
WHR 920
Dé energiezuinige venti lat ieoplossing  
voor bestaande woningen

Kenmerken 

●    Hoog thermisch  
rendement 

●   Geschikt  voor renovat ie 
doele inden 

●   Opt ioneel  voorz ien van 
100% bypass

●  Flex ibele f i l ter inste l l ing   

●   Standaard vorst-  
bevei l ig ing  

●   Radiograf ische bestur ing 
mogel i jk  

●   Met gebru iksvr iendel i jke  
bewoners informat ie 



De warmteterugwinuni t  WHR 920 is ontwikkeld voor 
‘balansvent i lat iesystemen’ voor toepassing in renovat ie-
pro jecten.  De EPBD en de aandacht voor het  b innenmi l ieu 
vragen om inte l l igente oploss ingen voor de bestaande 
bouw. Daarnaast is  de uni t  ook geschikt  voor n ieuw-
bouwwoningen met een beperkte opste l l ingsru imte.   
De WHR 920 zorgt voor grote bespar ingen in het energie-
verbru ik.  Daarnaast verbetert  het  thermisch comfort  
aanzienl i jk  en wordt het  b innenmi l ieu gewaarborgd.

Bi j  ba lansvent i lat ie wordt evenveel  verse lucht toege-
voerd a ls gebru ikte lucht afgevoerd.  De luchtstromen 
z i jn let ter l i jk  in balans.  Verse lucht wordt toegevoerd  
in woon- en s laapkamers en gebru ikte lucht wordt 
afgezogen in keuken, badkamer en to i let .  De toevoeging 
van warmteterugwinning maakt deze vorm van vent i leren 
erg energiezuin ig.  Maar l ie fst  90% van de warmte u i t  de 
afgevoerde lucht wordt teruggewonnen. Met name door 
de compacte vormgeving en de p lafondui tvoer ing is  het  
toeste l  eenvoudig toepasbaar in renovat iepro jecten.  

Hoog thermisch rendement
De WHR 920, met een capacitei t  van 200m3/h bi j  200Pa, 
heeft  een HR tegenstroomwisselaar met een thermisch 
rendement van 90%. De vent i latoren hebben een 
constante volumeregel ing.  Onbalans is  daardoor  
n iet  mogel i jk .  De uni t  is  voorz ien van energiezuin ige 
gel i jkstroommotoren. Di t  levert ,  in  tegenste l l ing tot  
wisselstroommotoren, een f l inke energiebespar ing op.

Geschikt voor renovatie doeleinden 
Door het compacte ontwerp en de mogel i jkheid van een 
plafond- of  wandui tvoer ing is  de WHR 920 u i tstekend 
geschikt  voor bestaande woningen. Maar het b iedt ook 
mogel i jkheden voor n ieuwbouwwoningen met een 
beperkte opste l l ingsru imte.

WHR 920
Dé energiezuin ige vent i lat ieoploss ing  
voor bestaande woningen

Plafond-
ui tvoer ing



Optioneel voorzien van 100% bypass
Voor zowel  p lafond a ls wand is een bypass-ui tvoer ing 
mogel i jk .  Op basis van een comfort temperatuur wordt 
de bypass automat isch gestuurd en kan grat is  gebru ik 
worden gemaakt van nachtkoel ing in warme per ioden. 

Flexibele f i l terinstel l ing 
Een verschi l  in  leefomgeving betekent ook een verschi l  
in  luchtvervui l ing.  Om de woning op maat te f i l teren is  
de WHR 920 ui tgevoerd met een f lex ibele f i l ter inste l l ing. 
De bewoner k iest  voor een inste l l ing op ‘normaal ’ ,  
‘ landel i jk ’  of  ‘stedel i jk ’  gebied. Deze inste l l ing beïn-
v loedt de f requent ie van de vu i lmeld ing van het f i l ter.  
Ook het toerenta l  van de vent i lator  is  van inv loed op  
de f requent ie van deze vu i lmeld ing.  Ui te indel i jk  geeft  
de vu i lmeld ing de bewoner een s ignaal  om de f i l ters  
te re in igen of  te vervangen.

Standaard vorstbevei l iging 
Standaard bevat de WHR 920 een vorstbevei l ig ing d ie 
de toevoer van koude bui ten lucht t i jde l i jk  vermindert .  
Di t  kan door de toevoervent i lator  af  te toeren.   
Bi j  extreme kou kan de toevoervent i lator  geheel  
u i tgeschakeld worden. De vorstbevei l ig ing wordt 
geregeld op bui tentemperatuur,  afvoertemperatuur en 
t i jd.  Het af toeren van de toevoervent i lator  gaat gele ide-
l i jk ,  zodat de gebru iker h iervan geen h inder onderv indt.

Radiografische besturing  
mogeli jk 
Met de 3-standenschakelaar SA 1-3V of v ia de 
schakelaar op de motor loze wasemkap wordt de WHR 
920 in laag-, midden- of hoogstand geschakeld. Andere 
toe te passen schakelaars z i jn de 3-standenschakelaar 
met stor ing- en f i l ter indicat ie (SAI Flash) of radiograf i-
sche bestur ing (RFZ). De RFZ is standaard voorzien van 
een stor ing- en f i l ter indicat ie. De RFZ wordt eenvoudig 
op de muur geplakt of op de inbouwdoos bevest igd. 
Deze draadloze oplossing is eenvoudig, bespaart 
instal lat iet i jd en dus instal lat iekosten. Door het opnemen 
van een pulsschakelaar in de badkamer wordt de WHR 
voor een bepaalde t i jd op stand ‘hoog’ geschakeld. De 
pulsschakelaar wordt met een 2-aderige zwakstroomka-
bel verbonden met de WHR.

Met gebruiksvriendeli jke  
bewonersinformatie 
Een geï l lustreerde aanvull ing op de handleiding maakt de 
bewoner wegwijs in het onderhoud van de WHR 920. 

Wand-
ui tvoer ing



Flat-etage,
bestaande  

s i tuat ie

Toepassing  
uni t  WHR 920  
met ver laagd  

p lafond

Technische specif icaties:  
Mater iaa l :    gecoate p laat  
  het  inter ieur en de kanaalaanslu i t ingen z i jn van 

hoogwaardig geëxpandeerd polypropyleen 
Capaci te i t :  200m3/h 
4 luchtaanslu i t ingen:  Ø125mm of Ø150 mm 
Elektr ische aanslu i t ing:   5-ader ige kabel  met per i lex steker
 aanslu i t ing op een fase 230V, 50Hz
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SeventyFour
Mensen bevinden z ich 
min imaal  70% van hun  
t i jd tussen 4 muren.  
J.E.  StorkAir  wi l  hen 
daarom een zo 
comfortabel  en gezond 
mogel i jk  b innenkl imaat 
b ieden. E lke dag, het  
gehele jaar  door !   
Met gebru ikmaking van 
s l imme technologieën  
en het creëren van 
verrassende innovat ies.  
En vanzel fsprekend 
zonder het mi l ieu te 
schaden. Zo scheppen  
we het ideale k l imaat  
voor een sprankelend  
en gezond leven.

WHR 920
Energiebesparing én 

een goed binnenmil ieu 

in bestaande woningen


