
D
it 

 d
oc

um
en

t 
is

 n
ie

t 
bi

nd
en

d.
 D

e 
fa

br
ik

an
t 

he
ef

t 
he

t 
re

ch
t 

om
 k

ar
ak

te
ris

tie
ke

n 
va

n 
de

 t
oe

st
el

le
n 

te
 w

ijz
ig

en
 o

p 
ie

de
r 

m
om

en
t,

 z
on

de
r 

vo
or

af
ga

an
de

 k
en

ni
sg

ev
in

g 
- 

w
w

w
.lo

sf
el

d.
be

 -
 2

01
5-

15
09

Smart Energy

Compatibel met 
zonne-energie

Smart
heat pump

SMART GRID
READY

Smart Control

A A+ in 2017

EXPLORER VERSIE 3
75% energiebesparing*

Zeer breed werkingsbereik van -5 tot +43°C
Anti-corrosie bescherming ACI HYBRID
Smart control-functie: intelligent leerprofiel  
om uw energieverbruik in de hand te houden
Afstandsbediening met  
Cozytouch-technologie**

WARMTEPOMPBOILER

*In vergelijking met een klassieke elektrische boiler  
**Explorer versie 3 compatibel met Cozytouch-technologie beschikbaar vanaf semester 2/2016

Ontworpen en vervaardigd in Frankrijk

in 2 JAAR

TERUG-
VERDIENTIJD

Cozytouch**

  5 JAAR
BOILER

  2 JAAR
WARMTEPOMP

Tot

energie- 
besparing



Maximale bescherming van de kuip
Het geïntegreerde anticorrosiesysteem (ACI Hybride) beschermt uw kuip maximaal. De titaananode in 
het midden van de kuip wordt aangedreven door een elektronische printplaat die een minieme spanning 
produceert die het reservoir levenslang beschermt, ter vervanging van de magnesiumanode.

Toptechnologie voor een lange levensduur
Dankzij de droge weerstand (steatiet) en het keramisch verwarmingselement, is de Explorer perfect geschikt 
voor agressief, sterk gemineraliseerd en ontzout water. Het keramisch verwarmingselement wordt beschermd 
door een geëmailleerde stalen huls die een groot warmte-uitwisselingsoppervlak heeft en kalkaanslag en geluid 
reduceert. Bijgevolg verlengt de steatiettechnologie de levensduur van het verwarmingselement en het reservoir

Om uw warmtecomfort onder alle weersomstandigheden te kunnen garanderen, stelt 
Atlantic u zijn nieuwste warmtepompboiler Explorer voor.

Deze productieve en kostenefficiëntie oplossing voor de productie van sanitair warm 
water maakt gebruik van duurzame, schone en gratis energie uit de omgevingslucht. 
Een ideale energiebron die ook ’s nachts of bij slecht weer uw water nog opwarmt.

DE KUIP EN VERWARMINGSELEMENT VAN DE EXPLORER:

BESCHERMD TEGEN CORROSIE MET DE GEPATENTEERDE TECHNOLOGIEËN VAN ATLANTIC

Warmtepompboiler Explorer:  
uw beste vriend tot in lengte van jaren...
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Verdamper

Omgevingslucht
Ventilator

Gekoelde lucht Omgevingsluch

Compressor

Elektrische
steunverwarming 

Droge 
weerstand ACI Hybride 

corrosiebescherming

Condensor

Hoe werkt het?
De warmtepompboiler werkt volgens hetzelfde principe 
als de warmtepomp: warmte wordt onttrokken aan de 
buitenlucht en gebruikt om het water in het reservoir op 
te warmen.

De ventilator 1 zuigt omgevingslucht aan. De warmte uit deze 
aangezogen lucht wordt afgegeven aan het koelgas 2. Dit gas 
wordt samengedrukt in de compressor 3 waardoor het verder 
opwarmt en vloeibaar wordt. In de condensor 4, geeft deze 
vloeistof zijn warmte af aan het water in het reservoir. Als de 
vloeistof afgekoeld is, passeert deze het expansieventiel 5 en 
verandert weer in gas. De elektrische steunverwarming 6 wordt 
enkel geactiveerd als de warmtepomp niet aan de vraag kan 
voldoen.



  

Met de nieuwste intelligente functies van de Explorer 
combineert u een comfortabele levensstijl met dagelijkse 

energiebesparingen!

Smart Energy

Als de Explorer aangesloten is op een ketelinstallatie, wordt de 
Smart Energy-functie geactiveerd, die op het gepaste moment 
de gepaste energiebron (boiler of warmtepomp) helpt kiezen, 
rekening houdend met de lucht- en watertemperatuur, door het 
energieverbruik ervan te berekenen.
Daarom zorgt de Smart Energy-functie voor het hoogste 
rendement wanneer de Explorer aangesloten is op een 
ketelinstallatie

...met baanbrekende  
intelligente functies

Smart Control

Dankzij de Smart Control-functie, past de Explorer 
zich helemaal aan uw levensstijl aan: geleidelijk leert 
hij uw gewoontes kennen en onthoudt ze ook, zodat 
hij al kan anticiperen op uw behoeftes en u dag na 
dag het gewenste comfort kan bezorgen, tezamen 
met een optimalisatie van uw energieverbruik.

De Explorer is compatibel met de nieuwe Cozytouch-
technologie, waarmee u uw apparaat met een 
smartphone of tablet op afstand kan besturen. Met 
de Cozytouch-technologie monitort u uw Explorer ‘in 
real time’ (temperatuurinstelling, elektriciteitsverbruik, 
enz.), zodat u uw dagelijks comfort, veiligheid en 
energieverbruik volledig kan afstemmen op uw 
standaard.
Daarom heeft u met de Explorer de volledige controle 
over uw alledaags comfort en over uw vereisten 
inzake energiebesparing, zelfs als u niet thuis bent!

Cozytouch-technologie*

*  Explorer-versie compatibel met Cozytouch-technologie verkrijgbaar in 2016 

Met de Smart Energy-functie kan u 4 werkingsprioriteiten activeren: 
PRIORITEIT VOOR DE WARMTEPOMP: 
De boiler is enkel actief aan het eind van 
het verwarmen, bij zeer lage temperaturen 
(<7°C).

WARMTEPOMP GEOPTIMALISEERD: 
De boiler is enkel actief aan het eind van 
het verwarmen, eerder hangt af van de 
temperatuur.

BOILER GEOPTIMALISEERD: 
De warmtepomp is actief bij de start van 
het verwarmen, eerder hangt af van de 
temperatuur.

BOILER PRIORITY: 
De warmtepomp is actief bij de start van het 
verwarmen, bij temperaturen van >10°C.

40 °C

62 °C

50 °C

Verwarming met boiler

Verwarming  
met 
warmtepomp

Opwarmtijd (u)

Omgevingslucht van 25°COmgevingslucht van 5°C

40 °C

62 °C

60 °C

Watertemperatuur (°C)Watertemperatuur (°C)

Verwarming met boiler

Verwarming  
met 
warmtepomp

Opwarmtijd (u)

Verwarmingscyclus bij 2 verschillende temperatuuromstandigheden met 
vooraf ingestelde werkingsprioriteit WARMTEPOMP GEOPTIMALISEERD 

Boiler

Warmtepomp

Omgevingstemperatuur (°C)

Warmtepomp 
geoptimaliseerd

Boiler 
geoptimaliseerd

Prioriteit  
boiler

Prioriteit 
warmtepomp

Water 
temperatuur 

(°C)
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*In vergelijking met een elektrische boiler 

8

Intuïtief bedieningspaneel met geïntegreerde 
programmeerfunctie die het mogelijk maakt het 
energieverbruik aan te passen aan de dagelijkse 
behoeftes, evenals verschillende werkingsmodi te 
selecteren en de zonne- of boilerondersteuning te 
activeren.

Het duidelijk afleesbaar scherm toont aan de 
hand van curves het dagelijkse energieverbruik, 
voor een nog grotere energiebesparing en 
eenvoudigere bediening.
1  MENU-toets, biedt toegang tot de algemene informatie 

en instelling werkingsbereik, keuze ondersteuning 
boiler of zonnesysteem, energieverbruiksstatistieken 
en keuze werkingsmodus (Boost, Auto, Handmatig, 
Afwezigheid)

2 Regelknop voor temperatuurinstelling  
3 Temperatuurinstelling bevestigen
4 Terug naar vorig scherm
5  Duidelijk afleesbaar scherm dat de  

actieve werkingsmodus toont en  
informatie over het energieverbruik  
via curves 

1  Verdamper 
2  Hoogrendementwarmtepomp met breed werkingsbereik 
3 Intuïtief bedieningspaneel
4  Uiterst sterke emaillaag
5 Geëmailleerde huls en verwarmingselement in steatiet
6  Spiraalwisselaar (1,2 m2): 

• Zonnemodus  
• Boilermodus

7  Draaibare luchtinlaat / -uitlaat (360°)
8  ACI hybride anticorrosiesysteem  

met geforceerde stroom en  
magnesiumanode

...en een hoog rendement, en nog meer besparen! 

Efficiënt: Om u de betrouwbaarste warmwateroplossing te kunnen bieden, profiteert de Explorer 
van de beste gepatenteerde technologieën van Atlantic die maximale tankbescherming en 
hoogste warmtepomprendement combineren met een breed werkingsbereik (-5 tot +43°C).  

Gebruiksvriendelijk: eenvoudig te installeren dankzij de draaibare luchtin- en uitlaten, stille en 
gebruiksvriendelijke oplossing met intuïtief bedieningspaneel en verschillende werkingsmodi.

Energiezuinig: door gebruik te maken van duurzame energie, werkt de Explorer uiterst zuinig. 
Dankzij het warmtepompprincipe kan u tot 75% energie besparen*. Het toestel beschikt over 
tal van innovatieve functies en is compatibel met zonne-energie (fotovoltaïsche panelen of 
zonnecollectoren) en een ketelinstallatie (ingebouwde spiraalwisselaar).
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Explorer compatibel  
met zonne-energie

Als u uw Explorer koppelt aan een fotovoltaïsche 
installatie, combineert u twee vormen van groene energie 
zodat u heel wat energie bespaart bij het verwarmen van 
uw sanitair water en wanneer u uw andere elektrische 
huishoudtoestellen gebruikt.

In combinatie met een zonne-installatie bezorgt de 
Explorer u een gratis energievoorraad. De zonnepanelen 
vangen de gratis energie van de zon op en zenden deze 
naar de Explorer die deze energie opslaat en klaar houdt 
voor gebruik.

Zo kan u dankzij uw warmtepomp en de zon uw water 
gratis verwarmen en uw elektrische huishoudtoestellen 
kosteloos laten werken, weer of geen weer.

Specificaties 
Capaciteit (L) 

(met of zonder spiraalwisselaar)

200 270
Afmetingen (mm) 1603 x 625 x 665 1960 x 625 x 665

Netto gewicht zonder spiraalwisselaar (kg) 85 93

Netto gewicht met spiraalwisselaar (kg) 100 108

Capaciteit van het reservoir (L) 200 270

Elektrisch opgewarmd watervolume (L) 110 130

Nominale waterdruk (bars) 8

Elektrische voeding (V/Hz) 230 V~/50 Hz

Maximaal totaal opgenomen vermogen van het apparaat (W) 2 465

Maximaal opgenomen vermogen van de warmtepomp (W) 665

Opgenomen vermogen elektrische weerstand (W) 1 800

Watertemperatuur van warmtepomp (°C) 50 tot 62°C

Werkingsbereik warmtepomp (°C) -5 tot 43°C

Koelvloeistof R134A (kg) 1.25 1.35
Aangezogen luchtdebiet (installatie met omgevingslucht)  

(m3/U) 390

COP bij 20°C* (omgevingstemp.) 4.1 4.3

COP bij 7°C* (omgevingstemp.) 2.79 (L profiel) 2.84 (XL profiel)

Geluidsdruk op 2m (dB(A)) 37

Geluidsniveau (dB(A)) 57

Opwarmtijd van 15 tot 51°C 
(installatie met omgevingslucht 15°C) (U) 4u48 7u32

Vermogen spiraalwisselaar (kW) primary 60°C/2m3,  
1000 / 1500 / 2000 L/U (kW) 15.5 / 16 / 16.4

Uitwisselingsoppervlak (m2) 1.2

Recirculatie-aansluiting Available for models with coil
ERP Energieklasse A

Uw Explorer gecombineerd met zonnepanelen  
levert u een nog grotere energiebesparing op

*In oversteenstemming met norm EN16147

Dankzij de fotovoltaïsche compatibiliteit, is de 
Explorer geschikt voor Smart-Gridtechnologie.

Smart
heat pump

SMART GRID
READY

Draaibare luchtinlaat / -uitlaat

Kan eender waar geïnstalleerd worden  
(laag plafond, hoek…)

De fotovoltaïsche panelen vangen de zonne-energie  
op en sturen deze naar de omvormer zodat de  
energie kan aangewend worden voor huishoudelijk 
gebruik 1.De elektriciteit wordt vervolgens naar de 
huishoudtoestellen in werking gestuurd of naar het 
stroomnet 2.De Explorer werkt zelf op elektriciteit 
(normale stroomvoorziening) 3.

Gebruikelijke werking  
van een zonne-installatie 
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Neem een kijkje op ons website!
www.atlantic-belgium.be

ATLANTIC BELGIUM NV
1, Avenue Château Jaco
1410 Waterloo
Belgique

www.atlantic-belgium.be

contact.center@groupe-atlantic.com
www.wecaredesk.be


