
COMAIR HRUC-E TYPES 2-3-4-5  

bestektekst: 

 

Warmteterugwineenheid conform de ventilatienorm NBN D 50-001 voor toepassing in 

balansventilatiesystemen. Hierbij wordt mechanisch verse lucht toegevoerd in de leefruimtes en 

tegelijkertijd vervuilde en vochtige lucht afgevoerd uit de keuken, toilet, badkamer, berging, .. 

De warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de verse lucht van buiten. 

Doorstroming geschiedt doorheen het gebouw d.m.v. doorstroom openingen. 

 

Uitgerust met een hoogwaardig en zeewater bestendig aluminium tegenstroomwarmtewisselaar met 

heel lage weerstand, getest volgens NBN EN308 document V bijlage G en opgenomen  op EPBD 

databank. Een geïntegreerde 100% bypass leidt temperatuursafhankelijk koelere buitenlucht 

langsheen de warmtewisselaar.  

 

Het toestel is voorzien van twee energiezuinige EC gelijkstroommotoren die een stille, energiezuinige 

en duurzame werking garanderen. Het specifiek ventilatorvermogen (P elec,fan [W]/ V nom [m³h]) 

bedraagt 0.16 tot 0.22 W/m³h. 

 

Beide luchtstromen gefilterd met een G4-filter, eenvoudig vervangbaar bij een tijdgebonden visuele 

filtermelding. Optioneel wordt de unit van M5 filter voorzien. De filterlekkage is minimaal, kans op 

verontreiniging in de onderdelen na de filters is onbestaande.  

 

Spiegelbaar design, zowel links als rechts te monteren, en met zowel boven- als onderaansluitingen 

voor de woningzijde. In totaal 6 aansluitingen dia 180mm. Montage aan de wand d.m.v. 

ophangbeugel en verplaatsbare beugels op de wand 

 

2 soorten bediening: 

- Intelligente 3-standenschakelaar met LED indicatie (3-standen + vakantiestand), of 

- Luxe bedientableau met kloksturing met 6 schakelmomenten per dag, filter-, bypass-, en 

vorstbeveiliging melding, debietinstelling, weergave kamertemperatuur) 

- plug-and-play koppeling van sensoren (CO
2
, vocht, ...) 

- automatische omschakeling zomertijd/wintertijd 

 

Beschikbare opties: 

- Voorverwarmer 

- Badkamerschakelaar 

- Luxe bedientableau 

- Vochtsensor 

- CO²-voeler 

- Filterset G4 of M5 

 

 

 

  



HRUC-E2 

V nom:  304m³h bij 150Pa  

n t (NBN EN308): 78% tot 302m³h 

P elec fan (epbd): 49W 

Afmetingen (LxBxH): 846 x 502 x 591 mm 

Gewicht: 55 kg  

Diameter: 180 mm 

Filter:   G4, optioneel M5 

Spanning: 220-240 VAC (50Hz)

HRUC-E3 

V nom:  382m³h bij 150Pa  

n t (NBN EN308): 78% tot 302m³h / 76% tot 382m³h 

P elec fan (epbd): 65W 

Afmetingen (LxBxH): 846 x 502 x 591 mm 

Gewicht: 55 kg  

Diameter: 180 mm 

Filter:   G4, optioneel M5 

Spanning: 220-240 VAC (50Hz)

HRUC-E4 

V nom:  449m³h bij 150Pa  

n t (NBN EN308): 78% tot 302m³h / 76% tot 382m³h / 76% tot 449m³h 

P elec fan (epbd): 86W 

Afmetingen (LxBxH): 846 x 502 x 591 mm 

Gewicht: 55 kg  

Diameter: 180 mm 

Filter:   G4, optioneel M5 

Spanning: 220-240 VAC (50Hz)

HRUC-E 

V nom:  517m³h bij 150Pa  

n t (NBN EN308): 78% tot 302m³h / 76% tot 382m³h / 76% tot 449m³h / 75% tot 517m³h 

P elec fan (epbd): 112W 

Afmetingen (LxBxH): 846 x 502 x 591 mm 

Gewicht: 55 kg 

Diameter: 180 mm 

Filter:   G4, optioneel M5 

Spanning: 220-240 VAC (50Hz)
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