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Titel
H
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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

Filterbox 150/180

Belangrijke eigenschappen
• Extra filtering toevoerlucht

• Vangt minimaal 80% van de fijnstofdeeltjes af

• Twee maatvoeringen       

• Toepasbaar in combinatie met WHR 930 en WHR

950

• Toepasbaar in nieuwe en bestaande situaties

• Twee uitvoeringen: Filterbox 150 voor de WHR 930

en de Filterbox 180 voor de WHR 950

Algemeen
De Filterbox is ontwikkeld voor

woningen waarin extra filtering van de

toevoerlucht gewenst is. De Filterbox

wordt geplaatst in het toevoerkanaal

van een balansventilatiesysteem en

wordt uitgerust met een fijnstoffilter. In

het warmteterugwinapparaat wordt de

toevoerlucht gefilterd op grove

stofdeeltjes. Extra plaatsing van de

Filterbox zorgt ervoor dat minimaal

80% van alle fijnstofdeeltjes wordt

afgevangen.

zie afbeelding 0.1.

Behuizing
De Filterbox is gemaakt van gerecycled

ABS kunststof in de kleur zwart. 

Afmetingen
De Filterbox is er in 2 maatvoeringen.

De Filterbox 150 heeft aansluitingen

met een diameter van 150mm en is

geschikt voor aansluiting op de WHR

930. De filterbox 180 heeft

aansluitingen met een diameter van

180mm en is geschikt voor aansluiting

op de WHR 950.

De Filterbox 150 is:

420x374x477 mm

De Filterbox 180 is:

470x424x497 mm

Voor visuele weergave,

zie afbeelding 0.2.

zie afbeelding 0.3.

Fijnstoffilter
De Filterbox wordt geleverd zonder

filter. Bij bestelling moeten filters

separaat besteld worden. De filter

wordt geleverd in een doos met

instructie hoe de filter aan te brengen

en te wisselen. In de filterdoos zit een

wegwerpzak waarin het filter bij het

huisvuil gedaan kan worden. Bewoners

hoeven dan niet met het vuile filter door

de woning en er kunnen geen

stofdeeltjes alsnog in de woning

komen. De levensduur van het filter is

afhankelijk van de woonomgeving. Het

advies is:15 maanden in landelijke

omgeving, 12 maanden in gemiddelde

omgeving en 9 maanden in stedelijke

omgeving. Op de Filterbox zit een

sticker waarop bewoners in kunnen

vullen wanneer zij het filter voor het

laatst hebben vervangen. De drukval

van de Filterbox inclusief filter is ca.

60Pa bij 325m³/h. Aan het einde van de

levensduur van het filter is de

weerstand circa 10% hoger.

Plaatsing
De Filterbox wordt geplaatst in het

toevoerkanaal van het

balansventilatiesysteem na de

warmeteterugwinunit. In de

warmteterugwinunit wordt de lucht

gefilterd op grove stofdeeltjes alvorens

de lucht door de filterbox gaat. De

Filterbox kan in nieuwbouwsituaties

geplaatst worden, maar is ook

eenvoudig te plaatsen in bestaande

situaties. De Filterbox kan met een

muurbeugel in elke positie (horizontaal,

verticaal en diagonaal) aan de muur

geplaatst worden. Houd er rekening

mee dat de bewoner wel bij de filterbox

moet kunnen om de filters te

vervangen.
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Filterbox 150/180

Bij toepassing in bestaande situaties

moet het balansventilatiesysteem

opnieuw ingeregeld worden in verband

met de verhoogde weerstand door

plaatsing van een extra filter.

zie afbeelding 0.4.

Afbeelding 0.1
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Filterbox 150/180

Afbeelding 0.2: Afmetingen Filterbox 150
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Filterbox 150/180

Afbeelding 0.3: Afmetingen Filterbox 180

Afbeelding 0.4


