
2011_07_08_Layout_Kopf_Box größer OPO.indd   1 15.08.2011   13:39:16

V
en

til
at

ie
 m

et
 w

ar
m

te
te

ru
gw

in
ni

ng

  1Comfosystems Catalogue 2011/2012   1

Titel
H

eat R
ecovery

General

The heat recovery unit, type WHR 930, 

is intended for application in residential 

‘Balanced ventilation systems’ These 

systems extract the stale air from 

kitchens, bathrooms, toilets and other 

rooms where necessary. Fresh outdoor 

air is supplied to living areas, such as 

living rooms and bedrooms. Heat trans-

fer takes place between the extracted 

air and the supplied air. The WHR 930 

RF type is available for radiographic 

control of the unit.

Types

The WHR 930 consists of 2 main 

models:

-WHR 930 Basis

-WHR 930 Luxe

Both models are available in righthand, 

left-hand and RF versions. Please refer 

to the model list below.

WHR 930 Basis

The existing WHR 930 is supplied as 

standard with a pre-heater (frost-free 

element) and a 100% bypass. The 

WHR 930 basis can be operated with 

a three-position switch. A 3-position 

switch (SAI Flash 1-3V) with a malfunc-

tion and fi lter indicator is also available. 

The radiographic control (RF type) 

allows for cordless operation of the unit 

(see ‘options’ for further details).

WHR 930 Luxe

Due to its use of the latest techniques, 

such as sensors (e.g. CO2, humidity, 

absent/present), this luxury variant 

enables the application of a heat pump 

and radio controlled operation. It is also 

possible to operate this unit with the 

ComfoControl Ease. The Luxe model 

is also equipped with reheater and geo-

thermal exchanger connections. The 

WHR 930 Luxe can be complemented 

by the Comfortunit Artic. See ‘options’ 

for further details.

Casing

The casing is made of coated plate 

with a plastic designer front panel (RAL 

7037). The interior and the duct con-

nections are made of highgrade expan-

ded polypropylene. The WHR 930 has 

4 air connections (Ø 150 mm) positi-

oned at an angle of 45°. These connec-

tions are fi tted with 45° bends which 

can be individually directed upwards or 

sideways. A plastic condensation drain, 

with a Ø 32mm connection, has been 

fi tted to the bottom of the unit in order 

to drain any condensation which might 

form in the unit and in the external air 

outlet. In order to prevent conden-

sation, it is important to insulate the 

outdoor exhaust ducts and outdoor air

ducts with damp-proof insulation.

Bypass

The WHR 930 is fi tted with a 100%

bypass. This allows for the use of night 

air to ventilate the house in the summer 

- so-called free cooling. The bypass is 

automatically regulated according to 

the set comfort temperature.

Fans

The WHR 930 has low-energy con-

tinuously variable DC motors with 

backward-curved blades.

These blades make the WHR 930 a

low-maintenance unit. The DC

motors offer a substantial energy

Key features

 EPC yield up to 0.28
 High thermal effi ciency
 100% bypass fi tted as standard
 Air capacity 380m3/h - 1150Pa
 Flexible fi lter settings
 Standard with frost protection system
 With maintenance instructions for resident
 Available in radiographic version WHR 930 RF
 Available with switch including fi lter and
 malfunction alert
 Free fi lter set for residents

Heat recovery unit

WHR 930

Warmteterugwinunit
WHR 920

Belangrijke kenmerken
• Met name geschikt voor toepassing in bestaande

bouw door compact ontwerp

• EPC-winst: 0.27

• Hoog thermisch rendement

• Standaard voorzien van 100% bypass

• Luchtcapaciteit 210 m³/h - 200 Pa

• Wand- en plafondmontage

• Flexibele filterinstelling

• Standaard met vorstvrij voorziening

• Besturing mogelijk met ComfoControl Ease

• Verkrijgbaar in radiografische besturing: WHR 920

RF

• Leverbaar met schakelaar met filter- en

storingsindicatie

• Met onderhoudsinstructie voor bewoner

 

Algemeen
De WHR 920 is ontwikkeld voor

toepassing van ventilatie met

warmteterugwinning in woningen. In dit

systeem wordt gebruikte lucht

afgezogen in keuken, badkamer, toilet

en eventuele andere ruimtes. Verse

buitenlucht wordt toegevoerd in

verblijfsgebieden zoals woon- en

slaapkamers. Tussen de afgevoerde en

toegevoerde lucht vindt

warmteoverdracht plaats. Voor

draadloze bediening van de unit is type

WHR 920 RF beschikbaar.

Typen
De WHR 920 bestaat uit 2

hoofduitvoeringen:

- WHR 920 Basis

- WHR 920 Plus

Beide typen zijn beschikbaar in een

rechter en een linker uitvoering.

WHR 920 Basis

De bestaande WHR 920 is standaard

uitgevoerd met een vorstvrij element en

100% bypass. De WHR 920 basis kan

worden bediend met een

driestandenschakelaar. Er kan ook

gekozen worden voor een

3-standenschakelaar met storing- en

filterindicatie (SAI Flash 1-3V). Met de

radiografische besturing (type RF) kan

de unit draadloos worden bediend.

WHR 920 Plus

De WHR 920 Plus wordt bediend met

de ComfoControl Ease. Deze variant

maakt de toepassing in combinatie met

sensoren (o.a. CO
2
, vocht,

aanwezigheid) mogelijk. 

Compact ontwerp
Door het compacte ontwerp is de WHR

920 is bij uitstek geschikt voor

toepassing in bestaande bouw,

gestapelde (hoog)bouw en

nieuwbouwwoningen met beperkte

opstellingsruimte. De WHR 920 kan

zowel aan de wand als aan het plafond

gemonteerd worden. De

luchtaansluitingen bevinden zich aan

de boven en onderzijde van de

ventilatie-unit.

Behuizing
De behuizing bestaat uit gecoate

platen in de kleur RAL 7037. De

binnenkant en de kanaalaansluitingen

zijn van hoogwaardig geëxpandeerd

polypropyleen. De WHR 920 is

uitgevoerd met 4 luchtaansluitingen.

Elke luchtaansluiting heeft een getrapt

verloop waardoor het mogelijk is om

buisdiameters van Ø125 (inwendig)

Ø150 (uitwendig) of Ø160mm

(uitwendig) aan te sluiten. Voor het

afvoeren van condens, dat in de unit en

in de luchtafvoer naar buiten kan

ontstaan, is een kunststof

condensafvoer met een aansluiting van

Ø20mm in de bodem van het toestel

aangebracht. Om condensvorming te

voorkomen, moeten de kanalen van de

afvoerlucht naar buiten en de

buitenluchtaanzuig dampdicht worden

geïsoleerd.
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Bypass
De WHR 920 is voorzien van 100%

bypass. Hiermee is het mogelijk om in

de zomer het huis met nachtlucht te

ventileren. Dit wordt ook wel vrije

koeling genoemd. De bypass wordt

automatisch gestuurd op basis van de

ingestelde comforttemperatuur.

Ventilatoren
In de WHR 920 zijn energiezuinige

traploos instelbare gelijkstroommotoren

geplaatst met voorovergebogen

schoepen. Er wordt gebruik gemaakt

van een links en een rechtsdraaiende

ventilator. Gelijkstroommotoren leveren

een flinke energiebesparing op ten

opzichte van wisselstroommotoren.

Filters
De WHR 920 is uitgevoerd met G4

filters in toe- en afvoerzijde. Deze filters

kunnen eenvoudig zonder gereedschap

worden verwijderd en vervangen. De

WHR 920 heeft een flexibele

filtervuilmelding. De bewoner kan

instellen dat men tussen de 10 en 26

weken automatisch een melding krijgt

dat de filters vervangen moeten

worden. Deze vuilmelding is een

signaal voor de bewoner om de filters

te vervangen.

Warmtewisselaar
De tegenstroomwisselaar van

hoogwaardig kunststof heeft een

thermisch rendement van 95%.

Vorstvrij voorziening
Standaard wordt de WHR 920

uitgevoerd met een

vorstvrijvoorziening.

Een automatische regeling schakelt

een verwarmingselement in als de

buitentemperatuur gedurende langere

tijd onder het vriespunt is. De koude

buitenlucht wordt dan voorverwarmd

voordat het de warmtewisselaar ingaat.

De temperatuur van de aangezogen

buitenlucht stijgt dan tot boven 0°C,

zodat er geen

bevriezingsverschijnselen in de

warmtewisselaar op kunnen treden.

Deze regeling garandeert

balansventialtie tot 150m³/h bij - 15°C.

Display
De WHR 920 Basis en RF uitvoering

zijn voorzien van een display met

tiptoetsen waarmee eenvoudig de

instellingen (toerental/capaciteit e.d.)

kunnen worden gewijzigd en gegevens

kunnen worden afgelezen. De WHR

920 Plus is niet voorzien van een

display, deze uitvoering moet

ingeregeld worden via de

ComfoControl Ease.

Met de gebruiksvriendelijke CC Ease,

voor toepassing op de WHR 920 Plus,

kunnen de instellingen worden

ingesteld en uitgelezen. 

Regeling
De 3- toerentallen kunnen traploos van

15 tot 100% worden ingesteld. Met de

3-standenschakelaar SA 1-3V of de

schakelaar op de motorloze wasemkap

wordt de WHR 920 in hoog, midden of

laag geschakeld. Er kan ook worden

gekozen voor een 3 standenschakelaar

met storings- en filterindicatie (type SAI

Flash). Met de radiografische besturing

(type RF) kan de unit draadloos worden

bediend.

Elektrische aansluiting
De WHR 920 is standaard uitgevoerd

met een 5-aderige kabel met perilex

stekker voor aansluiting op één fase

230V, 50Hz. Vrijhangende kabellengte

is 2 meter. De WHR 920 Plus en WHR

920 RF zijn uitgevoerd met een

randaardestekker.

Opties
Radiografische besturing: WHR 920

RF

De WHR 920 is ook verkrijgbaar in een

radiografische uitvoering: de WHR 920

RF. Deze uitvoering maakt bediening en

installeren nog eenvoudiger. Dankzij de

draadloze manier van schakelen met

de RFZ is geen aparte elektrische

installatie meer nodig. Hierdoor is het

eenvoudig om meerdere RFZ

schakelaars te gebruiken. De RFZ is

voorzien van een filter- en

storingsindicatie met LED's. Deze gaan

branden op het moment dat de

schakelaar wordt bediend.

Badkamerschakelaar

Met een badkamer-/pulsschakelaar in

de badkamer kan de WHR 920 voor

een bepaalde tijd op stand 'hoog'

worden geschakeld. De tijdsduur is

instelbaar op het display. De

badkamerschakelaar wordt met een 2-

aderige zwakstroomkabel met de WHR

920 verbonden.
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Luchtinrichting/aansluiting

L=Woonhuisaansluiting Links

(condensafvoer onderzijde links)

R= Woonhuisaansluiting Rechts

(condensafvoer onderzijde rechts)

Toevoerlucht Retourlucht

Afvoerlucht        Buitenlucht 

Links

Retourlucht                                           Toevoerlucht

Buitenlucht                                             Afvoerlucht

Rechts

Afmetingen
Gegevens met betrekking tot

afmetingen (in mm) zijn weergegeven

op de volgende pagina.

zie afbeelding 0.1.

Gegevens basis/plus uitvoering
Voor gegevens met betrekking tot

uitvoeringen, opties en bediening

zie tabel 0.1.
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Afbeelding 0.1: Maatschets WHR 920
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Opties basis/plus uitvoering
Opties WHR 920 Basis WHR 920 Basis RF WHR 920 Plus

Bediening 3 standenschakelaar SA 1-3V (230V) Radiografische bediening RFZ (batterij) CC-ease

3 standenschakelaar Flash SAI 1-3V Badkamer schakelaar Badkamer schakelaar 

(230V + zwakstroom) (2 aderig zwakstroom) (2 aderig zwakstroom)

Badkamer schakelaar 

(2 aderig zwakstroom)

Elektrische aansluiting WHR 230V Perilex 230V Randaarde 230V Randaarde

Filter/storing waarschuwing op WHR op WHR op WHR

op Flash SAI 1-3V op RFZ op CC-ease

Extra aansluiting op printplaat voor: Extern filter- en storingscontact Extern filter- en storingscontact Extern filter- en storingscontact

Badkamerschakelaar Badkamerschakelaar Badkamerschakelaar

2 sensoren

tabel 0.1
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WHR 920
Stand Instelling Capaciteit Druk Opgenomen Opgenomen Cos phi Geluidsniveau Gewicht

Percentage Qv P st Vermogen Stroom Afvoer dB(A) Toevoer dB(A)

m³/h Pa Wel A (-) dB(A) dB(A) Kg

WHR 920

(1) 15% 20 3 9 0.08 0.48 30 36 30

(2) 30% 60 7 14 0.11 0.54 35 46

(3) 40% 90 15 20 0.16 0.55 37 53

(4) 50% 120 30 30 0.25 0.52 43 59

(5) 60% 155 45 46 0.37 0.55 47 63

(6) 70% 185 70 68 0.55 0.54 51 66

(7) 80% 215 100 98 0.77 0.55 54 69

(8) 90% 245 120 128 0.99 0.56 56 72

(9) 100% 255 125 143 1.1 0,57 57 73

WHR 920

m³/h

l/s

Pa

40

11

80

22

120

33

160

44

200

56

240

67

280

78

320

89

360

100

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

0

987654321
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Geluid
Ventilator Geluidsvermogen dB ref. 10-12 W

Type Stand 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

WHR 920 1 41 40 35 30 21 13 9

WHR 920 2 50 49 44 39 30 22 18

WHR 920 3 56 55 51 48 39 34 25

WHR 920 4 61 60 55 55 46 42 36

WHR 920 5 67 65 58 59 52 48 44

WHR 920 6 69 69 61 61 57 53 49

WHR 920 7 73 72 64 63 61 56 54

WHR 920 8 75 75 66 65 64 59 57

WHR 920 9 76 76 68 66 65 60 58
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Accessoires Pagina

Geluiddempende slang  (SFD) 245

Keukenbox  (SKB) 245

Terugslagklep (RSK 150) 245

Motorloze wasemkap  (WK 600) 259

Ventilatieventielen (STH, STB/overspraakdemper SGD, STC/overspraakdemper SGD, STK, STV) 261

Regelapparatuur Pagina

ComfoControl Ease  (voor luxe uitvoeringen) 217

ComfoControl Luxe  (voor luxe uitvoeringen) 219

CO2 sensor ((voor luxe uitvoeringen)) 221

Radiografische besturing (voor RF uitvoeringen) (RFZ ) 231

Standenschakelaar (SA 1-3V, SA 0-3V, SAI Flash, badkamerschakelaar) 239
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703

Perilex
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