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1.1 Waarschuwingen en symbolen
Een aantal symbolen wijzen u op mogelijke gevaren die kunnen 
optreden bij de installatie of het gebruik van het toestel. 

Afhankelijk van de ernst van de potentiële situatie worden er 
andere pictogrammen of woorden gebruikt.

Neem deze waarschuwingen steeds ernstig en negeer ze onder 
geen enkele voorwaarde.

Gevaar!
Dit icoon waarschuwt u voor zeer ernstig gevaar. 
Grijp onmiddellijk in om lichamelijk of dodelijk letsel 
of grote materiële schade te verhinderen.

Gevaar!
Dit icoon waarschuwt u voor levensgevaar door een 
elektrische schok. Deze waarschuwing negeren kan 
leiden tot zwaar lichamelijk of dodelijk letsel.

Waarschuwing!
Dit icoon waarschuwt u voor een gevaarlijke situ-
atie. Deze waarschuwing negeren kan leiden tot 
lichamelijk letsel, materiële– of milieuschade.

Opgelet!
Dit icoon waarschuwt u voor een situatie die uw 
aandacht verdient. Het negeren van deze waar-
schuwing kan leiden tot materiële schade.

Info
Dit icoon geeft aan dat er elders in de handleiding 
meer info over dit onderwerp wordt gegeven of 
verwijst u door naar een lokale norm.

1.1 Algemeen
Volg de veiligheids- en onderhoudsvoorschriften, de opmerkin-
gen en de waarschuwingen in deze handleiding strict op.

Als dit niet gebeurt kan dit aan een persoon letsel toebrengen 
of schade aan de Verventa HRU-500 tot gevolg hebben.

Bewaar deze handleiding gedurende de volledige levensduur 
van de HRU-500 en bewaar deze op een veilige plek.

•	 De installatie, inbedrijfsstelling en het onderhoud van 
de HRU-500 dient altijd uitgevoerd te worden door een 
erkend installateur. Zij moeten beschikken over alle wet-
telijke kwalificaties en bij voorkeur een opleiding bij de 
fabrikant hebben gevolgd.

•	 Bij installatie dient men zich altijd aan de algemeen 
geldende bouw-, veliligheids- en installatievoorschriften 
te houden.

•	 Er mogen geen modificaties van allerlei aard aange-
bracht worden aan de HRU-500.

Inbreuken op deze voorschriften gelden als niet reglementair 
en kunnen aanleiding geven tot gevaarlijke situaties of mate-
riële schade waar de fabrikant alle verantwoordelijkheid voor 
afwijst.

Als gebruiker moet u de onderhoudsinstructies nauwgezet 
opvolgen. Vraag uw installateur om met u dit hoofdstuk te 
overlopen indien u er vragen bij heeft.

1.2 Levensgevaar door elektrische schok
Als u spanningsvoerende componenten aanraakt, bestaat er 
levensgevaar door een elektrische schok.

Voordat u aan het product werkt:
•	 Verzeker u ervan dat de stroom naar het toestel uitge-

schakeld is.
•	 Beveilig tegen herinschakelen.
•	 Wacht steeds enkele minuten zodat condensatoren in 

motorsturingen e.d. ontladen zijn.

1.3 Schade door ongeschikt gereedschap
Om aan de warmteterugwinningsunit te werken of het toestel 
te onderhouden heeft u, naast klassieke gereedschappen, ook 
een aantal specifieke gereedschappen nodig.

•	 Om plaatschroeven los te draaien heeft u een speciale 
vierkante boorstift maat 2 nodig.

•	 Daarnaast heeft u een set binnenzeskant (inbus of al-
len) sleutels nodig met één afgeronde zijde. 

•	 Voor aansluiting van electrische bedrading heeft u een 
platte schroevendraaier  0.6 x 3.5 mm VDE nodig.

1.4 Schade door vorst
Indien de temperatuur van de aangezogen lucht tot onder het 
vriespunt daalt, kan er ijsvorming optreden in de warmtewisse-
laar zelf. Het toestel zal dan de ventilator van de toevoerlucht 
begrenzen. Het toestel zelf moet echter in een vorstvrije ruimte 
opgesteld staan, omdat anders de condensafloop kan bevrie-
zen en er mogelijk schade ontstaat aan het toestel.

1.5 Materiële schade na waterinsijpeling
Als het toestel of onderdelen ervan blootgesteld werden aan 
waterinsijpeling dient het apparaat onmiddellijk buiten dienst 
gesteld te worden. Alle veiligheidscomponenten die blootge-
steld werden aan water moeten vervolgens vervangen worden.

1.6 Versienummer besturing
Deze handleiding is van toepassing op toestellen voorzien van 
besturingsversie 1.0.2.0 en 1.0.2.1. Een erkend Multicalor instal-
lateur kan uw sturing indien noodzakelijk aanpassen naar de 
laatste versie.

1 Veiligheid
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2.1 Algemeen
De Verventa HRU reeks bestaat uit toestellen bestemd voor 
balansventilatie voorzien van een hoog rendement tegen-
stroom warmtewisselaar. 

Vervuilde binnenlucht van keuken, badkamer en toilet wordt 
door het toestel naar buiten gestuwd. De warmte die in deze 
luchtstroom aanwezig is, wordt door middel van een warmte-
wisselaar overgedragen aan schone buitenlucht, die vervolgens 
in de woning wordt ingeblazen. Zo kunt u het warmteverlies, 
eigen aan ventileren, sterk beperken.

Het toestel blinkt uit door een tijdloos strak design en een 
neutrale wit gelakte en dubbelwandige plaatstalen omkasting. 
Door gebruik te maken van een dubbelwandige plaatstalen 
omkasting  zijn deze toestellen erg stil: het uitgestraalde geluid 
van de ventilatoren wordt uitstekend gedempt.

De ventilatietoestellen zijn voorzien van twee uiterst zuinige 
ErP2015 conforme ventilatoren van het Duitse kwaliteitsmerk 
EBM.  Deze ventilatoren met achterover gebogen schoepen 
onderscheiden zich door hun hoog totaalrendement onder alle 
gebruiksomstandigheden. Door het gebruik van elektronisch 
geregelde borstelloze gelijkstroommotoren (BLDC) wordt het 
opgenomen vermogen sterk gereduceerd zodat het milieu 
gespaard wordt en er aanzienlijk minder elektriciteit wordt 
verbruikt.

Het toestel is voorzien van een automatisch werkende vorst-
beveiliging. Als er vorstgevaar dreigt, wordt het debiet van 
de pulsieventilator automatisch verlaagd. Daarnaast is het 
ook mogelijk een zogenaamde vorstvrij klep te sturen. Aan de 
buitenlucht wordt dan een gedeelte binnenlucht bijgemengd, 
zodat de aanzuigtemperatuur verhoogd wordt en er minder 
risico bestaat op invriezen.

Standaard is de ventilatie-unit voorzien van een 100% bypass 
waarmee bij warmere periodes de warmtewisselaar wordt 
omzeild.  Hierdoor gebeurt er geen warmteoverdracht meer en 
wordt de koelere buitenlucht in de woning gevoerd. Zo kan er 
koudere buitenlucht in de woning worden ingeblazen om zo 
het opwarmen van de woning tegen te gaan. 

Op de bijpassende Verventa regelunit kan u een vochtigheids– 
of CO2-sensor aansluiten zodat eenvoudig vraaggestuurd 
ventileren mogelijk is.

In principe werden de Verventa ventilatieunits ontwikkeld om 
gebruikt te worden in de Verventa luchtverwarming, maar het 
is ook mogelijk de units op te stellen in woningen uitgerust met 
een klassiek verwarmingssysteem. 

2.2 Aansluitingen
De Verventa HRU reeks is beschikbaar in een linkse en een 
rechtse versie. 

De versies worden in onderstaande paragrafen kort besproken.

2.2.2 Linkse en rechtse uitvoering
2.2.1.1 Rechtse uitvoering (R)
Bij een rechtse uitvoering zitten de aansluitingen van en naar 
buiten aan de rechterzijde van het toestel (bekeken vanuit de 
service zijde). Als verduidelijking onderstaande schets.

SE
RV

IC
E

FAI

FAO

Van en naar woning
Uitblaas verse lucht
naar kamers
Aanzuig vuile lucht
van kamers

SAI

SAO

Van en naar buiten
Uitblaas vuile lucht
naar buiten
Aanzuig verse lucht 
naar binnen

RECHTS

Afkorting Aansluiting
SAO Uitblaas vuile lucht
SAI Aanzuig vuile lucht
FAI Aanzuig verse lucht
FAO Uitblaas verse lucht

2.2.1.2 Linkse uitvoering (L)
Bij een linkse uitvoering bevinden de aansluitingen van en naar 
buiten zich aan de linkerzijde (bekeken vanuit de service zijde). 
Als verduidelijking onderstaande schets.

FAI SAI

SAO

SE
RV

IC
E

FAO

Van en naar woning
Uitblaas verse lucht
naar kamers
Aanzuig vuile lucht
van kamers

Van en naar buiten
Uitblaas vuile lucht
naar buiten
Aanzuig verse lucht 
naar binnen

RECHTS

2 Verventa warmteterugwinunit HRU-500

LINKS
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2.2.3 Aansluitingen bovenaan
Bij deze versie, ook wel eens een “kelderversie” genoemd, zitten 
alle 4 aansluitingen bovenaan de Verventa-unit. 

2.2.4 Bypass (B) 
Standaard is er een 100% bypass geïnstalleerd die het mogelijk 
maakt om de warmtewisselaar te omzeilen. Zo kan verhinderd 
worden dat de woning te veel opwarmt. De sturing van de 
bypass gebeurt volautomatisch in functie van de heersende 
ruimtetemperatuur, de buitenluchttemperatuur en de  
gewenste comforttemperatuur .

Indien er een Verventa luchtverwarmer is geïnstalleerd, wordt 
er ook rekening gehouden met de werkingsmodus van de 
luchtverwarmer. Zo zal de bypass automatisch sluiten indien 
het toestel aan het verwarmen is – tenzij het buiten warmer 
is dan binnen. En als u aan het koelen bent, zal de bypass  
automatisch openen indien het buiten kouder is dan binnen.

2.2.5 Fijnfilter (F)
Standaard is de Verventa balansventilatieunit voorzien van 2 
groffilters G4. Het is mogelijk een extra fijnfilter F7 te plaatsen 
extern aan het toestel op de aanzuig verse lucht.

22.6 Vraaggestuurde ventilatie
Op de Verventa balansventilatieunit is vraaggestuurde          
ventilatie standaard mogelijk. Het volstaat om in de ruimtes 
waar u wenst te meten een Verventa regelaar te plaatsen die 
voorzien is van de gewenste sensor (CO2 of RH). 

Het is mogelijk verschillende sensoren te gebruiken in de        
woning, bijvoorbeeld een CO2–sensor in de ouderslaapkamer 
en een RH–sensor in de badkamer.  De Verventa ventilatie-
groep zal dan automatisch het debiet aanpassen in functie van 
de gemeten waarden in de woning.

2.3 Afmetingen

2.3.1 HRU-500-R-X
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2.3.2 Afmetingen van L uitvoering
De afmetingen van de L uitvoering zijn gewoon gespiegeld 
t.o.v. de afmetingen van de R uitvoering zoals beschreven in 
bovenstaande paragrafen. 

2.4 Ventilatorgrafieken
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Constant flow grafiek HRU-500

De ventilatoren zijn uitgerust met een verschildrukmeting 
die toelaat om het toestel te laten functioneren in constant 
volume modus. In deze modus zal het toestel het stuursignaal 
naar de ventilatoren aanpassen zodat het gewenste debiet - 
indien mogelijk - steeds bereikt wordt.

Indien de druksensoren defect zouden zijn, schakelt het toestel 
automatisch over naar een klassieke snelheidsregeling.

2.5 Bediening
De Verventa balansventilatietoestellen kunnen stand-alone 
werken of gekoppeld worden aan een of meerdere Verventa 
controllers, al dan niet uitgevoerd met CO2 sensor of lucht-
vochtigheidsmeter.

De Verventa controllers kunnen in een Verventa luchtverwar-
ming ook dienst doen als temperatuursonde.

Raadpleeg de handleiding van de Verventa controller als u 
meer info wenst over hoe u het apparaat bedient met een 
externe controller.

Als bedrading moet er een kabel gelegd worden tussen de 
controller en de Verventa HRU, type J-Y(ST)Y 2x2x0.8mm 
(bijvoorbeeld UNITRONIC® BUS EIB van Lapp Group) .
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3 Overzicht van componenten
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

smussly 8/06/2017
Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

1

2 3

45

7

8

9

10

6
a

b
c

d11

12

Legenda
Nummer Beschrijving Artikelnummer
1 Warmtewisselaar WTW-RS160-500-10100 
2 Filter afvoerlucht LFDF-182-500
3 Filter toevoerlucht LFDF-182-500
4 Toevoerventilator EBM K3G190 - 170 Watt
5 Afvoerventilator EBM K3G190 - 170 Watt
6a Temperatuurvoeler afvoer naar buiten (SAO) NTC-HRU
6b Temperatuurvoeler toevoer van buiten (FAI) NTC-HRU
6c Temperatuurvoeler toevoer naar woning (FAO) NTC-HRU
6d Temperatuurvoeler afvoer van woning (SAI) NTC-HRU
7 Bypassklep HRU-KLEP
8 Bypassmotor HRU-BYPASSMOTOR
9 Lekbak condensatie Op aanvraag
10 Condensafvoer Op aanvraag
11 Besturingsautomaat RA-OCR
12 Aanraakscherm RA-0D1-HRU



6 Wijzigingen voorbehouden Document: IHL_HRU-500_2017

 
 

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

n

4.1 Algemeen
Om vast te stellen of de installatie van de ventilatie-unit in 
een bepaalde ruimte mogelijk is,  moet er rekening gehouden 
worden met de volgende aspecten :

•	 De Verventa warmteterugwinunit moet in een vorstvrije 
ruimte geïnstalleerd worden. Het condenswater moet 
vorstvrij, onder afschot en met gebruik van een sifon 
worden afgevoerd.

•	 De installatie moet worden uitgevoerd conform met 
de laatste uitgeven van alle lokale normen, veiligheids-
voorschriften en met de installatiehandleiding van het 
toestel.

In de ruimte moeten volgende voorzieningen aanwezig zijn:
•	 Luchtkanaalaansluitingen
•	 230 V - 50 Hz (N L PE) elektrische aansluiting
•	 Voorzieningen voor het plaatsen van de condensafvoer
•	 Indien u het toestel extern wil aansturen met een 0-10V 

signaal moet er een stuursignaalkabel aanwezig zijn.
•	 Indien u een verventa controller wil aansluiten of het 

toestel wil besturen met ModBUS RTU, dan heeft u een 
buskabel EIB J-Y(ST)Y 2x2x0.8mm nodig vanuit de 
controller tot bij het apparaat. 

4.1.1 Transportschade
Gelieve bij levering de luchtverwarmer op transportschade na 
te kijken. Indien schade wordt vastgesteld, vermeldt u dit op de 
vrachtbrief en waarschuwt u schriftelijk uw leverancier.

4.1.2 Verpakking
De luchtverwarmers zijn verpakt in een doos uit gerecycleerd 
karton. Werp de verpakking niet weg, maar biedt ze aan voor 
verdere recyclage.

4.1.3 Vervoer op de werf
De ventilatieunit mag onder geen beding door kantelen op de 
hoeken verplaatst te worden. De omkasting van het toestel 
kan hierdoor onherroepelijk beschadigd worden. Deze schade 
valt niet onder de garantie van het toestel.

4 Installatie

4.2 Installatie van luchtkanalen
Voor een aangenaam geluidsarm ventilatiesysteem adviseert 
Multicalor Industries NV het gebruik van de onderdelen aange-
boden uit ons gamma.

Belangrijk : Monteer de installatie met zo laag mogelijke 
luchtweerstand en vrij van lekkage. De hoofdkanalen van de 
Verventa WTW dienen een minimale inwendige diameter van 
ø180 mm te hebben. We raden aan om indien mogelijk een 
grotere diameter te gebruiken.

De luchtkanalen van en naar de woning dienen geïsoleerd te 
zijn om condensvorming aan de buitenzijde van het   
luchtkanaal te vermijden.

4.3 Installatie van condensafvoer
Voor een juiste werking van het toestel dient de condensafloop 
op de riolering aangesloten te worden.

In de warmtewisselaar wordt de warme afvoerlucht door de 
buitenlucht afgekoeld. Hierdoor zal het vocht in de afvoerlucht 
condenseren.  Voorzie een afvoer op de rioolaansluiting voor 
afvoer van dit condenswater. Deze aansluiting moet voorzien 
zijn van een extra stankafsluiter. Het verdient aanbeveling hier 
een onderdruksifon in te zetten (bv. Hepvo).

PLENUM

SAO

SAI
FAI

FAO

Waarschuwingen!
•	 Sluit	de	condensafvoer	NOOIT	af
•	 Verwijder	NOOIT	de	sifon	en	breng	geen	

ongeoorloofde	wijzigingen	aan	de	condenswa-
terafvoer	aan.

•	 Loos	het	condenswater	niet	rechtstreeks	naar	
buiten	(vorstgevaar)	maar	loos	het	water	via	de	
binnenriolering.	

•	 Indien	lokale	normen	een	condensneutralisatie	
vereisen	moet	u	zo’n	inrichting	plaatsen	alvo-
rens	het	condenswater	in	de	riolering	te	lozen.

•	 De	condensafloop	MOET	op	afschot	(5	cm/m)	
naar	de	riolering	toe	geplaatst	worden.

•	 Zorg	ervoor	dat	de	afvoer	zonder	problemen	
de	condenshoeveelheid	(vermeld	in	de	tabel	
technische	gegevens)	kan	afvoeren.

•	 Na	installatie	of	onderhoud	de	sifon	reinigen	en	
met	zuiver	water	vullen.
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5.1 Het bedieningspaneel
Op het toestel is een bedieningspaneel aangebracht dat 
toelaat om de verschillende instellingen van het toestel te 
wijzigen. Het bedieningspaneel is voorzien van een capacitief 
aanraakscherm.

5.1.1 Basisscherm
In het basismenu (standaardscherm) vindt u de belangrijkste 
informatie samengevat. Door op de symbolen te drukken geeft 
u informatie over de werking van het toestel weer in het info-
vak. Deze gegevens worden enkel ter informatie weergegeven. 
In het basischerm kan u geen gegevens wijzigen, noch kan u 
parameters opslaan.

22%

20:30

Luchtfilter HRU

30-11-2019

Vervuild

1

1

2

2

3
6

7

5

4

Legenda
Nummer Betekenis
1 Tijd & datum
2 Info over weergegeven waarde
3 Infovak met weergegeven waarde
4 Menuknop informatie
5 Statusicoon balansventilatie
6 Statusicoon ventilatoren / luchtfilterbewaking
7 Menuknop instellingen

Menuknop informatie (4)
Opent een gedetailleerd informatiemenu voor de installateur.

Icoon balansventilatie (5)
Door op dit icoon te klikken kan u volgende waarden weergeven 
in het infovak (3).
Verse lucht aanzuig
De gemeten temperatuur van de aangezogen verse buitenlucht.
Verse lucht uitblaas
De gemeten temperatuur van de uitgeblazen verse buitenlucht.
Vervuilde lucht aanzuig 
De gemeten temperatuur van de aangezogen vuile binnenlucht.

5 Inbedrijfstelling

Vervuilde lucht  uitblaas
De gemeten temperatuur van de uitgeblazen vuile binnenlucht.

Het icoon zelf wijzigt volgens de huidige status van het balans-
ventilatietoestel. 

De bypass van het toestel is gesloten. Het toestel werkt 
normaal.

De bypass van het toestel is geopend. Het toestel werkt 
normaal.

Het toestel is in vorstbeveiliging. De ventilator van de 
verse lucht is afgetoerd of staat stil.

Er is een punt dat uw aandacht vereist.

Icoon filterbewaking / ventilatoren (6)
Door op dit icoon te klikken geeft u volgende waarden weer in het 
infovak (3).
Vervuilingsgraad filter
De indicatieve vervuilingsgraad van het luchtfilter.
Ventilatorinfo
Luchtdebiet, stuursignaal en toerental van zowel de extractie-
ventilator (vervuilde lucht) als de pulsieventilator (verse lucht). 
Het icoon zelf wijzigt volgens de huidge status van het luchtfilter 
of ingestelde snelheid van de ventilator.

De luchtfilter is zuiver.

De luchtfilter is bijna aan vervanging toe..

De luchtfilter is vervuild en moet zo spoedig mogelijk 
gereinigd of vervangen worden.

De filters zijn extreem vervuild en moeten onmiddellijk 
vervangen worden. Negeren van deze waarschuwing zal  
leiden tot schade aan het toestel.

Het toestel is manueel ingesteld op laag debiet.

Het toestel is manueel ingesteld op gemiddeld debiet

Het toestel is manueel ingesteld op hoog debiet.

Het debiet wordt gestuurd door een extern signaal (via 
klokprogramma, CO2 of RV sensor.

Menuknop instellingen (7)
Door op deze knop te drukken kan u de instellingen van het 
toestel wijzigen.

Opgelet!
•	 Probeer	het	scherm	niet	te	bedienen	met	een	

scherp	voorwerp	of	uw	vingernagels.	
•	 Gebruik	enkel	uw	vinger	of	een	speciale	pen	

geschikt	voor	een	capacitief	aanraakscherm.
•	 Het	scherm	meet	de	aanraking,	niet	de	druk-

kracht.	Hard	duwen	heeft	geen	zin	en	kan	het	
scherm	beschadigen.
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5.2 Instellingen wijzigen
Door op het instellingsicoontje 7 te duwen, wordt het eerste 
scherm van het instellingenmenu weergegeven.

1

Instellingen

Systeem

Warmteterugwinning

Schermreiniging

G

G

G

5.2.1 Systeeminstellingen
In het menu systeem kunnen basisinstellingen ingesteld 
worden zoals de intensiteit van de achtergrondverlichting, tijd 
en taal van de gebruikersinterface. Als voorbeeld illustreren we 
het wijzigen van de achtergrondverlichting.

Achtergrondverlichting

1

Helderheid:

:

9





100%
1 2

3

Legenda
Nummer Betekenis
1 De parameter
2 De waarde van de parameter
3 Terug knop

Parameter (1)
Aan de linkerzijde wordt de huidige parameter weergegeven. 
Door op de pijltjes te drukken kan naar de volgende of de vorige 
parameter worden gesprongen.

Waarde (2)
Aan de rechterzijde wordt de huidige waarde van de parameter 
weergegeven. Door op de plus en min toets te duwen kan de 
waarde gewijzigd worden.

Terug-toets (3)
Door op de terug toets te duwen worden de gewijzigde parame-
ters opgeslagen in de EEPROM van het toestel. 

Instellingen die kritisch zijn voor de goede werking van uw 
toestel zijn afgeschermd met een PIN-code. Uw installateur 

zal deze parameters indien nodig instellen bij de installatie van 
het toestel. Als eindgebruiker hoeft u deze parameters niet te 
wijzigen.

De installateur kan, na het ingeven van een PIN-code, ook 
geavanceerde instellingen wijzigen, bijvoorbeeld om een aantal 
toestellen parallel te bedienen met 1 Verventa controller.

De installateur kan pas na het volgen van een opleiding een 
volledige lijst verkrijgen met de geavanceerde parameters en 
hun standaardwaarden. Een beknopte parameterlijst vindt u 
achteraan in dit document.

5.2.2 Instelling warmteterugwinning
In het menu warmteterugwinning kunnen specifieke instellin-
gen van het warmteterugwinningsapparaat worden ingesteld. 

Ook hier worden kritische parameters afgescherm via een 
PIN code om onoordeelkundig aanpassen te verhinderen. Als 
eindgebruiker is uitsluitend het submenu Basisinstellingen 
bereikbaar. In het menu basisinstellingen kan u het ventilatie-
debiet instellen.

5.2.2.1 Instellen van het ventilatiedebiet

Voorkeuren

1

Ventilatiestand:

:

9

Laag

De gebruiker kan hier kiezen tussen de mogelijkheden: laag, 
midden, hoog en extern. Indien de waarde extern ingesteld 
wordt, dan gaat het toestel werken volgens een externe vraag, 
dwz. een of meerdere Verventa controllers, al dan niet voorzien  
van een CO2 of een RV sensor, of een 0-10V signaal op analoge 
ingang nummer 2. 

De installateur kan de met laag, midden en hoog correspon-
derende debieten per ventilator instellen in het installateurs-
menu.

5.3 Systeeminfo
In het menu systeeminfo kan allerlei informatie worden 
opgevraagd over de werking van het systeem. Deze informatie 
is voornamelijk bedoeld om de installateur te helpen bij het 
oplossen van storingen.

In het informatiemenu kunnen er geen parameters worden 
gewijzigd, ze kunnen uitsluitend worden weergegeven.
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6.1 Onderhoud door de gebruiker
6.1.1 Vervuiling van de luchtfilters
Het apparaat is voorzien van synthetische luchtfilters klasse 
G4. Het is zeer belangrijk dat de luchtfilters keurig onderhou-
den worden. Aan de hand van de filterindicatie op het display 
wordt aangegeven wanneer u de filters dient te vervangen of 
te reinigen.

De filters zijn zuiver

De filters zullen weldra gereinigd of vervangen moeten 
worden.

De filters zijn vervuild, reinigen of vervangen dringt zich 
op.

 De filters zijn in kritieke staat. Vervang ze meteen. Deze 
melding wordt schermvullend en rood knipperend 
weergegeven op het bedieningspaneel.

Multicalor industries adviseert de G4 filters maximaal 2 maal 
te reinigen. Indien de filterwaarschuwing voor de derde maal 
verschijnt wordt het sterk aanbevolen om de filters te vervan-
gen en ze niet meer te reinigen. 

Optionele fijnfilters kan u niet reinigen en dienen steeds ver-
vangen te worden. 

Opgelet!
•	 Gebruik	het	toestel	NOOIT	zonder	luchtfilter.	

Het	toestel	dient	steeds	voorzien	te	zijn	van	
een	luchtfilter	klasse	G4	of	hoger.	

•	 Als	u	het	filter	reinigt	met	de	stofzuiger,	reinig	
dan	enkel	de	vervuilde	zijde.	

6.1.2 Vervangen of reinigen van de luchtfilters
•	 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint.
•	 Open het voordeksel
•	 Trek de twee filters uit het toestel

•	 Reinig de filters met een stofzuiger als deze nog niet aan 
vervanging toe zijn.

•	 Schuif de gereinigde filters of nieuwe filters op dezelfde 
manier in het toestel.

•	 Sluit het voordeksel
•	 Steek de stekker terug in
•	 Door langdurig op de knop filterindicatie te drukken is 

het mogelijk de timer te resetten.

Filterbewaking

Zijn de luchtfilters vervangen of 
gereinigd? Druk gedurende 2 sec 

op reset om te bevestigen, 
terug om te annuleren.

1 E

6.1.3 Vervangen luchtfilter
•	 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint.
•	 Open het voordeksel
•	 Trek de twee filters uit het toestel
•	 Schuif de nieuwe filters op dezelfde manier in het 

toestel.
•	 Sluit het voordeksel
•	 Steek de stekker terug in
•	 Door op de filterindicatie te drukken is het mogelijk de 

timer te resetten.

6.1.4 Reinigen omkasting
De omkasting mag gereinigd worden met een zachte vochtige 
doek. Gebruik geen agressieve middelen zoals bleekwater, 
oplosmiddelen of benzine. Dit kan de lak beschadigen.

Het bedieningspaneel reinigt u best met een microvezeldoekje. 
U kan de optie schermreiniging gebruiken om het scherm 
gedurende een korte periode te blokkeren en niet ongewenst 
bepaalde parameters te wijzigen.

Schermreiniging

Schermreiniging eindigt in: 9

6 Onderhoud

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

2Bypass_VV_ASS

smussly 7/06/2017

Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

2Bypass_VV_ASS

smussly 7/06/2017

Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date



10 Wijzigingen voorbehouden Document: IHL_HRU-500_2017

 
 

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

n

6.2 Onderhoud door installateur
De gebruiker dient er op toe te zien dat de complete installatie 
periodiek onderhouden wordt door een erkende installateur. 
Multicalor beveelt aan om het toestel elke 2 jaar te laten 
onderhouden door een erkend installateur.

Het volgende onderhoudswerkzaamheden moeten door een 
installateur worden uitgevoerd:

•	 De warmtewisselaar visueel inspecteren en indien nodig 
reinigen 

•	 De ventilatoren inspecteren en indien nodig schoon-
maken

•	 Reiniging van de condensafvoer en opnieuw vullen van 
de sifon

•	 Controle op eventuele beschadigingen aan het apparaat, 
in het bijzonder de bekabeling

•	 Algemene inspectie van het kanaalsysteem en controle 
van de werking van de gehele installatie.

Gevaar!
Zorg ervoor dat het toestel altijd spanningsloos is 
alvorens u met de installatie, probleemoplossing  of 
onderhoud begint.

6.2.1 Inspectie/reiniging warmtewisselaar
Controleer de warmtewisselaar 1 x per 2 jaar. 

Opgelet bij (de)montage!
•	 Er	kan	condenswater	aanwezig	zijn	in	de	

kanalen	van	de	warmtewisselaar!
•	 Verwijder	NOOIT	de	band	rond	de	warmtewis-

selaar.
•	 Indien	u	de	warmtewisselaar	reinigt	met	water	

moet	deze	volledig	droog	zijn	alvorens	te	
herplaatsen.

•	 Neem de stekker uit het stopcontact voordat u verder 
gaat

•	 Verwijder het filterdeksel.

•	 Draai de beide schroeven met een vierkant bit SQ 2 los, 
zodat het deksel van de warmtewisselaar verwijderd kan 
worden.

•	 Trek aan de band van de warmtewisselaar om de warm-
tewisselaar uit het toestel te verwijderen. Verwijder deze 
band niet. 

•	 Reinig, indien nodig, de warmtewisselaar met een 
vochtige doek. Bij zeer hardnekkige vervuiling kan u de 
warmtewisselaar spoelen met lauw water voorzien van 
een mild detergent.

•	 Gebruik geen agressieve of oplossende schoonmaakmid-
delen.

•	 Controleer voor het terugschuiven van de warmtewisse-
laar het bakje van de condensafvoer. Vervwijder eventu-
eel vuil en spoel de leiding goed door met zuiver water. 
Zorg ervoor dat de sifon goed gevuld is.

•	 Monteer alle onderdelen in de omgekeerde volgorde 
terug. Controleer of alle dichtingen nog goed zitten.

6.2.2 Inspectie/reiniging ventilatoren

Gevaar!
Draaiende onderdelen! De ventilatoren kunnen 
autonoom starten. Verzeker u er van dat het toestel 
spanningsloos is alvorens aanvang van de werk-
zaamheden.

Controleer de ventilatoren 1 x per 2 jaar. 
•	 Neem de stekker uit het stopcontact voordat u verder 

gaat. Verzeker u ervan dat het toestel stroomloos is 
alvorens de ventilatoren te verwijderen.

•	 Verwijder het voordeksel.
•	 Verwijder beide schroeven met een vierkant bit SQ 2, 

zodat het deksel van de warmtewisselaar kan verwijderd 
worden.

•	 Trek aan de band van de warmtewisselaar. Haal de 
warmtewisselaar uit het toestel.

•	 Verwijder de 4 cilinderschroeven per ventilator met een 
inbussleutel. Kantel de ventilator voorzichtig naar bin-
nen toe. Let op dat u hierbij de kabel niet beschadigd.

•	 Reinig de ventilatoren. Gebruik een zachte borstel om 
de ventilatorschoepen te reinigen. Zorg ervoor dat u de 
eventuele balanceringsloodjes niet verwijderd van de 
schoepen.

•	 Monteer alle onderdelen in de omgekeerde volgorde 
terug. Controleer of alle dichtingen nog goed zitten.

6.2.3 Reiniging van de condensafvoer
Haal de slang van de condensafvoer en reinig deze. Zorg bij 
het terugplaatsen dat de sifon volgens voorschriften wordt 
geplaatst. Zorg dat het waterslot aan de aansluiting op het 
binnenriool altijd gevuld is met water.

6.2.4 Controle op beschadigingen
Inspecteer het toestel visueel. Verwijder vervolgens het deksel 
van het electronica compartiment en kijk goed na of alle beka-
beling nog in goede staat is en er geen sporen van kortsluiting 
aanwezig zijn.  

6.2.5 Algemene controle
Stel het toestel terug in bedrijf en kijk na of er toerentallen en 
debieten gemeten worden door de besturingsmodule. Kijk na 
of de ventilatiedebieten nog gehaald kunnen worden.
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7.1 Interne fout
De meeste ‘interne’ fouten worden veroorzaakt door een kort-
sluiting in de kabelboom . 

Kijk de bedrading na volgens het schema en vervang indien 
nodig 

Waarschuwing!
Let op de juiste connectie van de flatcable. Indien u 
deze verkeerd in de connector perst, kan het display 
onherstelbaar beschadigd worden.

7.2 Toestel haalt zijn debiet niet

•	 Controleer het filter op vervuiling. 
•	 Kijk na of er voldoende luchtroosters open staan.
•	 Kijk na of de kanalen groot genoeg zijn. 
•	 Controleer de werking van de ventilatoren en de inge-

stelde luchtdebieten. 
•	 Verzeker u ervan dat het toestel ongehinderd kan   

uitblazen.
•	 Controleer de werking van de temperatuurvoelers. 

7.3 Display werkt niet meer
•	 Controleer de elektrische voeding.
•	 Controleer de verbinding besturingseenheid met het 

display.
•	 Controleer de zekeringen op de interface print systeem-

ventilator-display.
•	 Controleer de flatcable tussen interface print en display.

7.4 Aanvraag service
Indien de storing niet op te lossen blijkt, kan u contact op-
nemen met de fabrikant voor assistentie. Houd volgende 
gegevens bij de hand:

•	 Serienummer toestel
•	 Gemeten voedingsspanning
•	 Laatste onderhoudsrapport

7 Probleemoplossing

HRU-500 draait op hoger 
toerental in vergelijking met 
eerste in gebruikname

Filters zijn mogelijk vervuild
Regelkleppen of ventielen 

staan dicht

Reiniging filters p.9
Open ventielen of eventuele 

kleppen

Er is een hinderlijke geur of 
borrellende geluiden waar te 
nemen nabij het toestel

Sifon staat droog Vul de sifon met water

Condenswater komt uit de 
ventilatie-unit Luchtkanalen zijn foutief 

aangesloten

Bekijk of de aansluiting van 
verse en vuile lucht correct 

zijn volgens uw versie

Condensafvoer is niet correct 
aangesloten

Zorg ervoor dat de condens-
afvoer goed is aangesloten

p.6

Unit hangt of staat niet 
waterpas

Hang HRU waterpas
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8 Elektrisch schema

NTC 1-2 NTC 3-4 NTC 5-6 NTC 7-8 0-10V OUT

0-10V

0-10V

NTC 9-10 NTC 11-12

230VAC/16A

PE  PE  L   N   L   N

DI
SP

 J2

Print 0D1

Flat Cable

FAN F2FAN F3

FAN F1FAN F4

RE1RE2RE3RE4

CN
ON
CCN
ON
CCN
ON
CCN
ON
C

12V inputs12V inputs

10k

0-10 V in_10-10 V in_20-10 V in_2
PRESS. in_1

PRESS. in_2
STEPPER 1

STEPPER 2

12V out
RS_485

Signal/common

NTC 5 : Stale Air In temperatuur
NTC 6 : Stale Air Out temperatuur
NTC 7 : Fresh Air In temperatuur
NTC 8:  Fresh Air Out temperatuur

Legenda NTC’s

+  A  B   A  B

B controller

GN
D controller

A controller
VCC controller

D  C   B   A  +

BYPASSKLEP

Br
ow

n
Ye

llo
w

Gr
ee

n
Br

ow
n

Ye
llo

w
Gr

ee
n

FAN 1 : Stale Air Fan
FAN 2 : Fresh Air Fan

Legenda FAN

PE  2  +  PE  1  +

Press FO Press SO

Print VVA 0CR

External
0-10V signal or 
10k potmeter

Legenda
Code Beschrijving
NTC 5 Aanzuigtemperatuur vervuilde lucht
NTC 6 Uitblaastemperatuur vervuilde lucht
NTC 7 Aanzuigtemperatuur schone lucht
NTC 8 Uitblaastemperatuur schone lucht
FAN 1 Ventilator vervuilde lucht
FAN 2 Ventilator schone lucht
BYPASS Stappenmotor bypassklep
PRESS SO Onderdrukmeting vervuilde lucht
PRESS FO Onderdrukmeting schone lucht
10 k 10 k Potmeter of extern signaal 0-10V
VCC controller + 12V DC voeding controller
A controller A buslijn RS485 (ModBus RTU)
B controller B buslijn RS485 (ModBus RTU)
GND controller 0V DC voeding controller
0-10V 2 Analoge uitgang extern WTW toestel
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9 Technische gegevens

Technisch informatieblad  volgens EU 1254/2014
Fabrikant Multicalor Industries NV
Model  VERVENTA HRU-500
Klimaatzone Type regeling SEC-Waarde 

kWh/(m²a)
SEC 

klasse
Jaarlijks verbruik 
elektriteit (AEC) 

kWh

Jaarlijks bespaarde 
verwarming (AHS) 

kWh

Gemiddeld
Handbediend -30,72 B 467,5 4172,7
Klokregeling -32,11 B 426,3 4209,3
Centrale vraag -34,75 A 350,3 4282,7

Koud
Handbediend -65,23 A+ 1006,1 8162,8
Klokregeling -66,98 A+ 964,9 8234,6
Centrale vraag -70,31 A+ 888,9 8378,1

Warm
Handbediend -8,31 E 422,3 1886,8
Klokregeling -9,51 E 381,2 1903,4
Centrale vraag -11,74 E 305,1 1936,6

Type ventilatietoestel Gebalanceerd residentieel ventilatietoestel met 
warmteterugwinning

Ventilator Traploos elektronisch geregelde borstelloze gelijkstroommotoren
Type warmtewisselaar Recuperatieve kunststof tegenstroomwisselaar
Thermisch rendement % 77
Maximaal debiet m³/h 500
Maximaal opgenomen vermogen W 340
Geluidsvermogensniveau Lwa dB(A) 58
Referentiedebiet m³/h 350
Referentiedruk Pa 50
Specifiek elektrisch opgenomen vermogen (SEL) Wh/m³ 0,34

Regelfactor
1,00 in combinatie met handbediening

0,95 in combinatie met klokregeling
0,85 in combinatie met centrale vraag

Interne lekkage % 3,5
Externe lekkage % 3,2
Positie filter vervuild indicatie Permanente melding op het display van het toestel door middel van een 

dynamisch icoon en een procentuele vervuilingsindicatie.
In de handleiding van het apparaat wordt gewezen op het belang van het 
periodiek inspecteren van de filters en dat reinigen of vervangen noodza-

kelijk is voor het optimaal functioneren van de ventilatie-unit.  
(Handleiding pagina 9).

Internetadres voor de montage-instructies www.multicalor.be
Bypass 100% bypass
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10.1 Algemeen
Multicalor Industries NV waarborgt de HRU toestellen tegen 
alle fabricagefouten of materiaalgebreken, tegen de voorwaar-
den omschreven in punt ‘Omvang en duur van de garantie’.

10.2 Omvang en duur van de garantie
De waarborg vangt aan op het moment van verkoop van het 
toestel aan de installateur en geeft, door tussenkomst van de 
verdeler of de service dienst van Multicalor Industries NV, recht 
op:

•	 Twee (2) jaar gratis omwisselen van defecte onderdelen, 
uitgezonderd slijtdelen zoals filters;

•	 Twee (2) jaar gratis arbeidsloon, nodig voor het vervan-
gen van de defecte onderdelen.

Indien een onderdeel vervangen wordt blijft de oorspronkelijke 
garantieperiode van kracht, de waarborg wordt met andere 
woorden niet verlengd na de omwisseling van een defect 
onderdeel. 

10.3 Beschadigingen die niet door de waar-
borg worden gedekt

Alle beschadigingen die te wijten zijn aan:

•	 Het gebruik van het apparaat voor niet normaal huis-
houdelijk of licht commercieel gebruik;

•	 Het niet nakomen van de gebruiksvoorschriften opge-
somd in de gebruikershandleiding;

•	 Onvoldoende of verkeerd onderhoud;
•	 Vervuiling van de warmtewisselaar veroorzaakt door het 

ventileren met sterk vervuilde of afwezige stoffilter;
•	 Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zonder 

de schriftelijke goedkeuring van Multicalor Industries NV;
•	 Herstellingen uitgevoerd met niet oorspronkelijk of 

verkeerd materiaal;
•	 De warmtewisselaar bij gebruik in een met chloor of met 

andere chemische elementen verontreinigde atmosfeer;
•	 Een oorzaak die aan het apparaat zelf vreemd is, met 

inbegrip van (maar niet beperkt tot):
•	  Schade opgelopen tijdens het transport zoals deuken,  

 krassen, etc.
•	  Schade veroorzaakt door rampen zoals brand,   

 bliksem, overstromingen.
•	  Schade te wijten aan vorst.
•	  Schade veroorzaakt door een afwijking van de   

 normale elektrische spanning.
•	  Schade veroorzaakt door een niet conform zijn van de  

 installatie aan de geldende lokale normen.

10.4 Zijn niet door de waarborg gedekt
•	 Onderdelen die aan normale slijt onderhevig zijn zoals 

luchtfilters.
•	 Apparaten waarvan het serienummer werd weggeno-

men of gewijzigd.
•	 Verplaatsingskosten.
•	 De gevolgschade veroorzaakt door het defecte toestel.
•	 Eventueel productiviteitsverlies te wijten aan het defecte 

toestel.
•	 Eventuele genotsderving veroorzaakt door het defect 

aan het toestel.
•	 Ongeschiktheid voor het vervullen van het doel waar de 

koper het toestel voor heeft aangeschaft.

10.5 Herstellingen
Gedurende de waarborgperiode kan de klant zich wenden tot 
de verdeler die het apparaat verkocht heeft of tot de dienst 
“service na verkoop” van Multicalor Industries NV. 

10.6 Servicesets
Indien vervanging van een onderdeel noodzakelijk is, dan 
verdient het de aanbeveling bij bestelling van het betreffende 
onderdeel de bijbehorende artikelcode op te geven, naast 
vermelding van het type apparaat, het serienummer van het 
toestel en de naam van het onderdeel. Het type toestel en het 
serienummer staan vermeld op de kentekenplaat aangebracht 
in het toestel. Bij twijfel stuurt u een mail met een foto van het 
onderdeel en van het betreffende apparaat.

10 Waarborg
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11 Recyclage instructies

    

 

METAAL

WEEE

BRANDBAAR AFVAL
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12 Beknopte parameterlijst
Waarschuwing!
Parameters onoordeelkundig wijzigen kan er toe 
leiden dat het toestel niet meer naar behoren werkt 
of in extreme gevallen zelfs schade oploopt.

12.1 Parameters “Systeem”
Nummer Parameter Standaard Toegangsniveau

0 Achtergrondverlichting 100% Gebruiker
1 Spaartijd 240 Gebruiker
2 Taal EN Gebruiker
3 ModBus adres 24 Technicus
4 Baudrate 115200 Technicus
5 Wordlengte 9 Technicus
6 Stopbits 1 Technicus
7 Pariteit EVEN Technicus

8..11 Gereserveerd -- Fabrikant
12 Modbus rol Slave Technicus
13 Oriëntatie TFT 0 graden Gebruiker

14..25 Calibratie NTC 1 tem 12 0 Installateur
26..29 Calibratie druksensor 1 tem 4 0 Installateur
30..34 Calibratie analoge ingang 1 0 Installateur

35 Calibratie DAC 15.45 Installateur
36 Calibratie PWM 1.55 Installateur
37 I/O schema 0 Installateur

12.2 Parameters “Warmteterugwinning”
Nummer Parameter Standaard Toegangsniveau

0..1 Gereserveerd -- Fabrikant
2 Ventilatiesnelheid Laag Gebruiker

3..35 Gereserveerd -- Fabrikant
36 Bypass geïnstalleerd AAN Fabrikant

37..39 Gereserveerd -- Fabrikant
40 Externe controle via 0-10V UIT Technicus
41 Uit stand toestaan UIT Technicus

42..99 Gereserveerd -- Fabrikant
100 Temperatuur vorstbeveiliging 1 Technicus
101 Setpunt bypass demper 20 Technicus
102 Temperatuurbegrenzing bypass 12 Technicus

103..127 Gereserveerd -- Fabrikant
128 Type bypassmotor UNIPOLAIRE STEPPER Technicus
129 Bypass uitgeschakeld UIT Technicus

130..136 Gereserveerd -- Fabrikant
137 Looptijd bypass 150 Technicus
138 Aantal stappen 810 Technicus
139 Externe WTW min. output 1 Technicus

140..151 Gereserveerd -- Fabrikant

12.3 Parameters “ventilator vuile lucht”
Nummer Parameter Standaard Toegangsniveau
152 Snelheid SAF procent laag 25 Installateur
153 Snelheid SAF procent midden 50 Installateur
154 Snelheid SAF procent hoog 75 Installateur
155..157 Gereserveerd -- Fabrikant
158 Snelheid SAF RPM laag 1000 Installateur
159 Snelheid SAF RPM midden 2000 Installateur
160 Snelheid SAF RPM hoog 2500 Installateur
161..162 Gereserveerd -- Fabrikant
163 Snelheid SAF debiet laag 150 Installateur
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164 Snelheid SAF debiet midden 250 Installateur
165 Snelheid SAF debiet hoog 400 Installateur
166.167 Gereserveerd -- Fabrikant
168 Interface ventilator 0-10v Technicus
169 Snelheidsregeling VS Technicus
170 K-factor 31 Technicus
171 PPR rotatie 1 Technicus
172..181 Gereserveerd -- Fabrikant
182 Startsignaal 10% Technicus
183 Start-toerental 500 Technicus
184 Start-debiet 150 Technicus
185 k-factor PID 150 Technicus
186 i-factor PID 100 Technicus
187 d-factor PID 100 Technicus
188 CO bij start PID 0 Technicus
189 Sample-tijd PID 0 Technicus
190 Precisie debietmeting 1 Technicus
191..195 Gereserveerd -- Fabrikant

12.4 Parameters “ventilator verse lucht”
Nummer Parameter Standaard Toegangsniveau

196 Snelheid FAF procent laag 25 Installateur
197 Snelheid FAF procent midden 50 Installateur
198 Snelheid FAF procent hoog 75 Installateur

199..201 Gereserveerd -- Fabrikant
202 Snelheid FAF RPM laag 1000 Installateur
203 Snelheid FAF RPM midden 2000 Installateur
204 Snelheid FAF RPM hoog 2500 Installateur

205..206 Gereserveerd -- Fabrikant
207 Snelheid FAF debiet laag 150 Installateur
208 Snelheid FAF debiet midden 250 Installateur
209 Snelheid FAF debiet hoog 400 Installateur

210-211 Gereserveerd -- Fabrikant
212 Interface ventilator 0-10v Technicus
213 Snelheidregeling VS Technicus
214 K-factor 31 Technicus
215 PPR rotatie 1 Technicus

216..225 Gereserveerd -- Fabrikant
226 Startsignaal 10% Technicus
227 Start-toerental 500 Technicus
228 Start-debiet 150 Technicus
229 k-factor PID 150 Technicus
230 i-factor PID 100 Technicus
231 d-factor PID 100 Technicus
232 CO bij start PID 0 Technicus
233 Sample-tijd PID 0 Technicus
234 Precisie debietmeting 1 Technicus

235..239 Gereserveerd -- Fabrikant

12.5 Parameters filterbewaking
Nummer Parameter Standaard Toegangsniveau

240 Type Filterbewaking Timer Technicus
241 Dagen filterbewaking 15 Installateur
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Conformiteitsverklaring

Multicalor Industries NV
Blarenberglaan 21
2800 Mechelen (België)

verklaart hierbij dat :

•	 Verventa HRU-500

in overeenstemming is met volgende richtlijnen:

•	 2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn)
•	 2014/30/EU (EMC-richtlijn)
•	 RoHS 2011/65/EU (stoffenrichtlijn)

en voorzien zijn van het CE-label.

Multicalor Industries verklaart bovendien dat de HRU wordt vervaardigd uit hoogwaardige materialen en dat de toestellen onder 
de permanente kwaliteitscontrole staan van een onafhankelijk organisme.

Mechelen, 2016-05-08

Steven Tolleneer

Directeur Multicalor Industries NV
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2016 1254/2014

 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

       m3/h

B

Mul�calor 
Industries

Verventa
HRU-500

58 500

Energielabel



Multicalor Industries NV • Blarenberglaan 21 • B-2800 Mechelen (Belgium)
www.multicalor.be  •  Tel.: +32 15 29 03 03  •  Fax: +32 15 29 03 20  •  info@multicalor.be

Voor meer informatie contacteert u uw dealer:


