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Alle rechten voorbehouden.
Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan 
echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door het 
ontbreken of onjuist vermelden van informatie in deze handleiding.
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Voorwoord
Deze handleiding is bedoeld voor 
installateurs die de Artic gaan installeren 
en onderhouden. 

 De  Artic is uitsluitend bedoeld 
voor gebruik in combinatie met 
de warmteterugwinunit WHR 930 
en WHR 950/960 van het type 
“Luxe”.

■ De Artic is op de bovenzijde voorzien 
van een typeplaat.

1. Garantie en  
aansprakelijkheid

Garantiebepalingen
De fabrikant garandeert  de Artic voor 
een periode van 24 maanden na installatie 
tot een maximum van 30 maanden na 
productiedatum van Artic. Garantieclaims 
kunnen alleen worden ingediend voor 
materiaalfouten en/of constructiefouten 
ontstaan in de garantieperiode. In het 
geval van garantieclaims mag de Artic 
worden gedemonteerd zonder schriftelijke 
toestemming van de fabrikant. Garantie 
op reserveonderdelen wordt alleen 
verstrekt indien deze door de fabrikant 
zijn geleverd en door een erkent 
Installateur zijn geïnstalleerd.

De garantie vervalt indien:
■ Onderdelen worden toegepast die niet 

door de fabrikant zijn geleverd;
■ Niet geautoriseerde wijzigingen en 

of modificatie van de installatie zijn 
aangebracht;

■ De garantieperiode is verstreken;
■ De installatie niet volgens de geldende 

voorschriften is uitgevoerd;
■ Er gebreken zijn ontstaan door 

verkeerde aansluiting, ondeskundig 
gebruik of vervuiling van het systeem;

De montagekosten ter plaatse vallen 
buiten de garantiebepalingen. 
Eveneens geldt dit voor normale slijtage. 
Zehnder - J.E. StorkAir behoudt zich 
het recht voor om de constructie en/of 
configuratie van haar producten op elk 
moment te wijzigen zonder de verplichting 
eerder geleverde producten aan te 
passen.

Aansprakelijkheid
De Artic is ontworpen en gefabriceerd 
voor toepassing in combinatie met 
de warmteterugwinunit WHR en de 
bedieningseenheid ComfoControl Luxe. 
Elk ander gebruik wordt gezien als 
onbedoeld gebruik en kan leiden tot 
schade aan de Artic, of tot persoonlijk 
letsel waarvoor de fabrikant niet 
aansprakelijk kan worden gesteld. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
schade welke is terug te leiden tot:
■ Het niet opvolgen van de veiligheids-, 

montage-, instellings-, onderhouds- 
en bedieningsinstructies in deze 
handleiding;

■ Het toepassen van onderdelen welke 
niet door de fabrikant zijn geleverd of 
voorgeschreven; 

■ De verantwoordelijkheid voor het 
toepassen van dergelijke onderdelen 
ligt geheel bij de installateur;

■ Normale slijtage.
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2. Veiligheidsvoorschriften
Neem steeds de veiligheidsvoorschriften 
in deze handleiding in acht. Indien 
de veiligheidsvoorschriften, 
waarschuwingen, opmerkingen en 
instructies niet worden opgevolgd, kan dit 
leiden tot persoonlijk letsel of schade aan 
de Artic.
■ Alleen een erkend installateur mag de 

Artic monteren, installeren, in bedrijf 
nemen en instellen anders dan in deze 
handleiding staat omschreven;

■ Alleen een erkend koeltechnisch 
installateur mag koeltechnische 
handelingen uitvoeren aan de 
koeltechnische skid; 

■ De installatie van de Artic dient 
uitgevoerd te worden overeenkomstig 
de algemene en plaatselijk 
geldende bouw-, veiligheids- en 
installatievoorschriften van gemeente, 
elektriciteits- en waterleidingbedrijf en 
andere instanties zoals het GIW;

■ Volg steeds de veiligheidsvoorschriften, 
waarschuwingen, opmerkingen en 
instructies zoals beschreven in deze 
handleiding op;

■ De Artic bevat het koudemiddel R134a. 
Dit is een niet brandbaar, niet giftig 
koudemiddel. Ga tijdens installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden voorzichtig 
om met de koeltechnische skid, 
zodat het koudemiddel niet ontsnapt. 
Iedereen die zich bezighoudt met 
onderhoud, reparaties of terugwinning 
van het product dient te allen tijde 
beschermende handschoenen en 
oogbescherming te dragen;

■ Bij het uitvoeren van las- of 
soldeerwerkzaamheden in de 
buurt van koelmiddelen moet altijd 

ademhalingsapparatuur gebruikt 
worden, voorzien van een filter. Het 
filter dient bescherming te bieden tegen 
eventuele decompositieproducten;

■ Mocht door een defect of beschadiging 
toch koudemiddel ontsnappen:

 -  Open gedurende minimaal een uur 
ramen en deuren in het vertrek 
waarin de Artic staat opgesteld;

 -  De Artic bevat 0,5kg (bij 
kamertemperatuur circa 0,2m3) 
koudemiddel;

 -  Het koudemiddel is zwaarder dan 
lucht en zal zich concentreren op de 
vloer;

 -  Probeer het ontsnappende gas nooit 
tegen te houden en adem het niet in;

 -  Bij huid- of oogcontact minimaal 20 
minuten spoelen met lauw water en 
contact opnemen met uw huisarts.

3. Overzicht en principe
Lees dit hoofdstuk indien u 
geïnteresseerd bent in de werking van de 
Artic.
De Artic is voorzien van een 
compressiekoelsysteem, zoals ook wordt 
toegepast in koelkasten. De elektrisch 
aangedreven compressor (P) pompt een 
koudemiddel rond, dat achtereenvolgens 
langs de condensor (M), het capillair 
(K) en de verdamper (L) komt. In de 
condensor (M) gaat het koudemiddel over 
van de gasvorm naar de vloeistofvorm 
(condenseren). Bij het condenseren komt 
energie vrij, die wordt afgegeven aan de 
lucht die wordt afgevoerd uit de woning.
Het capillair (K) zorgt voor drukverlaging 
van het koudemiddel, waardoor het gaat 
koken. Denk hierbij aan de snelkookpan, 
die door drukverhoging zorgt voor een 
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verhoogd kookpunt.
In de verdamper (L) gaat het koudemiddel 
over van de vloeistofvorm in de 
dampvorm. Deze faseovergang kost 
energie, die wordt onttrokken aan de 
verse toevoerlucht (D). De toevoerlucht 
koelt hierdoor af. De lamellen van de 
verdamper (L) zijn kouder dan de lucht 
die erlangs stroomt. Hierdoor ontstaat 
condensaat, waardoor de lucht wordt 
ontvochtigt. Het condensaat wordt 
afgevoerd naar de riolering.
Het resultaat is, dat energie verplaatst 
wordt van de toevoerlucht (D) (die 
daardoor afkoelt en ontvochtigt) 
naar de afvoerlucht (F) (die daardoor 
opwarmt). De combinatie van Artic en 
warmteterugwinunit koelt efficiënter, 
doordat de warmteterugwinunit zich bij 
hogere buitentemperaturen gedraagt 
als “koudeterugwinunit”. Warme verse 
lucht wordt dan voorgekoeld door de 
warmteterugwinunit en vervolgens extra 
gekoeld door de Artic.

4.. Installatie

4..1. Installatievoorwaarden
Om vast te stellen of de installatie van de 
Artic in een bepaalde ruimte mogelijk is, 
moet rekening worden gehouden met de 
volgende aspecten:

Algemeen
■ De Artic dient te worden 

geïnstalleerd volgens de algemene 
en plaatselijk geldende veiligheids- 
en installatievoorschriften van o.a. 
elektriciteit- en waterleidingbedrijf 
alsmede de voorschriften volgens deze 
handleiding;

■ De omgevingstemperatuur op de plaats 
van de installatie dient te voldoen aan 
klimaatzone N (16˚C – 32˚C);

■ De warmteterugwinunit dient op een 
onderstel te worden geplaatst (zie 
onder servicedelen), welke op een 
stabiele vloer staat. De Artic wordt 
bovenop een adapterset geplaatst, 
welke op de warmteterugwinunit is 
gemonteerd; 

 Plaatsing op een aan 
de wand gemonteerde 
warmteterugwinunit is om 
veiligheidsredenen NIET 
toelaatbaar.

■ De Artic is voorzien van een 
valbeveiliging. Deze dient stevig aan de 
muur te worden bevestigd.

■ In de ruimte dienen aanwezig te zijn: 
luchtkanaalaansluitingen Ø180mm, 
elektrische aansluiting 230V met 
voldoende capaciteit en voorzieningen 
voor condensafvoer;

■ De dakdoorbrekingen dienen lucht- en 
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dampdicht te worden afgewerkt; 
■ LET OP: Alle toe- en afvoerkanalen 

dienen dampdicht te worden 
geïsoleerd. Dit ter voorkoming van 
condensvorming aan de binnen- of 
buitenzijde van de kanalen en ter 
verbetering van het koelrendement;

■ Het luchtafvoerkanaal dient afwaterend 
naar het apparaat te worden 
geïnstalleerd;

■ Het condenswater dient vorstvrij, onder 
afschot en met gebruik van een sifon te 
worden afgevoerd;

■ Sluit beslist geen motorwasemkap op 
dit systeem aan;

■ De Artic dient voorzien te zijn van 
geluidsdempers, zowel op de toevoer- 
(D) als de retourslang (A), direct op het 
toestel. Voor meer informatie hierover 
kunt u contact opnemen met  
Zehnder - J.E. StorkAir;

■ De plaats van de installatie moet 
zodanig worden gekozen, dat rondom 
het toestel voldoende ruimte aanwezig 
is voor luchtaansluitingen, toe- en 
afvoerleidingen en het uitvoeren van 
installatiewerkzaamheden. Houdt vóór 
het toestel een ruimte van minimaal 
1 meter vrij. Aan de kant van de 
condensafvoer dient minimaal 250mm 
te worden vrijgehouden; 

WHR 930 Luxe
■ De hoogte dient ter plaatse minimaal 

185cm vermeerderd met de benodigde 
hoogte voor de kanaalaansluitingen te 
zijn.

WHR 950/960 Luxe
■ De hoogte dient ter plaatse minimaal 

173cm vermeerderd met de benodigde 

hoogte voor de kanaalaansluitingen te 
zijn.

Om goede en tochtvrije 
luchtdoorstroming in de woning te 
verkrijgen, is er onder de binnendeuren 
bewust een opening vrijgelaten. Wanneer 
deze openingen worden afgedicht door 
bijvoorbeeld deurrubbers of hoogpolig 
tapijt, zal de luchtdoorstroming in de 
woning stagneren. Het systeem zal 
hierdoor niet optimaal functioneren.

4..2. Installatie van de Artic
Transport en uitpakken
Neem de nodige voorzichtigheid in acht 
tijdens het transporteren en uitpakken 
van het apparaat. Transporteer het 
apparaat te allen tijde rechtop. Houd het 
apparaat rechtop tijdens het uitpakken. 
Zorg ervoor, dat het verpakkingsmateriaal 
op een milieuvriendelijke manier wordt 
afgevoerd.

Controle levering
Neem direct contact op met de 
leverancier bij constatering van schade of 
het niet compleet zijn van de levering. Tot 
de levering behoren naast de Artic:
■ Adapterset (separaat verpakt en 

specifiek voor het toestel waarop u de 
Artic gaat installeren);

■ Netsnoer;
■ Datakabel voor gegevensuitwisseling 

met de warmteterugwinunit;
■ Handleiding;
■ ComfoControl Luxe (afhankelijk van 

uitvoering meegeleverd of separaat 
besteld).
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De adapterset wordt in de volgende 
uitvoeringen geleverd:
WHR 930 luxe
■ Adapterset 930 voor de WHR 930 Luxe 

bestaande uit:
 -  2x adapterblok uit hoogwaardig 

polypropyleenschuim;
 -  Front uit hoogwaardig 

polypropyleenschuim;
 - Draagplaat uit staal;
 - 4x nisbusring uit rubber;
 - ombouwinstructie.

WHR 950/960 Luxe
■ Adapterset 950 voor de WHR 950 Luxe 

en de WHR 960 Luxe bestaat uit:
 -  2x adapterplaat uit hoogwaardig 

polypropyleenschuim;
 - 4x nisbusring uit rubber;
 - ombouwinstructie.

De Artic wordt geleverd in de uitvoering 
L voor de Linkse uitvoering van de 
warmteterugwinunit en in uitvoering 
R voor de Rechtse uitvoering van 
de warmteterugwinunit. Controleer 
of de aanduiding op het typeplaatje 
van de Artic overeenkomt met de 
aanduiding op het typeplaatje van de 
warmteterugwinunit.

Montage
De Artic dient gemonteerd te worden 
bovenop de warmteterugwinunit. De 
warmteterugwinunit moet daartoe 
geplaatst zijn op een onderstel, dat 
waterpas staat op een vloer met 
voldoende massa.
De volgende montagestappen worden 
onderscheiden:
1. Zet het onderstel volgens meegeleverde 

instructie in elkaar. Plaats het 
vervolgens op de vloer en stel het 
bovenvlak waterpas middels de 
stelvoetjes.

2. Plaats de warmteterugwinunit bovenop 
het onderstel.

3. Bereid de warmteterugwinunit voor op 
montage van de Artic. Hiertoe is een 
ombouwinstructie bijgesloten in de 
verpakking van de adapterset.

4.  WHR 930 Luxe
 Voer de datakabel door via de 

wartel “DATA”. Zorg voor voldoende 
kabellengte (ongeveer 50 cm) binnen de 
adapterset, zodat de  connectorprint 
bereikbaar blijft als de Artic geplaatst 
is.

T

WHR 930 Luxe

WHR 950/960 Luxe
 Voer de datakabel door via de 

wartel “DATA”. Zorg voor voldoende 
kabellengte (ongeveer 50 cm) binnen 
het toestel, zodat de  connectorprint 
bereikbaar blijft als de Artic geplaatst 
is. 
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5. Sluit de datakabel aan op de “Artic”-
klemmen van connectorprint van de 
warmteterugwinunit. 

 a. Bruin: GND
 b. Blauw: A
 c. Blauw/wit: B
6. Leg de kabel naar achteren en 

vervolgens naar de linkerkant 
(uitvoering L) of naar de rechterkant 
(uitvoering R).

7. Plaats de Artic.
 a.  Let op: til de Artic nooit alleen. Het 

toestel is zwaar en het plaatsen vergt 
precisie;

 b.  De apparaatvoetjes van de Artic 
dienen in daarvoor bedoelde 
uitsparingen van de adapterdelen 
te vallen. Let hierbij op, dat de 
afdichtringen niet verschuiven.

8. Sluit de datakabel aan op de Artic 
middels de RJ45 connector.

9. Sluit de condensafvoer aan op de 
binnenriolering via een sifon of via een 
waterslot van minimaal 60mm. Zorg 
ervoor, dat de sifon of het waterslot met 
water gevuld is. De condensafvoeren 
van de warmteterugwinunit en de Artic 
mogen nooit zonder sifon met elkaar 
verbonden zijn.

 
  WHR 930 Luxe WHR 950/960 Luxe

10.  Monteer de valbeveiliging stevig 
aan de muur. Zorg ervoor, dat de 
valbeveiliging niet onder spanning 
staat, zodat deze geen trillingen 
overbrengt op de muur.

11. Sluit de luchtkanalen aan.
12.  Voor verdere installatie van de 

ComfoControl Luxe en de WHR 
wordt verwezen naar desbetreffende 
handleidingen.

13.  Steek de netstekker van de Artic in 
het stopcontact. Steek vervolgens 
de netstekker van de WHR in het 
stopcontact. 

 De volgorde is belangrijk in 
verband met de initialisatie van 
de ComfoControl Luxe.

 De Artic zal om 
veiligheidsredenen 15 
minuten wachten alvorens de 
compressor voor het eerst wordt 
ingeschakeld.

 
 WHR 930 Luxe WHR 950/960 Luxe
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5. Onderhoud
5.1. Periodiek onderhoud
Eens per 4 jaar dienen de 
warmtewisselaars, de condensbak en de 
condensafvoer te worden gereinigd. Ga 
hiervoor als volgt te werk:
1. Demonteer het kunststof front (A)
2. Demonteer het plaatstalen front (B)
3. Geef de voedingskabel en de 

communicatiekabel ruimte en 
demonteer het spatscherm (C) onder de 
verdamper

4. Trek de koeltechnische skid (D) 
maximaal 25 cm naar voren.

5. Reinig de verdamper, condensor 
en condensbak met een mild 

reinigingsmiddel. Let hierbij op, dat 
de lamellen van de verdamper en 
condensor niet beschadigen. Indien 
de lamellen wel verbuigen, is dit te 
herstellen met een lamellenkam. Spoel 
de gereinigde onderdelen af met water.
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5.2. Storingen
In het installateursmenu van de ComfoControl Luxe zijn de volgende parameters 
gedefinieerd om de werking van de Artic te kunnen beoordelen:
P42 Actuele temperatuur van de condensor. Criterium: 0˚C tot 58˚C.
P43 Actuele temperatuur van de ingeblazen lucht. Criterium 8˚C tot 30˚C.

Verder kunt u onderstaande tabel raadplegen:
Klacht/storing Aanwijzingen Controle / actie

Geen koeling, 
wel ventilatie

Geen Controleer de instellingen van het systeem. 
■  Is de Artic aangemeld bij de ComfoControl Luxe? Controleer 

dit in het scherm systeemstatus van de ComfoControl Luxe. U 
kunt de aanmelding tevens herkennen aan het instelmenu van de 
comforttemperatuur. Na succesvolle aanmelding wordt in dit menu 
een knop “Artic OFF/ Artic AUTO” afgebeeld. Ontkoppel de Artic 
en de warmteterugwinunit van het net. Steek eerst de stekker van 
de Artic in het stopcontact. Steek vervolgens de stekker van de 
warmteterugwinunit in het stopcontact.

■  Mag de Artic inschakelen? In het menu waarin de comforttemperatuur 
wordt ingesteld, treft u een knop die “Artic Auto” of “Artic off” 
weergeeft. Zorg ervoor, dat deze op “Artic Auto” is ingesteld.

■ Zijn toe- en afvoerventilator ingeschakeld?
■  Is de ventilatie ingesteld op Afwezig? In dat geval zal de Artic niet 

inschakelen.
■  Is het herfst of winter? De Artic schakelt uitsluitend in, als de 

comforttemperatuur is ingesteld op “KOEL”.
■ Is de comforttemperatuur voldoende laag ingesteld? 
■ Is de buitentemperatuur niet onder 12˚C? 
■ Geeft het display een status- of storingsmelding?
■  Staat de bypass van de warmteterugwinunit open? De compressor zal 

niet inschakelen, tenzij de comforttemperatuur is ingesteld op “KOEL”. 
■  Is de compressor zojuist ingeschakeld geweest? Het toestel wacht 

veiligheidshalve 5 minuten alvorens de compressor opnieuw wordt 
ingeschakeld.

■  Het toestel is voorzien van een proportioneel integrerende regeling op 
basis van T2 (inblaastemperatuur vanuit de warmteterugwinunit)
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Klacht/storing Aanwijzingen Controle / actie

Geen koeling, 
wel ventilatie

Geen spanning Wanneer de besturingsprint spanning krijgt, knippert een rode LED 
op de print. Controleer de aansluiting van het netsnoer op de Artic. 
Controleer de zekering op de besturingsprint van de Artic. Vervang de 
besturingsprint.

Compressor uit; 
melding op 
CC-Luxe: “C2”.

Controleer de werking van de compressorschakeling op de 
besturingsprint. Controleer de overdrukschakelaar. Vervang de 
koeltechnische skid.

Compressor 
aan; melding op 
CC-Luxe: “C2”

Controleer of er voldoende koudemiddel in het systeem aanwezig is. 
Controleer het koelcircuit op lekkage. Vervang de koeltechnische skid.

Compressor 
aan

Controleer of de toe- en afvoerkanalen geïsoleerd zijn. Controleer of de 
unit condens produceert. Controleer of de condensor warm wordt en de 
verdamper koud. Vervang de koeltechnische skid.

Compressor uit;
melding op 
CC-Luxe: “C1”

De condensor is oververhit. Er is onvoldoende lucht beschikbaar 
om de condensor te koelen. Controleer de instellingen van de 
warmteterugwinunit. Het toestel wacht, totdat de condensortemperatuur 
voldoende is gedaald. Controleer of het systeem na een periode van 
enkele minuten opnieuw inschakelt.

Melding op 
CC-Luxe: “C3”

Controleer de aansluiting van de sensor voor condensortemperatuur. 
Meet de weerstand van de sensor (circa 10 kOhm bij 25˚C). Vervang de 
sensor.

Melding op 
CC-Luxe: “C4”

Controleer de aansluiting van de sensor voor inblaastemperatuur. Meet 
de weerstand van de sensor (circa 10 kOhm bij 25˚C). Vervang de sensor.

Melding op 
CC-Luxe: “A2”

De sensor voor de inblaaslucht van de WHR geeft geen signaal. Zie de 
handleiding van de WHR voor oplossing van dit probleem.

Geen koeling Melding op 
CC-Luxe: “E15”

De warmteterugwinunit geeft geen signaal aan de ComfoControl Luxe. 
Controleer de aansluitingen tussen de ComfoControl Luxe en de 
warmteterugwinunit.

Melding op 
CC-Luxe: “E16”

De Artic geeft geen signaal aan de warmteterugwinunit. Controleer 
de aansluitingen van de datakabel tussen de Artic en de 
warmteterugwinunit.

Melding op 
CC-Luxe: “E2”

De toevoerventilator is uitgeschakeld of geeft geen signaal. Zie de 
handleiding van de warmteterugwinunit voor oplossing van dit probleem.

Melding op 
CC-Luxe: “E1”

De afvoerventilator is uitgeschakeld of geeft geen signaal. Zie de 
handleiding van de warmteterugwinunit voor oplossing van dit probleem.

Melding op CC: 
“NO COOLING”

De Artic kan niet worden ingeschakeld. Controleer de 
omgevingsomstandigheden.

Onregelmatige 
ventilatie

geen Controleer of de ventilatiestand voldoende hoog is gekozen. Controleer 
of het debiet juist is ingesteld. Voor een goede werking is minimaal 
200m3/h noodzakelijk. Wanneer een lager debiet is ingesteld, zal de unit 
kortstondig het debiet verhogen, om de condensortemperatuur op een 
veilig niveau te houden.
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5.3. Servicedelen

Onderdeel Artikelnummer

Skid Artic 400400040

Datakabel Artic 400400041

Besturingsprint Artic 400300070

NTC voeler toevoer 400300071

NTC voeler condensor 400300072

Overdrukschakelaar 400300073

Adapterset WHR930 471400050

Onderstel WHR930 642300135

Adapterset WHR950, WHR 960 471400055

Onderstel WHR950, WHR 960 642300140

ComfoControl Luxe 655010110

5.4.. Einde levensduur

Informeer bij afdanking van het toestel 
of van de koeltechnische skid bij uw 
gemeente naar de mogelijkheden voor 
hergebruik of verwerking van het toestel. 
De Artic bevat het koudemiddel R134a. 
Het is belangrijk, dat dit koudemiddel 
milieuvriendelijk wordt afgevoerd. De 
broeikasbijdrage van de hoeveelheid 
koudemiddel in dit systeem is bij 
ondeskundige afvoer ongeveer even groot 
als van 700kg CO2.

Vragen
Voor alle vragen kan er contact worden 
opgenomen met de helpdesk van  
Zehnder - J.E. StorkAir via 
telefoonnummer 0900 – 555 1937 ( 0,10 
p.m.) of email info@zehnder-jestorkair.nl.

Meer informatie over  
Zehnder - J.E. StorkAir is te vinden op:  
www.zehnder-jestorkair.nl.
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6. Specificaties

6.1. Artic in combinatie met WHR 930 Luxe

Stand Ventilatiecapaciteit Vermogen

Artic aan Artic uit

Afwezig 39 m3/h bij 3 Pa - 9W

Laag 135 m3/h bij 36 Pa 927 W 28W

Midden 351 m3/h bij 124 Pa 948 W 116 W

Hoog 313 m3/h bij 194 Pa 1004 W 208 W

Maximaal 333 m3/h bij 219 Pa 1026 W 242 W

Stand Ventilatiecapaciteit Stroom

Artic aan Artic uit

Afwezig 39 m3/h bij 3 Pa - 0,07 A

Laag 135 m3/h bij 36 Pa 5,50 A 0,22 A

Midden 351 m3/h bij 124 Pa 5,70 A 0,81 A

Hoog 313 m3/h bij 194 Pa 6,06 A 1,37 A

Maximaal 333 m3/h bij 219 Pa 6,22 A 1,60 A

Elektra

Voedingsspanning 230 V / 50 Hz

Cos.  
0,72 - 0,74

Stand Ventilatiecapaciteit Geluidsvermogen

Artic aan Artic uit

Afwezig 39 m3/h bij 3 Pa - 40 dB (A)

Laag 135 m3/h bij 36 Pa 55 dB (A) 47 dB (A)

Midden 351 m3/h bij 124 Pa 59 dB (A) 58 dB (A)

Hoog 313 m3/h bij 194 Pa 63 dB (A) 63 dB (A)

Maximaal 333 m3/h bij 219 Pa 64 dB (A) 63 dB (A)

Stand Ventilatiecapaciteit COP

Afwezig 39 m3/h bij 3 Pa -

Laag 135 m3/h bij 36 Pa 1,52

Midden 351 m3/h bij 124 Pa 2,02

Hoog 313 m3/h bij 194 Pa 2,29

Maximaal 333 m3/h bij 219 Pa 2,37
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Maatschets
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6.2. Artic in combinatie met WHR 950 Luxe 

Stand Ventilatiecapaciteit Vermogen

Artic aan Artic uit

Afwezig 51 m3/h bij 3 Pa - 11 W

Laag 175 m3/h bij 29 Pa 914 W 38 W

Midden 322 m3/h bij 98 Pa 904 W 113 W

Hoog 402 m3/h bij 153 Pa 944 W 200 W

Maximaal 430 m3/h bij 175 Pa 973 W 245 W

Stand Ventilatiecapaciteit Stroom

Artic aan Artic uit

Afwezig 51 m3/h bij 3 Pa - 0,08 A

Laag 175 m3/h bij 29 Pa 5,39 A 0,24 A

Midden 322 m3/h bij 98 Pa 5,44 A 0,78 A

Hoog 402 m3/h bij 153 Pa 5,71 A 1,32 A

Maximaal 430 m3/h bij 175 Pa 5,89 A 1,60 A

Elektra

Voedingsspanning 230 V / 50 Hz

Cos.  
0,72 - 0,74

Stand Ventilatiecapaciteit Geluidsvermogen

Artic aan Artic uit

Afwezig 51 m3/h bij 3 Pa - 40 dB (A)

Laag 175 m3/h bij 29 Pa 53 dB (A) 46 dB (A)

Midden 322 m3/h bij 98 Pa 54 dB (A) 54 dB (A)

Hoog 402 m3/h bij 153 Pa 59 dB (A) 59 dB (A)

Maximaal 430 m3/h bij 175 Pa 60 dB (A) 60 dB (A)

Stand Ventilatiecapaciteit COP

Afwezig 51 m3/h bij 3 Pa -

Laag 175 m3/h bij 29 Pa 1,69

Midden 322 m3/h bij 98 Pa 2,33

Hoog 402 m3/h bij 153 Pa 2,67

Maximaal 430 m3/h bij 175 Pa 2,79
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6.3. Artic in combinatie met WHR 960 Luxe 

Stand Ventilatiecapaciteit Vermogen

Artic aan Artic uit

Afwezig 53 m3/h bij 2 Pa - 13 W

Laag 198 m3/h bij 28 Pa 902 W 39 W

Midden 388 m3/h bij 107 Pa 909 W 157 W

Hoog 510 m3/h bij 185 Pa 992 W 310 W

Maximaal 530 m3/h bij 200 Pa 1015 W 345 W

Stand Ventilatiecapaciteit Stroom

Artic aan Artic uit

Afwezig 53 m3/h bij 2 Pa - 0,09 A

Laag 198 m3/h bij 28 Pa 5,35 A 0,28 A

Midden 388 m3/h bij 107 Pa 5,50 A 1,06 A

Hoog 510 m3/h bij 185 Pa 6,03 A 2,00 A

Maximaal 530 m3/h bij 200 Pa 6,16 A 2,20 A

Elektra

Voedingsspanning 230 V / 50 Hz

Cos.  
0,72 - 0,74

Stand Ventilatiecapaciteit Geluidsvermogen

Artic aan Artic uit

Afwezig 53 m3/h bij 2 Pa - 40 dB (A)

Laag 198 m3/h bij 28 Pa 55 dB (A) 49 dB (A)

Midden 388 m3/h bij 107 Pa 57 dB (A) 57 dB (A)

Hoog 510 m3/h bij 185 Pa 64 dB (A) 63 dB (A)

Maximaal 530 m3/h bij 200 Pa 65 dB (A) 65 dB (A)

Stand Ventilatiecapaciteit COP

Afwezig 53 m3/h bij 2 Pa -

Laag 198 m3/h bij 28 Pa 1,79

Midden 388 m3/h bij 107 Pa 2,61

Hoog 510 m3/h bij 185 Pa 3,13

Maximaal 530 m3/h bij 200 Pa 3,22
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6.4.. Artic

Type plaat

Voedingsspanning V/Hz 230/50

Stroom (nominaal) A 4,7

Stroom (piek) A 5,5

Cos.  
- 0,75

Opgenomen vermogen (nominaal) kW 0,80

Opgenomen vermogen (piek) kW 0,95

Elektrisch schema

PE

RS 485

12V
12V

Ab
CCb

Aa
CCa

GND
GND

CC Luxe

Compressor

M
T Supply

T Condensor

230V50Hz

BRUIN (GND)
BLAUW (Aa)
BLAUW/WIT (Ab)

BRUIN
BLAUW
GEEL/ GROEN

GEEL/ GROEN
BLAUW
BRUINL

N
PE

PE
N

L

GEEL/ GROEN

WHR

Artic

Koeltechnische specificaties

Koudemiddel - R134a

Hoeveelheid koudemiddel kg 0,5

Klimaatzone - N

Overige specificaties

Luchtaansluiting Ø mm 180

Condensafvoer Ø mm 32

massa kg 45



20 - NL NL - 21

EG-verklaring

Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2
8028 PM Zwolle-NL
Tel.: +31 (0)38-4296911
Fax: +31 (0)38-4225694
Company register Zwolle 05022293

 EG-verklaring van overeenstemming
Omschrijving machine:  Artic voor warmteterugwinapparaat: 
 WHR 930 Luxe en WHR950/960 Luxe L/R

Voldoet aan richtlijnen: Machinerichtlijn (2006/42/EEG)
 Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EEG)
 EMC-richtlijn (2004/108/EEG)

Zwolle, 15 januari 2009
Zehnder Group Nederland B.V.

E. van Heuveln
Algemeen Directeur
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Zehnder Group Nederland B.V.

Lingenstraat 2 · 8028 PM · Postbus 621 · 8000 AP Zwolle 

T 0 900 555 19 37 (€0,10 per minuut) · F +31 38 422 56 94

info@zehnder-jestorkair.nl · www.zehnder-jestorkair.nl
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