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Ventileren is noodzakelijk voor een goed en gezond binnenklimaat. 

Een goed geventileerd gebouw betekent niet alleen toevoer van 

verse buitenlucht, maar ook afvoer van vervuilde ruimtelucht. Zowel 

op scholen, op kantoor als in een ziekenhuis, is voldoende ventilatie 

niet alleen belangrijk voor een goede gezondheid, het beïnvloedt ook 

in sterke mate de productiviteit van mensen.

Wat is een Verdyn?
De Verdyn is een “Plug and Play” balansventilatie unit 

waarbij met een zeer hoog rendement warmte uit de 

ruimtelucht wordt teruggewonnen welke wordt afge-

geven aan de in te blazen verse lucht. 

Het toepassingsgebied van deze units is onder andere 

(kleine) utiliteitsbouw, onderwijsinstellingen en de 

gezondheidszorg. De Verdyn is leverbaar in binnen- en 

buitenopstelling en kan indien gewenst worden voor-

zien van naverwarming door een warmwater-batterij 

of een elektrische verhitter. Ook een koud-waterbatte-

rij voor koeling middels een externe 

koudwatermachine behoort tot de mogelijkheden. 

Naast de standaard Verdyn is ook de Verdyn Cool lever-

baar: dit is een versie die is voorzien van een volledig 

geïntegreerd DX-koelsysteem.

Waar kan de Verdyn gebruikt worden?
De Verdyn is toepasbaar bij nieuwbouw en 

renovatie van:

• Scholen

• Ziekenhuizen

• Verpleeg- en verzorgingstehuizen

• Kleine utiliteitsbouw

Verdyn & Verdyn Cool

Verdyn
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Regelaar
Een van de voordelen van de Verdyn is de slimme 

geïntegreerde regeling die de complete unit 

inclusief de regelafsluiters voor de verwarming en 

koeling bestuurt. Tevens is regeling op CO2-gehalte 

een standaard optie (denk aan klaslokalen), en zijn 

diverse debietregelingen standaard instelbaar via 

keuzemenu’s. Koppeling met een GBS is eenvou-

dig te realiseren via de standaard meegeleverde 

Modbus-kaart.

Duurzaam
Verhulst maakt duurzame producten. De Ver-

dyn met haar slimme regeling en energiezuinige 

ventilatoren voorzien van EC-technologie, is zuinig 

in gebruik en draagt hiermee bij aan een lagere 

energierekening. 

U realiseert zo niet alleen een besparing op een 

gezond binnenklimaat, maar draagt tevens uw 

steentje bij aan een beter milieu.

Kwaliteit
De Verdyn wordt net 

als alle andere lucht-

behandelingskasten 

van Verhulst opge-

bouwd uit sandwich-

panelen van 50mm 

dik, voorzien van een 

60 micron PU coa-

ting in de kleur RAL 5007. Tegen een zeer geringe 

meerprijs zijn andere kleuren optioneel leverbaar. 

De luchtdichtheid, sterkte, thermische geleiding, en 

koudebrug factor zijn hierom ook identiek aan de 

standaard Verhulst luchtbehandelingskasten.

Het geïntegreerde koelsysteem van de Verdyn Cool 

voldoet aan alle wettelijke eisen zoals STEK en PED, 

waarbij het onderhoud uitgevoerd kan worden door 

onze eigen STEK-monteurs.

Winter
In de winter zorgt de HR-tegenstroomwisselaar met 

een gemiddeld rendement van meer dan 90% ervoor 

dat de maximale hoeveelheid warmte wordt onttrok-

ken aan de retourlucht uit het gebouw. Hiermee be-

spaart u  energie om de ventilatielucht te verwarmen, 

hetgeen direct terug te vinden is in een betere EPC-

waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt) van het gebouw. 

Zomer
Bij een retourtemperatuur die lager ligt dan de buiten-

lucht, zorgt het hoge rendement van de warmtewis-

selaar ervoor dat de buitenlucht wordt voorgekoeld 

door de restkoude uit het gebouw, door deze over de 

warmtewisselaar te leiden, waarna de koudwaterbatte-

rij of het eventueel geïntegreerde koelsysteem voor de 

gewenste inblaastemperatuur zorgt. Dit bespaart weer 

extra energie om te koelen.

Bij een retourtemperatuur die hoger ligt dan de 

buitentemperatuur wordt de aanvoerlucht van buiten 

voorbij de warmtewisselaar geleid (nachtventilatie). 

Dit gebeurt via een full-face bypassklep.

Hoe werkt de Verdyn?
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Verdyn:
• “Plug and Play”

• Hoog rendement warmteterugwinning >90%

middels een tegenstroomwisselaar

• Full-face bypassklep dus geen ongewenste

energie-uitwisseling tijdens zomernachtventilatie 

• Energiezuinige ventilatoren voorzien van 

 EC-technologie

• Eenvoudig in te stellen via display

• Eenvoudige koppeling van meerdere units via een 

 centraal display (extern te plaatsen)

• Verschillende debiet- en temperatuurregelingen 

 mogelijk (CO2-regeling, regeling op constante 

 druk enz.)

• Instelbare brandschakeling

Verdyn Cool:
• Hoge COP

• Zeer stabiele inblaastemperatuur door 

toepassing van nauwkeurig regelbare 

 digitale scrollcompressoren (koeling 

modulerend regelbaar tussen 15% en 

100% van het mechanisch koelvermogen)

• Luchtbypass over de condensor 

vermindert energieverbruik wanneer 

 de koeling buiten bedrijf is 

• Hogedrukopnemer in het koelsysteem 

voorkomt overbelasting van de 

koelinstallatie en voorkomt zo dat de 

 unit in storing valt 

Alle voordelen op een rij:

Technische gegevens Verdyn
57 nydreV 05 nydreV 73 nydreV 52 nydreV epyT  

Energetisch rendement* 92 92 92 92 %

Ventilatoren plug ventilatoren op basis van EC technologie 
Geïnstalleerd vermogen 2 3,4 3,7 5,5, kW
Minimale afzekerwaarde 16  16  16  20  A
Aansluitspanning unit 3~400V 50Hz + nul + aarde 

Filter toevoerlucht zakkenfilter F7 
Filter afzuiglucht paneelfilter G4 

Warmwaterbatterij** 14 20 26 40 kW
Koudwaterbatterij*** 21 30 39 61 kW
Elektrische verhitter  6 9 12 18 kW

Afmetingen: Binnenopstelling
mm 0682 0042 0042 0712 etgneL
mm 0491 0521 0201 097 etdeerB

 mm 0202 0202 0202 0202 etgooH
gk 0031 009 037 006 thciweG

Afmetingen: Buitenopstelling 
mm 0682 0362 0042 0042 etgneL
mm 0491 0491 0491 0491 etdeerB
mm 0012 0141 0811 059 etgooH

gk 0041 579 077 056  thciweG

* Rendement berekend bij de volgende condities: afzuiglucht: 20˚C-55%rv, 

buitenlucht -10˚C-90%rv, inclusief motorwarmte

** water 80-60˚C, lucht in 18˚C

*** water 6-12°C, lucht in 28°C / 55%

looCnydreVlooCnydreVlooCnydreVlooCnydreVepyT
25 37 50 75

Geïnstalleerd vermogen 8 11,6 15,7 22 kW
Minimale afzekerwaarde 25  35  40 50  A
Aansluitspanning unit                                 3~400V 50Hz + nul + aarde 

Nominaal Koelvermogen  15 21 28 42 kW
Inblaastemperatuur* 16 16 16 16 °C

Capaciteitsregeling                                              15 – 100% 
Koudemiddel R407C 

6.36.34.34.3POC

Afmetingen: Buitenopstelling
mm0903068203620362etgneL
mm0042004200420042etdeerB
mm001201410811059etgooH

gk05710021079538thciweG

* naar gebouw, bij nominaal koelvermogen  (buitenlucht 28°C/55%, retourlucht 24°C/55%) 

Aanvullende gegevens Verdyn Cool
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Technische gegevens Verdyn
57nydreV05nydreV73nydreV52nydreVepyT

Energetisch rendement* 92 92 92 92 %

Ventilatoren                  plug ventilatoren op basis van EC technologie
Geïnstalleerd vermogen 2 3,4 3,7 5,5, kW
Minimale afzekerwaarde 16  16  16  20  A
Aansluitspanning unit 3~400V 50Hz + nul + aarde 

Filter toevoerlucht                                          zakkenfilter F7 
Filter afzuiglucht                                          paneelfilter G4 

Warmwaterbatterij** 14 20 26 40 kW
Koudwaterbatterij*** 21 30 39 61 kW
Elektrische verhitter  6 9 12 18 kW

Afmetingen: Binnenopstelling
mm0682004200420712etgneL
mm049105210201097etdeerB
mm0202020202020202etgooH

gk0031009037006thciweG

Afmetingen: Buitenopstelling
mm0682036200420042etgneL
mm0491049104910491etdeerB
mm001201410811059etgooH

gk0041579077056thciweG

* Rendement berekend bij de volgende condities: afzuiglucht: 20˚C-55%rv, 

buitenlucht -10˚C-90%rv, inclusief motorwarmte

** water 80-60˚C, lucht in 18˚C

*** water 6-12°C, lucht in 28°C / 55%

looC nydreV looC nydreV looC nydreV looC nydreV epyT  
25 37 50 75

Geïnstalleerd vermogen 8 11,6 15,7 22 kW
Minimale afzekerwaarde 25  35  40 50  A
Aansluitspanning unit 3~400V 50Hz + nul + aarde 

Nominaal Koelvermogen  15 21 28 42 kW
Inblaastemperatuur* 16 16 16 16 °C

Capaciteitsregeling 15 – 100% 
Koudemiddel R407C 

 6.3 6.3 4.3 4.3 POC

Afmetingen: Buitenopstelling
mm 0903 0682 0362 0362 etgneL
mm 0042 0042 0042 0042 etdeerB
mm 0012 0141 0811 059 etgooH

gk 0571 0021 079 538  thciweG

* naar gebouw, bij nominaal koelvermogen  (buitenlucht 28°C/55%, retourlucht 24°C/55%) 

Aanvullende gegevens Verdyn Cool

Verhulst Klimaattechniek B.V. |  Elzenweg 3 - 5 |  5144 MB Waalwijk |  Postbus 47 |  5140 AA Waalwijk

T +31(0)416 67 22 00 |  F +31(0)416 34 07 85 |  info@verhulst.com |  www.verhulst.com

6 7



Albert Einsteinweg 10 

5151 DL Drunen

T +31(0)416 672 200 

F +31(0)416 340 785

info@oc-verhulst.nl 

www.oc-verhulst.nl 

Verhulst is een Nederlands productiebedrijf die 

zich gespecialiseerd heeft in klimaattechniek voor 

onder andere kantoren, industrie, scholen en 

zorginstellingen.

Enkele producten:
- VKT luchtbehandelingscentrales

- Ecostar geïntegreerde luchtbehandeling-

 installaties

- Verdyn balansventilatie-units

- Verdi plafondinductie-units

- WTW installaties

- RC koudwatermachines en

Close-control units (CCU)

Voor vrijblijvend advies kunt u 

contact opnemen met een van onze 

medewerkers op 0416 672 200.

OC Verhulst is onderdeel van Orange Climate BV
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