
Retrofitting Range

ECOFLEX AIR
De Climer ECOFLEX is een nieuw warmtepompsysteem 
ontwikkeld voor woningen met een bestaande boiler, maar waar 
toch duurzaamheid gewenst is. 
Met deze pomp profiteert u van het zeer lage verbruik van zowel 
de warmtepomp als de al geïnstalleerde boiler, zonder grote 
investeringen te doen. Van de ECOFLEX bestaan twee modellen 
die bijna alle boiler soorten ondersteunen. 

De ECOFLEX is een een lucht-water warmtepomp en is leverbaar in drie modellen. 
De warmtepomp wordt aan de boilercapaciteit aangepast, en verwarmt water tot 60 °C. 

- De warmtepomp gebruikt de energie van de lucht van buiten of binnenshuis om warm water te leveren.
- Is te koppelen aan de elektrische backup in de boiler en kan deze

inregelen om deze in de verschillende bedrijfsmodi te kunnen gebruiken.
- Maakt integratie met fotovoltaïsche installaties mogelijk om de maximale

besparingen te realiseren.
- Is te monteren aan de muur of gewoon op de grond.
- Koude luchtuitlaat tot wel 10-15°C
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Il Volledig 100%
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ventilatiestand 

lucht

Overzichtelijk 
bedieningspaneel

De ECOFLEX AIR is een warmtepomp systeem dat is ontworpen voor 

montage aan een externe boiler of buffer. Het toepassen van de

ECOFLEX brengt een economisch voordeel met zich mee, omdat deze

oplossing in nagenoeg elke situatie toepasbaar is.  Voor productie van 

warm water als voor koppelen aan een verwarming systeem.

De ECOFLEX AIR maakt gebruik van de energie die gewonnen wordt uit 

(ventilatie) lucht, zo profiteert u van het zeer lage verbruik van de

warmtepomp zonder grote investeringen te doen en hergebruikt u de 

energie uit de ventilatielucht. 
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ECOFLEX AIR
AIR-2 | AIR-4
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De ECOFLEX AIR is een lucht warmtepomp leverbaar in drie modellen. 

- De warmtepomp wordt aan de boiler capaciteit aangepast en verwarmt water tot 60 °C.

- De warmtepomp gebruikt de energie uit de lucht om warm water te produceren.

- Is te koppelen aan  elektrische backup in de boiler. Deze kan ingeregeld

  worden om in de verschillende bedrijfsmodi te worden gebruikt. 

- Zowel staand als hangend te monteren.

- Koude luchtuitlaat tot wel 10-15°C.



TECHNISCHE DATA
ECOFLEX AIR
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Afmetingen: AIR-4

A, mm 557 757

B, mm 503 650

C, mm

Technical data

muur of vloer configuratie.

Afmetingen

Model EF02 EF04

A A

Load profile L XL

Verwarmings capaciteit (1), W 1900 3737

Input power (1), W 540 1100

COP (1) 3,52 3,40

Verwarmings capaciteit (2), W 1146 2313

Input power (2), W 445 862

COP (2) 2,64 2,68

Minimum lucht temperatuur, ºC -5

Maximum water temperatuur, ºC 55

Koudemiddel R134a

Power supply, V/ph/Hz

Air flow, m3/h

230 / 1 / 50

450 700

Maximum pressure drop (air), Pa 70

Lucht aanvoer, mm 160

Minimum water flow, L/h 250 483

Pressure drop warmtewisselaar, kPa 2

Water aansluitingen, inch 3/4 1

(1) Air temp. 20ºC / Water temp. 55ºC
(2)  Air temp. 7ºC / Water temp. 55ºC

DHW / Air Source

EF02

EF04* *FIxings not included in EF04

EF06

A

XXL

5965

2150

3,33

6156

1848

2,77

R407a

1300

100

710

SMART CONTROLLER

Compatible met PV panelen

Aansturing:
- Automatisch: de werking van het systeem wordt afgehandeld door de warmtepomp

module en de elektrische back°up.
- Eco: de werking van het systeem wordt alleen door de warmtepomp afgehandeld˛
- Boost: een enkele boost bedient de warmtepomp en het verwarmingselement om

het water in de kortste tijd op te warmen tot de ingestelde temperatuur.

De controller bevat een verbindingspoort 
met de omvormermodule waarmee de 
warmtepomp kan worden gestart wanneer 
er een energieoverschot is van de 
PV panelen˛

Extra functies:
- Automatic Antillegionella disinfection;

Voert automatisch een cyclus om de legionella bacterië te elimineren.
- Screen lock;

Automatische schermbeveiliging.
- Specifieke alarmmeldingen;

Melding bij calamiteiten˛

70

Model EF02 TD EF04 TD

A, mm 557 757

B, mm 503 650

C, mm 394 424

A

B
C

Energy efficiency klasse

Model AIR-2 AIR-4

Energieklasse A

Tapklasse L

Verwarmingscapaciteit,   W 1900 3737

Opgenomen vermogen,   W 540 1100

COP 3,52 3,40

Vewarmingscapaciteit,    W 1146 2313

Opgenomen vermogen,    W 445 862

COP 2,64 2,68

-5

Maximum water temperatuur, °C 55

Koudemiddel R134a

Voeding, V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Airfl ow, m3/h 450 700

Maximum pressure drop (air), Pa 70

Luchtaanvoer, mm 160

Minimum water fl ow, L/h 250 483

Pressure drop warmtewisselaar, kPa 2

Wateraansluitingen, inch 3/4 1

 (1) Air temp. 20ºC / Water temp. 55ºC
(2) Air temp. 7ºC / Water temp. 55ºC

Minimum lucht tempratuur, °C

MAKKELIJK AAN TE SLUITEN!

Slechts 2 luchtkanalen van diameter 160mm. 

Zowel via de MV box als zelf aanzuigend 

toe te passen in elke woning.

COMPATIBLE MET PV PANELEN

De controller bevat een verbindingspoort met de omvormermodule 

waarmee de warmtepomp kan worden gestart wanneer er een energie 

overschot is van de PV panelen.

Volledig 100% Europees product
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