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Bestekteksten 

Verdyn 75 
Binnen 
Buiten 
Cool  

 
 
 

  
 
 

Teksten in Word ontvangen? Mail een verzoek met uw 
contactgegevens naar marketing@oc-verhulst.nl

OC Verhulst   
Albert Einsteinweg 10 
5151 DL  Drunen 
Nederland 
Tel.: +31(0)416 – 672 200 
Fax: +31(0)416 – 340 785 
www.oc-verhulst.nl   
OC Verhulst is een handelsnaam van Verhulst 
Klimaattechniek B.V. en onderdeel van Orange Climate. 
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61.    LUCHTBEHANDELINGSKASTEN 

01. BALANSVENTILATIEUNIT MET HOOG RENDEMENT 
WARMTETERUGWINNING. 
Fabrikaat: OC Verhulst   
Type: Verdyn 75 - binnenopstelling 
WTW Rendement: 90% 
 
Materiaal; 
- Omkasting van dubbelwandige panelen bestaande uit: 

• Sendzimir verzinkt plaatstaal 1 mm, in- en uitwendig voorzien 
van 60 micron polyester poedercoating, RAL 7035 (licht grijs). 

• Geheel koudebrugvrij wanddikte 50 mm 
• Isolatie: EPS 

- HR tegenstroom-warmtewisselaar vervaardigd uit kunststof. 
- Full face en by-pass klep, modulerend regelbaar, inclusief servomotor, ten 

behoeve van nachtventilatie en invriesbeveiliging WTW 
- Plug ventilatoren met energiezuinige EC motoren. 
- Filters; toevoer zakkenfilter F7, afvoer paneelfilter G4, filters zijn standaard 

handelsmaten. 
- Debiet: middels besturing vrij instelbaar tussen 3800 en 7500 m3/h, met 

maximaal 400 Pa extern bij de maximale filtervervuiling en maximale 
luchthoeveelheid. 

- Voeding: 3 x 400 V + N, 50Hz met aarde. 
- Maximale afzekerwaarde 20 A traag. 
- Besturing volledig geïntegreerd en bedraad 
- De regeling omvat standaard de volgende functionaliteiten: 

• Ingebouwd display met bedieningstoetsen 
• Wachtwoord beveiligde bediening (3 niveaus) 
• Klokprogramma met 2 schakelblokken (ook te gebruiken als 

hoog / laag) 
• Vakantieprogramma 
• Inblaastemperatuurregeling 
• Constant volume regeling 
• Zomernachtventilatie 
• Invriesbeveiliging WTW 
• Storingsmelding (alarmcode en verklarende tekst in de 

display) 
• Storing (digitale uitgang) 
• Vuilfiltersignalering 
• Overwerk (digitale ingang) 
• Reset (digitale ingang) 
• Brandmelding (digitale ingang) 
• Brandstatus afhandeling 
• Inblaastemperatuurregeling (6 varianten) 
• Debietregeling (6 varianten) 
• Externe sturing mogelijk middels 0-10 volt signaal van 

inblaas temperatuur, debiet of kanaaldruk, vrijgave 
• Communicatie d.m.v. Modbus-protocol 

- Opties: 
• Toepassing verwarming (water / elektrisch) 
• Toepassing koeling (water / Verdyn Cool) 
• Dakframe 
• CO-2 detectie / regeling, inclusief opnemer 
• kanaalverloopstukken 
• Extern display 
 

- Condensafvoer ten behoeve van HR warmtewisselaar: 25 mm (sifon 
meegeleverd) 

- Gewicht ca (kg): 1300 kg 
- Afmetingen (mm): Lengte = 2860, breedte = 1940, hoogte =2020        
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61.    LUCHTBEHANDELINGSKASTEN 
01. BALANSVENTILATIEUNIT MET HOOG RENDEMENT 
WARMTETERUGWINNING. 
Fabrikaat: OC Verhulst   
Type: Verdyn 75 - buitenopstelling 
WTW Rendement:  90% 
 
Materiaal; 
- Omkasting van dubbelwandige panelen bestaande uit: 

• Sendzimir verzinkt plaatstaal 1 mm, in- en uitwendig voorzien 
van 60 micron polyester poedercoating, RAL 7035 (licht grijs). 

• Geheel koudebrugvrij wanddikte 50 mm 
• Isolatie: EPS 

- HR tegenstroom-warmtewisselaar vervaardigd uit kunststof. 
- Full face en by-pass klep, modulerend regelbaar inclusief servomotor ten 

behoeve van nachtventilatie en invriesbeveiliging WTW 
- Plug ventilatoren met energiezuinige EC motoren. 
- Filters; toevoer zakkenfilter F7, afvoer paneelfilter G4, filters zijn standaard 

handelsmaten. 
- Debiet: middels besturing vrij instelbaar tussen 3800 en 7500 m3/h, met 

maximaal 400 Pa extern bij de maximale filtervervuiling en nominale 
luchthoeveelheid. 

- Voeding: 3 x 400 V + N, 50Hz met aarde. 
- Maximale afzekerwaarde 20 A traag. 
- Besturing volledig geïntegreerd en bedraad 
- De regeling omvat standaard de volgende functionaliteiten: 

• Ingebouwd display met bedieningstoetsen 
• Wachtwoord beveiligde bediening (3 niveaus) 
• Klokprogramma met 2 schakelblokken (ook te gebruiken als 

hoog / laag) 
• Vakantieprogramma 
• Inblaastemperatuurregeling 
• Constant volume regeling 
• Zomernachtventilatie 
• Invriesbeveiliging 
• Storingsmelding (alarmcode en verklarende tekst in de 

display) 
• Storing (digitale uitgang) 
• Vuilfiltersignalering 
• Overwerk (digitale ingang) 
• Reset (digitale ingang) 
• Brandmelding (digitale ingang) 
• Inblaastemperatuurregeling (6 varianten) 
• Debietregeling (6 varianten) 
• Externe sturing mogelijk middels 0-10 volt signaal van 

inblaas temperatuur, debiet of kanaaldruk, vrijgave 
• Brandstatus afhandeling 
• Communicatie d.m.v. Modbus-protocol 

- Opties: 
• Toepassing verwarming (water / elektrisch) 
• Toepassing koeling (water / Verdyn Cool) 
• Dakframe 
• CO-2 detectie / regeling, inclusief opnemer 
• kanaalverloopstukken 
• Extern display 

- Condensafvoer ten behoeve van HR warmtewisselaar: 25 mm (sifon 
meegeleverd) 

- Gewicht ca (kg): 1400 kg 
- Afmetingen (mm): Lengte = 2860, breedte = 1940, hoogte =2100        
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61.   LUCHTBEHANDELINGSKASTEN 
01. BALANSVENTILATIEUNIT MET HOOG RENDEMENT 
WARMTETERUGWINNING EN GEINTEGREERDE KOELING. 
Fabrikaat: OC Verhulst   
Type: Verdyn 75 Cool - buitenopstelling 
WTW Rendement: 90% 
 
Materiaal; 
- Omkasting van dubbelwandige panelen bestaande uit: 

• Sendzimir verzinkt plaatstaal 1 mm, in- en uitwendig voorzien 
van 60 micron polyester poedercoating, RAL 7035 (licht grijs). 

• Geheel koudebrugvrij wanddikte 50 mm 
• Isolatie: EPS 

- HR tegenstroom-warmtewisselaar vervaardigd uit kunststof. 
- Full face en by-pass klep, modulerend regelbaar, inclusief servomotor, ten 

behoeve van nachtventilatie en invriesbeveiliging WTW 
- Plug ventilatoren met energiezuinige EC motoren. 
- Filters; toevoer zakkenfilter F7, afvoer paneelfilter G4, filters zijn standaard 

handelsmaten. 
- Debiet: middels besturing vrij instelbaar tussen 3800 en 7500 m3/h, met 

maximaal 300 Pa extern bij de maximale filtervervuiling en maximale 
luchthoeveelheid. 

- Verdamper in de luchttoevoer 
- Condensor in de luchtafblaas, inclusief bovengeplaatste bypassklep. 
- Geïntegreerde koelmachine volledig aangesloten, gevuld met 

milieuvriendelijk koudemiddel R407C, proefgedraaid, ingeregeld en 
bedrijfsgereed. 

- Koelvermogen traploos regelbaar tussen 15 - 100% middels digitale scroll 
technologie 

- Koelvermogen: 41.5 kW bij 28°C/55% toevoerlucht (7500 m3/h) en 24°C 
retourlucht (7500 m3/h) => inblaas 16°C 

- Voeding: 3 x 400 V + N, 50Hz met aarde. 
- Maximale afzekerwaarde 63 A traag, aanbevolen 50 A traag. 
- Besturing volledig geïntegreerd en bedraad 
- De regeling omvat standaard de volgende functionaliteiten: 

• Ingebouwd display met bedieningstoetsen 
• Wachtwoord beveiligde bediening (3 niveaus) 
• Klokprogramma met 2 schakelblokken (ook te gebruiken als 

hoog / laag) 
• Vakantieprogramma 
• Inblaastemperatuurregeling 
• Constant volume regeling 
• Zomernachtventilatie 
• Invriesbeveiliging WTW 
• Storingsmelding (alarmcode en verklarende tekst in de 

display) 
• Storing (digitale uitgang) 
• Vuilfiltersignalering 
• Overwerk (digitale ingang) 
• Reset (digitale ingang) 
• Brandmelding (digitale ingang) 
• Brandstatus afhandeling 
• Inblaastemperatuurregeling (6 varianten) 
• Debietregeling (6 varianten) 
• Externe sturing mogelijk middels 0-10 volt signaal van 

inblaas temperatuur, debiet of kanaaldruk, vrijgave 
• Communicatie d.m.v. Modbus-protocol 

- Opties: 
• Toepassing verwarming (water / elektrisch) 
• Dakframe 
• CO-2 detectie / regeling, inclusief opnemer 
• kanaalverloopstukken 
• Extern display 
 

- Condensafvoer ten behoeve van HR warmtewisselaar: 25 mm (sifon 
meegeleverd) 

- Condensafvoer ten behoeve van verdamper : 25 mm (sifon meegeleverd) 
- Gewicht ca (kg): 1750 kg 
- Afmetingen (mm): Lengte = 3090, breedte = 2400, hoogte =2100        
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