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Comfort - Plafondunit CFL
• zeer lage bouwhoogte
• CFL-WTW gecombineerde toe- en afvoerunit met warmteterugwinning tot zo’n 92%
• CFL-EC losse toe- en afvoerunits
• met traploos regelbare, energiebesparende EC-ventilatoren
Comfort - Compactunit CKL
• compactunit voor het toe- en afvoeren van verse ventilatielucht,
warmteterugwinning middels tegenstroomplatenwisselaar, rendement tot 92%
• met traploos regelbare, energiebesparende EC-ventilatoren
• plug & play: de unit wordt stekkerklaar geleverd
• voor binnenopstelling, luchtrichting horizontaal of verticaal
• voor buitenopstelling
Comfort ontvochtiging / zwembad CKL-POOL
• compactunit voor het ontvochtigen van kleine, gesloten binnenzwembaden
• hoogefficiënt warmteterugwinsysteem en mogelijkheid van
warmtepompfunctie
• platenwisselaar uit corrossiebestendig Polypropyleen
• traploos regelbare EC-ventilatoren
Comfort - Warmtewielunit CRL
• compactunit voor het toe- en afvoeren van verse ventilatielucht
• warmtewiel met vochtoverdracht en rendementen van ruim 80%
• met traploos regelbare, energiebesparende EC-Ventilatoren
• plug & play: de unit wordt stekkerklaar geleverd
• voor binnenopstelling, luchtrichting horizontaal of verticaal
• voor buitenopstelling
Woonhuisventilatie CWL
• geschikt voor één- en meergezinswoningen, kantoren en appartementencomplexen
• met het Comfort-woningventilatiesysteem CWL Excellent en CWL
met warmteterugwinning
• met gebruik van tegenstroomplatenwarmtewisselaar
Luchtverhitter TLH(K)
• TopWing luchtverhitter TLHK voor verwarmen, koelen of ventileren
• TopWing luchtverhitter TLH voor verwarmen of ventileren voor
recirculatie, meng- of buiten luchtbedrijf
• luchtverhitter LH voor verwarmen of ventileren voor recirculatie,
meng- of buitenluchtbedrijf
Plafondunit TLHD
• TopWing plafondunit TLHD voor verwarmen, koelen of ventileren
voor recirculatie of mengluchtbedrijf
• TLHD 230V in energiebesparende EC-uitvoering
• Ook verkrijgbaar in 400V uitvoering
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Luchtgordijn TL
• luchtgordijn met aanzuigfilter
• filter: regelbaar, klasse G2
• warmwaterwisselaar, Cu/Al
• ventilatoren: 230V/50Hz
• behuizing: wit RAL 9016
Luchtbehandelingskasten AHU TE
• met meer dan 27 bouwgroottes voor iedere ruimte een oplossing
• modulair
• verkrijgbaar voor binnen- en buitenopstelling
• in iedere RAL kleur met poedercoating leverbaar
Mogelijk volgens de hygiënerichtlijn VDI 6022 en DIN 1946 T4
AHU TE met warmteterugwinning
• warmteterugwinsystemen met rendementen tot 90% (warmtewiel,
sorptiewiel, tegenstroomplatenwisselaar, kruisstroomplatenwisselaar, twincoil-systeem)

AHU TE in hygiëne uitvoering
• luchtbehandelingskast volgens hygiëne richtlijn DIN 1946 T4, gecertificeerd
• voor operatiekamers, klinieken, artspraktijken, farmaceutische-,
voedings- en elektronicaindustrie

AHU TE met adiabatische koeling
• uitgevoerd met kruisstroom- of tegenstroomplatenwisselaar
• uitgevoerd met energiezuinige contactbevochtiger in de retourluchtstroom
• leverbaar met nakoeler
• verkrijgbaar met stekkerklare regeling
AHU TE ontvochtiging / zwembad
• speciaal voor het ontvochtigen van zwembaden
• uiterst efficiënt, onderhoudsvriendelijk en hygiënische klimaatoplossing

AHU TE met geïntegreerde koeltechniek
• geringe installatie werkzaamheden
• compleet stekkerklaar leverbaar
• zeer energieefficiënt
• warmtepompuitvoering mogelijk
• optimale energiebesparende vermogensregeling vd compressoren
• Ook verkrijgbaar met separaat opgestelde warmtepomp

www.wolf-lucht.be
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Ventilation is our business
Clima Construct, bijna 30 jaar uw adres voor
ventilatiesystemen en luchtkanalen!

Eigen atelier

Alle vierkante luchtkanalen en technische componenten
worden voor u in het eigen atelier op maat gemaakt.
Sinds 2016 werd het machinepark uitgebreid en is er
eigen productie van C2pir.

Groothandel

Als verdeler van ventilatiemateriaal hebben wij een uitgebreid assortiment van ronde luchtkokers, ventilatoren,
roosters, kleppen, textielkanalen, luchtgroepen, ...
Clima Construct is verdeler van kwalitatief sterke merken
zoals WOLF, IV Produkt, Fabricair en Helios.

Magazijn

U bent steeds welkom in het afhaalmagazijn!  De meeste
stockartikelen -zoals ronde luchtkokers en toebehorenkan u meteen bij Clima Construct afhalen.

Openingsuren

maandag - donderdag 7.30 tot 12.00 12.30 tot 17.00
vrijdag
7.30 tot 12.00  12.30 tot 16.00

Webwinkel

24/24 en 7/7 kan u terecht in het digitale magazijn:
http://shop.climaconstruct.be
Herentalsebaan 444 - 2160 Wommelgem
Tel. 03/354.00.63 - Fax 03/354.00.41 - mail: info@climaconstruct.be - www.climaconstruct.be

