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Balansventilatie met 
warmterecuperatie
CODUMÉ HRU 
OROKO 325
Een gezond en comfortabel 
binnenklimaat.

EPB conform



EEN VERFRISSEND GEZOND BINNEN-
MILIEU, OPTIMAAL WOONCOMFORT 
EN OOK NOG EENS FORS OP ENERGIE 
BESPAREN? 
Met de Codumé HRU OROCO 325 kan het allemaal.
Deze unieke warmteterugwinunit van Codumé 
biedt namelijk alles wat nodig is voor een 
comfortabel en gezond klimaat in huis. 's Zomers 
én 's winters. Bovendien trakteert ze gebruikers op 
een fors lagere energierekening.
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STANDAARD EEN GEZOND BINNENMILIEU
De meeste woningen zijn tegenwoordig uitstekend 
geïsoleerd. Helaas vaak ten koste van de kwaliteit van 
het binnenklimaat. Want zonder goede ventilatie krijgen
vocht, schimmels en huismijt ruim baan. Met als gevolg 
dat bijvoorbeeld het aantal carapatiënten de laatste 
jaren fors is toegenomen. Vandaar dat tegenwoordig
steeds vaker wordt gekozen voor een 
warmteterugwinunit als standaard ventilatieoplossing. 
Want met warmteterugwinning (WTW) bereikt u immers 
wél wat u wilt: namelijk een comfortabel en zo gezond 
mogelijk binnenklimaat én een flinke besparing op 
energie.
Het principe van de Codumé HRU OROKO 325 is heel 
eenvoudig. Met behulp van een toe- en afvoerventilator 
voert de unit verse buitenlucht naar binnen en 
'vervuilde' binnenlucht af naar buiten. Beide 
luchtstromen worden door een warmtewisselaar 
gevoerd. Hierin wordt zo’n 95% van de warmte van de 
afvoerlucht overgedragen aan de verse buitenlucht die 
naar binnen wordt geblazen. Dit waarborgt een 
inblaastemperatuur die bijna hetzelfde is als de 
kamertemperatuur.

STANDAARD ZEER ENERGIEZUINIG, 
VERLAAGT EPC MET MAXIMAAL 0,26
De Codumé HRU OROKO 325 draagt bij aan het 
verlagen van de EPC (Energie Prestatie Coëfficient). Een 
winst van 0,26 is zonder meer mogelijk (in vergelijking 
met een WTW-unit in wisselstroomuitvoering met een 
energierendement van 75%). Dit komt door het zeer 

hoge energierendement van gemiddeld ca. 95%, wat te 
danken is aan de toepassing van een hoog rendement 
warmtewisselaar in combinatie met twee 
gelijkstroommotoren.
Dit maakt dit toestel tot één van de meest rendabele 
investeringen in EPC-verlaging.

STANDAARD GELIJKSTROOM VOOR EXTRA 
ENERGIEBESPARING
Een ventilatiesysteem staat dag-in-dag-uit aan. Daarom 
is de Codumé HRU OROKO 325 standaard voorzien van 
gelijkstroommotoren.
Gelijkstroom biedt namelijk een veel hoger rendement 
dan wisselstroom en bespaart dus extra energie. 
Bovendien hoeft een gelijkstroommotor minder 'hard te 
werken' en is derhalve minder aan slijtage onderhevig.
Dit komt de levensduur van de unit zeer ten goede.
Meer informatie over de voordelen van gelijkstroom 
leest u op www.codume.eu.
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Optioneel G4 of F7 filter
De unit wordt standaard geleverd
met een G3 filter. Optioneel kan een
G4 filter met een lange standtijd en
Capaciteits- zelfs F7 filter worden geplaatst.

Capaciteits-
instellingen

STANDAARD INSTELMOGELIJKHEID 
CAPACITEIT
In de kunststof aansluitkap van het toestel is standaard 
een tweetal potentiometers voor de laagstand resp. de 
hoogstand geplaatst. Hiermee kan de 
ventilatiecapaciteit bij laagstand en bij hoogstand 
worden bepaald. De middenstand is een rekenkundig 
gemiddelde tussen de laagstand en hoogstand 
instelling. Standaard staat de hoogstand ingesteld op 
225 m3/h bij 150 Pa. Alleen als de gevraagde 
luchthoeveelheid bij het inregelen van de ventielen niet 
wordt gehaald en de ventielen staan maximaal open, 
mag de ventilatiehoeveelheid met deze potentiometer 
worden verhoogd. Hier door verbruikt men zo min 
mogelijk energie.

STANDAARD 100% BYPASS
De warmtewisselaar zorgt voor warmteoverdracht 
tussen de ‘vervuilde’ lucht die wordt afgevoerd uit de 
woning en de verse buitenlucht die de woning wordt 
ingeblazen. Prettig in de winter, maar niet in de zomer 
als 's avonds de buitentemperatuur lager wordt dan de 
binnentemperatuur. Daarom is de unit standaard 
uitgerust met een ingebouwde bypassklep. In de warme 
zomermaanden leidt de klep de koelere buitenlucht 
(buiten de warmtewisselaar om) de warme woning in. 
Geheel automatisch.
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uitgeschakeld tot het ergste vorstgevaar is geweken. 
Deze unieke oplossing voor automatische vorstbeveiling
vindt u alléén bij dit toestel.
De vorstklep is overigens volledig geïntegreerd
in de bovenkant van de unit. 

C O D U M É  B E W I J S T

dat comfort en energiebesparing
prima samengaan.

Standaard energiezuinige vorstbeveiligingStandaard 100% bypass

STANDAARD AUTOMATISCHE EN 
ENERGIEZUINIGE VORSTBEVEILIGING
De Codumé HRU OROKO 325 is standaard voorzien van 
een unieke, energiezuinige vorstbeveiliging die ervoor 
zorgt dat de unit niet kan bevriezen tijdens winterse 
dagen.
Bij vorstgevaar zuigt de unit via de vorstklep 
automatisch warme lucht aan uit de omringende 
ruimte. Deze lucht wordt gemengd met de koude lucht 
van buiten en voorkomt daarmee bevriezing van de 
warmtewisselaar. De toevoerventilator gaat vanzelf iets 
harder draaien waardoor er voldoende verse 
buitenlucht wordt ingeblazen en de ventilatie in balans 
blijft. Bij extreme kou zal de toevoerventilator zachter 
gaan draaien. In het uiterste geval zal hij worden 
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STANDAARD BEDIENINGSGEMAK
De Codumé HRU OROKO 325 is standaard uitgevoerd 
met een perilexstekker. De unit laat zich eenvoudig 
bedienen met de vertrouwde (bedrade) drie-
standenregelaar, variërend van de laagstand voor ’s 
nachts via de middenstand voor overdag tot, als hoogste 
niveau, de hoogstand voor tijdens het koken. Daarnaast 
is het toestel standaard uit te breiden met een 
draadloze RF (radiofrequente)-regeling. Die optie 
brengt diverse voordelen met zich mee. Om te beginnen 
betekent het een besparing op de installatiekosten. 
Bovendien is het mogelijk meerdere sturingen in één 
woning te plaatsen, bijvoorbeeld in de keuken én de 
badkamer.

Dit kan ook in combinatie met een drie-
standenschakelaar. Een timerfunctie is op de 
RF-sturing(en) geïntegreerd. De gebruiker kan de unit 
daarmee een vaste tijd laten draaien, waarna de unit 
vanzelf terugschakelt naar de laagstand. En dat 
allemaal draadloos.

STANDAARD MAKKELIJK IN ONDERHOUD
Ook onderhoud is zeer eenvoudig. De waaiers zijn 
voorzien van achterover gebogen schoepen waardoor de 
mate van vervuiling van de waaiers beperkt is. De 
motor/waaiercombinatie en de warmtewisselaar zijn
makkelijk te bereiken. Alleen de twee bout/moer-
verbindingen van de klembandconstructie hoeven te 
worden losgedraaid. De filters bevinden zich direct
achter de draaideur en kunnen eenvoudig worden 
uitgenomen voor reiniging of vervanging.

STANDAARD LEVERBAAR IN TWEE 
UITVOERINGEN
Het toestel is leverbaar in twee uitvoeringen:
laagbouw en hoogbouw. En als het beter uitkomt, kan 
de unit worden gespiegeld. De unit weegt slechts 25 kg 
en kan dus volgens de ARAB regelgeving door één 
persoon worden getild, vervoerd en gemonteerd.

De volgende uitvoeringen zijn leverbaar: 
• HRU3BVLN of HRU3BVLRFN : lage versie
• HRU3BVHN of HRU3BVHRFN : hoge versie
 
B = bypassklep
V = vorstklep
L = laagbouw
H = hoogbouw
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CODUMÉ HRU OROKO 325 IN CIJFERS:

Stand 1 Laagstand 75 20 12 0,1 0,65 98

Stand 2 Middenstand 150 80 38 0,31 0,53 96,2

Stand 3 Hoogstand 225 100 74 0,59 0,59 94

Stand 3 Max. stand 325 150 176 1,36 0,56 92

 Debiet (m3/h) Druk (Pa) Vermogen (W) Stroom (A) Cos Phi Thermische rendement (%)
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« GEEN LEVEN ZONDER LUCHT »

Codumé heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren in alle soorten gebouwen 
waar mensen vertoeven, werken en vrije tijdsactiviteiten beoefenen. Codumé 
stelt hiervoor performante totale ventilatie oplossingen voor op basis van hoge 
rendementsproducten 

De Codumé waarden geven uitdrukking aan onze unieke visie op het 
bedrijfsleven en ze weerspiegelen ook ons engagement om op een open 
manier te communiceren en samen te werken met onze partners.

Onze waarden maken integraal deel uit van onze dagelijkse activiteiten en 
vormen onze gedragscode. Bij elke beslissing laten we ons hierdoor leiden. 
Ze bepalen mee hoe we er als professionele speler uitzien en die Codumé zo 
bijzonder maakt. De kennis en de voeling met het terrein, 
de bereidheid om verder te gaan dan gewone handelsrelaties met al onze 
klanten en leveranciers, … Kortom : U zit goed bij Codumé !


