, het toestel 

wordt nu ontkoppeld uit het frame. Hierna wordt het filter deksel boven verwijderd, kan de onder voorkap 

worden losgeschroefd en wordt de zijbeplating verwijderd. Daarna worden de motorplaten met de  

4 schroeven gedemonteerd volgens onderstaande aanwijzingen en met lucht gereinigd. Voorkom  

onbalans. Zorg ervoor dat al het vuil van de waaier verwijderd wordt.

Vochtsensor onderhoud 

De vochtsensor kan worden schoongemaakt met een droog kwastje, de vochtsensor bevindt zicht in de 

ruimte van de draaimodule.
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Onderhoud warmtewisselaar en motorplaten

Onderhoud warmtewisselaar en motorplaten

Monteren van de warmtewisselaar en de motorplaten

• Inbouw van de warmtewisselaar en ventilatoren geschiedt in omgekeerde volgorde.

•  Monteer warmtewisselaarblok uiterst nauwkeurig ter voorkoming van lekkage tussen beide luchtstromen. 

Laat de wisselaar van boven naar beneden op zijn plaats zakken. 

•  Schuif de aandrukbalk op zijn plaats. Dit kan enige kracht kosten omdat de afdichting tussen de wisselaar en 

de behuizing zeer nauw is. Plaats hierna de filters.

•  Plaats de motorplaten weer in de behuizing en monteer de schroeven. Sluit de bekabeling van de motor weer 

aan op de juiste klemmen op de 3.1 printplaat

• Monteer de voorklep van de unit.

• Schakel de netvoeding in en controleer of het toestel goed functioneert



13. Service 

Als zich een storing voordoet aan de unit, wordt dit kenbaar gemaakt door middel van de signalering op het 

display. Groene LED signalering (operation) duidt op een bepaald scenario, rode LED signalering (operation) 

duidt op een waarschuwing (lang groen) en storing (lang rood). De soorten meldingen zijn hieronder aangege-

ven. Bij rood lang signalering dient actie te worden genomen.
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Bij bestelling van onderdelen, naast het betreffende artikelcode-nummer (zie exploded view) ook het type 

warmteterugwin-toestel, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel op geven:

Voorbeeld:  Type toestel: HRC-400-15BP

 Serienummer: 141180031

 Bouwjaar:  2014

 Onderdeel:  Motor HRC-400

 Artikelcode: 22000040

N.B.: Type toestel en serienummer staan vermeld op het typeplaatje welke zich achter de voorkap bevindt, in de 

rechter bovenhoek.

       

Artikelcodes service-artikelen HRC

Nr. Artikelomschrijving Artikelcode

S1 Regelprint (Orcon 3.1) 27000035

S2 Ontvangerprint (alleen BRH-uitvoering) 2919078 

S3 Filterset (2 x G3 filter) 22700000

S3’ Pollenfilter (F6) (Optie) 22700005

S4 Motor HRC-300 22906057

S4’ Motor HRC-400 29190685

S5 Warmtewisselaar 29191300

S6 Vocht en IOD sensor 29190721 

S7 Temperatuursensor 29190720 

S8 Waterslot 22700050

S1: Orcon 3.1

S2: Ontvangerprint

S3: Filters

S4: Motor

S5: Warmtewisselaar

10: Draaimodule

11: Klemprofiel

12: Bypass

13: Deksel
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Indicatie LED op print ontvanger in het toestel (type: BRH)

Door de rood/ groene LED op de ontvangerprint (alleen bij BRH) is af te lezen in welk scenario de HRC-15BRH zich 

bevindt. Wanneer de LED repeterend 1x groen knippert, dan functioneert de HRC-15 normaal. Als de LED repeterend 3 

keer kort rood knippert, dan bevindt de HRC-15RHB CO2 zich in stand 2 of 3 als gevolg van een verhoogd CO2-niveau. 

Als de LED repeterend 4 keer kort knippert, dan bevindt de HRC-15RHB zich in stand 3 als gevolg van de timer scenario. 

Een korte oranje knipper duidt op een ontvangen signaal van een CO2 ruimtesensor of afstandsbediening.

Tabel Overzicht storingscodes op toestel

Indicatie meldingen CO2 ruimtesensor

Wanneer de status LED op de CO2 ruimtesensor continue groen brandt, dan functioneert de CO2 ruimtesensor 

juist en is er verbinding met het ventilatie toestel. Wanneer de status LED op de CO2 ruimtesensor repeterend 

3x rood knippert, is er geen radiografische communicatie met de ventilatieunit. Controleer of de ventilatieunit 

aangesloten is op de netvoeding. Meld de CO2 ruimtesensor volgens de instructie aan op de ventilatie unit. 

Wanneer er een afwijking optreedt in de CO2 ruimtesensor, dan zal de status LED repeterend 1x rood knipperen, 

laat dan uw installateur contact opnemen met de service afdeling van Orcon.

Indicatie meldingen afstandsbedieningen.

Wanneer een toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt licht de LED groen op, hierna gaat deze knipperen 

ter bevestiging. De volgende indicaties zijn mogelijk:

Overzicht indicaties afstandsbediening 15RF

Indicatie Melding op afstandsbediening

Toestel OK, bericht opgevolgd

Toestel OK, timer 15 min. geactiveerd

Toestel OK, timer 30 min. geactiveerd

Toestel OK, timer 60 min. geactiveerd 

RF Communicatie probleem

Inleer stand wordt opgestart

Succesvolle koppeling met toestel 

Batterij bijna leeg

Reset afstandsbediening uitgevoerd

Filter indicatie actief

  =  Groen   =  Rood   =  Oranje

Indicatie ontvanger groen: Functie (melding)

Normaal bedrijf, geen CO2 of timer vraag.

CO2 scenario actief (Externe CO2 ruimtesensor).

Timer scenario actief.

Indicatie ontvanger rood: Functie (melding)

Radiografische communicatie niet geslaagd.



14. Technische specificaties
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Ventilatiestand Laag 

stand 

Midden 

stand

Hoog 

stand

Maximaal 

stand

Ventilatiecapaciteit, fabrieksinstelling [m3/h] 100 150 225 300

Opgenomen vermogen [W] (Afhankelijk van instelling) 18-22 29-50 72-98 144-169

Stroom [A] 0,14-0,15 0,21-0,34 0,49-0,65 0,95-1,1

Cos ϕ 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,66-0,67

Toelaatbare weerstand kanalen systeem 160 Pa bij 300 m3/h

Afmetingen (bxhxd) [mm] 700 x 760 x 530

Afmeting kanaalaansluiting [mm] Ø180, (Ø150 met optionele aansluitflenzen)

Diameter condensafvoer [mm] Ø32

Filterklasse G3 (F7 optioneel)

Gewicht [kg] 23,5 kg (frame 4 kg, binnenwerk 19,5 kg)

Voedingsspanning [V~/Hz] 230 / 50

Beschermingsgraad IP30

Temperatuurrendement [%] 95

EPN berekening Fabrieksinstelling, middenstand

Gelijkwaardigheidsverklaring rendement warmte-

terugwinapparaat t.b.v. berekening NEN 7120 (Ener-

gieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode)

ϕWTW gemeten [%] 97,3

ϕWTW NEN 5138 [%] 95

Toestelgegevens HRC-300-15B(P/RH)
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Geluidgegevens LwA - HRC-300
Statische druk, Pa

0 50 150 200 250 300

Kanaal naar woning - 150 m3/h dB(A) 52 52,6 60,6 63 64,9 66,3

Kanaal naar woning - 300 m3/h dB(A) 64,4 64,4 66,2 - - -

Kanaal van woning - 150 m3/h dB(A) 48,8 50,6 57,3 59,4 61,1 62,6

Kanaal van woning - 300 m3/h dB(A) 63,8 64,1 64,8 - - -

Geluidgegevens LpA - HRC-300 Statische druk, Pa

Kastuitstraling - 150 m3/h dB(A) 29,5 34,4 38,6 40,4 42,3 44,9

Kastuitstraling - 300 m3/h dB(A) 44,3 - - - - -

VENTILATORGRAFIEK HRC-300

Punt m3/h Pa V A ϕ W

A 100 12 230 0,080 0,509 9,4
B 100 16 230 0,083 0,511 9,7
C 100 25 230 0,088 0,519 10,6
D 150 25 230 0,120 0,533 14,8
E 150 36 230 0,129 0,528 15,7
F 150 56 230 0,141 0,532 17,3
G 200 44 230 0,220 0,550 27,8
H 200 64 230 0,223 0,549 28,2
I 200 100 230 0,262 0,559 33,7
J 250 69 230 0,334 0,570 43,8
K 250 100 230 0,375 0,575 49,6
L 250 156 230 0,467 0,574 61,7

M 300 100 230 0,548 0,578 72,9
N 300 144 230 0,600 0,565 77,9
O 300 160 230 0,635 0,569 83,2

HRC-300
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Vermogen per ventilator [w], zie tabel

Luchthoeveelheid [m3/h]



Ventilatiestand Laag 

stand 

Midden 

stand

Hoog 

stand

Maximaal 

stand

Ventilatiecapaciteit, fabrieksinstelling [m3/h] 100 150 225 400

Opgenomen vermogen [W] (Afhankelijk van instelling) 18-22 29-50 72-98 173-350

Stroom [A] 0,14-0,15 0,21-0,34 0,49-0,65 1,8-2,27

Cos ϕ 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,66-0,67

Toelaatbare weerstand kanalen systeem 150 Pa bij 400 m3/h

Afmetingen (bxhxd) [mm] 700 x 760 x 530

Afmeting kanaalaansluiting [mm] Ø180

Diameter condensafvoer [mm] Ø32

Filterklasse G3 (F7 optioneel)

Gewicht [kg] 25 kg (frame 4 kg, binnenwerk 21 kg, kap 4 kg)

Voedingsspanning [V~/Hz] 230 / 50

Beschermingsgraad IP30

Temperatuurrendement [%] 95

EPN berekening Fabrieksinstelling, middenstand

Gelijkwaardigheidsverklaring rendement warmte-

terugwinapparaat t.b.v. berekening NEN 7120 (Ener-

gieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode)

ϕWTW gemeten [%] 97,3

ϕWTW NEN 5138 [%] 95

Toestelgegevens HRC-400-15B(P/RH)
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Geluidgegevens LwA - HRC-400
Statische druk, Pa

0 50 150 200 250 400

Kanaal naar woning - 150 m3/h dB(A) 54,9 55 60,7 63,4 63,9 67,1

Kanaal naar woning - 400 m3/h dB(A) 68,5 69 70,4 - - -

Kanaal van woning - 150 m3/h dB(A) 49,2 52,1 58,3 60,6 62,5 64,3

Kanaal van woning - 400 m3/h dB(A) 68,3 68,3 68,6 - - -

VENTILATORGRAFIEK HRC-400

Punt m3/h Pa V A ϕ W

A 100 12 230 0,080 0,509 9
B 100 16 230 0,083 0,511 10
C 100 25 230 0,088 0,519 11
D 150 25 230 0,120 0,533 15
E 150 36 230 0,129 0,528 16
F 150 56 230 0,141 0,532 17
G 200 44 230 0,220 0,550 28
H 200 64 230 0,223 0,549 28
I 200 100 230 0,262 0,559 34
J 250 69 230 0,334 0,570 44
K 250 100 230 0,375 0,575 50
L 250 156 230 0,467 0,574 62

M 300 100 230 0,548 0,578 73
N 300 144 230 0,600 0,565 78
O 300 225 230 0,790 0,580 105
P 350 140 230 0,820 0,640 121
Q 350 200 230 0,960 0,590 133
R 375 175 230 1,115 0,590 156
S 400 150 230 1,29 0,590 175
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Technische specificaties toebehoren

CO2 Ruimtesensor 15RF (optie bij BRH) 

Voedingsspanning: 230 Volt

Frequentie 50 Hertz

Max. opgenomen vermogen 4 Watt

Temperatuur klasse T40

Afmetingen 92 x 92 x 23 mm

Gewicht 125 gram

RF frequentie 868,3 MHz

Min/Max Omgevingstemperatuur 0-40 °C

RV niveau 0-90 % Niet condenserend

Beschermingsklasse IP30

Functioneel meetbereik 400 PPM - 2000 PPM

Afstandsbediening 15RF (alleen bij BRH)

Voedingsspanning: 3 Volt batterij gevoed

Temperatuur klasse T40

Afmetingen 83 x 80 x 28 mm

Gewicht 125 gram

RF frequentie 868,3 MHz

Min/Max Omgevingstemperatuur 0-40 °C

RV niveau 0-90% Niet condenserend

Beschermingsklasse IP30

32



Uitvoeringen HRC-15 

Type
Voeding steker 

type

Radiografi sche 
ontvanger 
printplaat  

(RH)

Perilex  
aansturing

Aansturing 
CV-3 

schakelaar

Aansturing AB  
(B)

Aansturing 
CO2  sensor 

(CO2)

230 volt

HRC-300-15BP Nee Ja Ja, exclusief Nee Nee

HRC-300-
15BRH

Ja Nee Nee Ja, exclusief Ja, exclusief

HRC-400-15BP Nee Ja Ja, exclusief Nee Nee

HRC-300-
15BRH

Ja Nee Nee Ja, exclusief Ja, exclusief
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Mogelijke uitvoeringen HRC-15 met toebehoren



15. Garantie

Orcon bv verleent standaard twee jaar garantie op het toestel. De garantietermijn gaat in op de aankoop-

datum. De garantie vervalt, indien:

• De installatie niet volgens de geldende voorschriften is uitgevoerd;

•  De gebreken zijn ontstaan door verkeerde aansluiting, ondeskundig gebruik of vervuiling van de ventila-

toren, warmtewisselaar en toebehoren;

• Er wijzigingen in de bedrading zijn aangebracht;

• Reparaties door derden zijn verricht.

(De-)montagekosten ter plaatse vallen buiten de garantie. Indien binnen de garantietermijn een defect 

optreedt, dient dit te worden gemeld aan de installateur. Orcon bv behoudt zich het recht voor om de 

constructie en/of configuratie van haar producten op elk moment te wijzigen zonder de verplichting eer-

der geleverde producten aan te passen. De gegevens in deze handleiding hebben betrekking op de meest 

recente informatie.

16. Installatierapport installateur 

34

Installatie rapport

Datum:

Adres:

Plaats:

Type project:

Woning type:

Opdrachtgever:

Geïnstalleerd door:

Gemeten door:

Type toestel:

Serienummer:

Dipswitch Instelling

1 aan/uit

2 aan/uit

3 aan/uit

4 aan/uit

5 aan/uit

6 aan/uit

7 aan/uit

8 aan/uit

Ruimte/ ventiel Stand op toestel Vereist [m3/h] Gemeten m3/h Instelling MKL Ventiel (1-6)

Keuken

Toilet

Badkamer

Woonkamer

Slaapkamer
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Overzicht van onderhoudsbeurten

Datum Activiteit Paraaf:

Overige instelling in printontvanger Aanpassing

17. EG-verklaring van overeenstemming

Orcon bv

Landjuweel 25

NL-3905 PE Veenendaal

Tel.: +31 (0)318 54 47 00

Fax.: +31 (0)318 54 47 06

Omschrijving apparaat:

Ventilatie toestel met warmteterugwinning HRC-15

Voldoet aan richtlijnen: 

Machinerichtlijn (2006/42/EG),

Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG),

EMC richtlijn (2004/108/EG),

RoHS richtlijn (2002/95/EG),

R&TTE richtlijn (1999/5/EG).

Veenendaal,

M. Voorhoeve, Algemeen directeur

!
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