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Het grote assortiment in luchtbehandelingsunits maakt het voor u makkelijker 

om de energiekosten te optimaliseren. Zo beschermen we samen het milieu. 

Envistar
Een "exible reeks van luchtbehandelingsunits met  

een geïntegreerd bedieningspaneel. 

Envistar Top

Envistar Compact

Envistar Flex

De Envistar en Flexomix units werden getest door  

Eurovent en voldoen aan de normen EN 1886 en EN 13053.

Rood = werkgebied van het luchtdebiet

Blauw = werkgebied van de koelunit 

Model

met rotor met rotor en koelunit

met rotor met rotor en koelunit

Functies

Warmte-

wisselaar

Thermo
Cooler

Platen-
wisselaar

Tegenstroom 
warmte-
wisselaar

EcoCooler TwinCoil
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Verschillende con$guraties en afmetingen maken een op maat gemaakte installatie  

mogelijk.

Envistar Top

Envistar Compact

met rotor

Envistar Flex

wisselaar

Model

Plaatsbesparend  

kanaalaansluitingen bovenaan

Compleet & prijsgunstig  

Compleet met opties  



www.climaconstruct.be

Flexomix 

Modulaire luchtbehandelingsunit met 

speci$caties naar wens te kiezen. 

EcoStractor
Assortiment van extractie-units met geïntegreerde 

warmtepompen voor gebruik  

in appartementsgebouwen.

5 afmetingen 

Debiet 648–7.560 m³/h  

Makkelijker en goedkoper  

 te installeren dan ventilatie- 

 kanalen 

De installatie geeft geen hinder  

 aan de bewoners

Envistar 

Een reeks van luchtbehandelingsunits geschikt voor 

appartementsgebouwen met gebalanceerde  

ventilatie voor meer energie-e'ciëntie.

19 afmetingen 

Debiet 360–16.200 m³/h  

Beschikbaar met rotor of tegenstroom warmte- 

 wisselaar 

6–160 appartementen per unit

EcoCooler 

Een complete en energie-e'ciënte koelunit beschikbaar in de 

Envistar en Flexomix reeks. Koelrecuperatie is optioneel 

mogelijk. 

Beschikbaar in 17 afmetingen en  

 verschillende output varianten 

Debiet 432–36.000 m3/h 

Koelkracht 1,6–235 kW 

Geen buiteninstallatie nodig 

Traploos gestuurde bediening voor  

 constante temperatuur van de toevoerlucht 

Complete CE-markering van de koelinstallatie 

Rood = werkgebied van het luchtdebiet

Blauw = werkgebied van de EcoCooler koelunit 

Functies

Warmte-

wisselaar

Platen-
wisselaar

EcoCooler TwinCoil

ThermoCooler
Een geïntegreerde omkeerbare warmtepomp.

11 afmetingen 

Debiet: 900 - 36.000 m³/h  

Geen ontdooiing nodig 

Constante temperatuur  

 van de toevoerlucht 

Traploos gestuurde scroll  

 compressoren met PM motors, gebaseerd 

 op capaciteit 

Hoge betrouwbaarheid, lange levensduur 

wisselaar wisselaar

Breedte x hoogte
betre)ende 
versie met enkel 
niveau

Uniek  

Traploos  

De meest modulaire  

NIEUW  
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