


Groupe Atlantic, opgericht in 1968 in Frankrijk, heeft een sterke, op mensen en productie gerichte bedrijfscultuur. 

De groep is uitgegroeid tot marktleider met 19 productiesites en 15 commerciële vestigingen in Europa en 

het Midden-Oosten, goed voor een jaaromzet van meer dan 1,5 miljard euro. Onder het merk Atlantic worden 

duurzame verwarmingsoplossingen ontwikkeld en geproduceerd voor woningen en commerciële toepassingen. 

De Atlantic warmtepompen en warmtepompboilers behoren tot de beste ter wereld en voldoen aan de nieuwe 

Europese milieunormen.

 Atlantic productiesites wereldwijd

10 productiesites 
in Frankrijk

“ Via onze hightech binnenklimaat oplossingen 
willen wij een maximaal comfort bieden 

met een minimaal energieverbruik. ”
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r.Lp
2r.Lp - 6dB

Puntbron

De waarden die u in de catalogus en technische fiches  aan-
treft zullen in een aantal gevallen verschillen met waarden 
die u vindt in de technische handleidingen. Wij hebben de 
originele waarden rekenkundig herleid tot de meest gebrui-
kelijke opgaveparameters. Om misverstanden te voorkomen 
 vindt u hierna de basisberekening en variabelen.

Een geluidsbron die zich dicht bij een vlak bevindt, straalt 
geluid af in een halve bol omdat het geluid wordt gereflec-
teerd. Bij 2 vlakken is de afstraling een kwart bol en bij 3 
vlakken een achtste bol. De uiteindelijke geluidsdruk is  
afhankelijk van het aantal reflecties en hun sterkte. Het  
geluid heeft hierdoor een richtingsfactor Q en een richtings-
index in dB.

Op dubbele afstand van een puntbron  halveert de geluids-
druk. Deze halvering komt overeen met een afname in  
geluiddrukniveau van 6dB.

Meetmethode geluids-
druk conform Fujitsu

Verschil in geluidsniveau Verschil in waarneming

3dB Net waarneembaar

5dB Opvallend verschil

10dB Twee keer zo luid

15dB Grote verandering

20dB Vier keer zo luid

Plaats bron Richtingsfactor Richtingsindex Resultaat

Vrije veld 1 0db L = Lp

Naast een plat vlak 2 3db L = Lp + 3dB

Op de grens van 
twee platte vlakken

4 6db L = Lp + 6dB

Op de grens van 
drie platte vlakken

8 9b L = Lp + 9dB

Formule 

Lp = Lw - 10log ( 4!.R2)  
 
Lp =  geluidsdruk in dB(A)
Lw =  geluidsvermogen in dB(A)
R =  afstand in m tot 
 de geluidsbron
Q=  richtingsfactor

Toelichting bij de geluidsgegevens

Demp het geluid van uw buitenunit met min. 7dB!
Meer info op pag. 66-67

Q
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Wegwijs in het Erp-label voor  
warmtepompen

GELUIDSDRUK 
dB(A)

GELUIDSVER- 
MOGEN dB(A)

De klimaatzones

Aangezien het klimaat een grote in-
vloed heeft op de efficiëntie van de 
warmtepomp, werden 3 klimaatzones 
in de EU-regio bepaald. De meetpunten 
liggen uniform bij 12°C, 7°C, 2°C en -7°C.

Geluidsdruk en geluidsvermogen

De geluidsdruk is een geluidsveld variabele die het geluid  
uitdrukt dat op een bepaalde afstand ervaren wordt bij een 
werkende binnenunit. Het geluidsvermogen is een akoestische 
variabele die de sterkte van een geluidsbron beschrijft, deze is 
onafhankelijk van de afstand.

Warm (Athene) Mild (Straatsburg) Koud (Helsinki)

Deel-

last

Buiten Binnen Deel-

last

Buiten Binnen Deel-

last

Buiten Binnen

DB WB DB DB WB DB DB WB DB

- - - 20°C 88% -7°C -8°C 20°C 61% -7°C -8°C 20°C

100% 2°C 1°C 20°C 54% 2°C 1°C 20°C 37% 2°C 1°C 20°C

64% 7°C 6°C 20°C 35% 7°C 6°C 20°C 24% 7°C 6°C 20°C

29% 12°C 11°C 20°C 15% 12°C 11°C 20°C 11% 12°C 11°C 20°C

Aan de hand van een Erp-label kunt u de verschillende verwar-
mingstoestellen en warmtepompen met elkaar vergelijken. De 
energielabels van warmtepompproducten voor verwarming 
omvatten 7 klassen variërend van A +++ tot D.

Heat Pump Keymark  

De Heat Pump Keymark-certificering, gelanceerd in 2016, is een 
vrijwillig proces voor fabrikanten die de door de ErP geïmple-
menteerde seizoensprestaties willen certificeren door onafhan-
kelijke certificeringsinstanties.
Het is daarom een   garantie van kwaliteit die op Europees  
niveau wordt erkend, gebaseerd op de regels voor Ecodesign  
eisen die nu voor heel Europa gelden. 

Dit nieuwe certificeringsreferentiesysteem is eigendom van 
CEN (European Committee for Standardization).

De minimum wettelijke seizoensgebonden 
energie-efficiëntiedrempel moet 125% zijn, 
wat overeenkomt met energieklasse A++.

LAGE TEMPERATUURAFGIFTE MIDDEN/HOGE TEMPERATUURAFGIFTE

De minimum wettelijke seizoensgebonden 
energie-efficiëntiedrempel moet 110% zijn, 
wat overeenkomt met energieklasse A++.

Het energielabel moet op elk product in een showroom 
vermeld worden. Al onze energielabels zijn te vinden in 
onze productdocumentatie.

35 °C

A
A
A
A
B
C
D
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Koudemiddel R744 R410A R134A R32
R290 

(propaan)

Opwarming aarde
equivalent kg CO2

1 2088 1430 675 20

R32: het nieuwe koudemiddel voor  
onze lucht-water warmtepompen

F-GAS: Europese regelgeving

De Europese verordening F-Gas nr. 517/2014 heeft als doel het gebruik van HFK-gassen (of fluorkoolwaterstoffen) en het gebruik van 
bepaalde gefluoreerde broeikasgassen tegen 2030 te verbieden. De maatregelen hebben rechtstreeks gevolgen voor fabrikanten van 
warmtepompen:
• Te volgen quota sinds 2015 voor producenten en importeurs van koelvloeistoffen en warmtepompen;
• Het stopzetten van promotie voor toestellen die nog werken op koudemiddel R410A per 1 januari 2025.

Wat houdt R32 precies in?

R32 is een HFK-vloeistof die wordt beschouwd als een goed 
alternatief voor R410A.

R32 heeft verschillende voordelen:
• Een veel kleinere impact op de aarde-opwarming verge-

leken met koudemiddel R410A;
• Betere thermische eigenschappen dan R410A;
• Het is een koelmiddel met één component waardoor het 

makkelijker te recyclen is.

Zet de stap naar R32
• Een attest van bekwaamheid is vereist.
• R32 kan zowel in vloeibare vorm als in gasvorm worden 

toegepast.

VOORZORGSMAATREGELEN

R32 is geclassificeerd als A2L, dat wil zeggen “licht ontvlam-
baar”. R32 is niet giftig of explosief.
Om de veiligheid en die van de installatie te waarborgen, 
moet de installateur bijzondere aandacht besteden aan de 
volgende punten bij transport en behandeling van R32.

Voor opslag en transport van de vloeistof:
• Zorg ervoor dat het flesventiel gesloten is en niet lekt.
• Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte en/of in het 

voertuig en geef de voorkeur aan een voertuig waarvan de 
transportruimte gescheiden is van de bestuurderscabine.

• Vermijd blootstelling van de vloeistof aan een gloeiende 
warmtebron.

• Bewaar de vloeistof uit de buurt van zonlicht.

Tijdens de hantering:
• Controleer of er geen lek in de installatie is om geen  

zuurstof in het koelcircuit te brengen.
• Controleer regelmatig de dichtheid van het systeem en de 

hoeveelheid koelmiddel.
• De regelgeving EN 60335 staat de installatie van R32- 

apparatuur toe zonder speciale maatregelen tot een 
belasting van 1,84 kg warmtepomp- plus koelkastaanslui-
tingen in de individuele woning. De Alfea Extensa A.I. R32 
" 8 kW warmtepompen worden niet beïnvloed door deze 
beperkingen.

R32 Uitrusting

Naast de gebruikelijke gereedschappen (pijpsnijder, blazer,  
vacuümpomp,...) is extra uitrusting vereist:

Adapter om op de fles  
te plaatsen

Ventilatiesysteem

Speciale recyclebare  
gasflessen

Lekdetector geschikt voor 
brandbare koelmid-

delen

Manometer met speciale 
schaal

Recycling station geschikt 
voor brandbare koel-

middelen



TITLELORIA LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

Deze basic warmtepomp van hoge kwaliteit is een van de efficiëntste toestellen in BENG2. De Loria werkt met koudemiddel 
R32 en is uitermate geschikt voor nieuwbouw en projectbouw. Middels een extern of geïntegreerd boilervat zorgt de Loria 
warmtepomp ook voor sanitair warm water.

Toepassingen

De Lora warmtepomp levert warm water voor:
• Vloerverwarming: Intreressante toepassing dankzij de lage 

watertemperaturen die vloerverwarming nodig heeft voor 
een aangenaam en energiezuinig comfort.

• Dynamische lage-temperatuur convectoren leveren hun bes-
te rendement in combinatie met een Loria warmtepomp.

• Lage-temperatuur-radiatoren zijn een budgetvriendelijke op-
lossing om met bescheiden watertemperaturen voor huiselij-
ke warmte te zorgen.

• Sanitair warm water: Middels een intern boilervat van 190l of 
een extern boilervat van 300l of 500l.

• Koeling: Middels de optionele koelingkit kan de warmtepomp 
ook worden toegepast voor de koeling van het watercircuit 
(10°C tot 18°C) via dynamische convectoren of het vloerver-
warmingcircuit (max. 20 à 25W/m!).

KENMERKEN

• Warm water tot 55°C bij -20°C buitentemperatuur
• Zeer energiezuinig (A+++) door twin rotary compressor, 

inverterregling en geoptimaliseerde platenwisselaar
• Montage buitenvoeler niet noodzakelijk door slimme geïnte-

greerde smart adapt functionaliteit (Navlink 105,128)
• Zeer stille binnenmodule
• Circulatiepomp klasse A
• Sanitair warm water middels extern boilervat (300l of 500l) 

of geïntegreerde boiler (type Duo 190l)
• Gebruiksvriendelijke thermostaat met app-bediening (optie 

Navilink 128
• Koelingkit (optie)
• Kit 2de circuit (optie)
• Kantelbare elektrische kast voor gemakkelijke toegang tot de 

interne componenten
• Loria Duo (met boiler): standaard met ingebouwde magne-

tisch vuilfilter

Buitenunit

3

Binnenunit en opslagvat

Sanitair Warm Water

2

Dynamische convector

5

4

Vloerverwarming

1

54

3

2

2

2

1

1

ISDE
subsidie

NIEUW

IDEAAL VOOR
PROJECTBOUW

BENG 
BOOSTER

BENG 
BOOSTER
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De Loria Duo heeft slechts 50 
minuten nodig om het vat van 

190 liter op te warmen  
van 20°C tot 50°C.  

(bij 7°C buitentemperatuur).

1
2

3

4

5

1. Stille ventilator
2. Inverter-sturing
3. Anti-corrosie behandelde me-

talen kap
4. Wisselaar met anti-corrosie 

behandelde hydrofiele alumi-
nium lamellen en gegroefde 
koperen buizen

5. Inverter-compressor

Vortex waterflowmeter

Vuilfilter

Top warmtewisselaar

Dankzij de geoptimaliseerde warmtewisselaar wordt de warm-
te, gegenereerd door het buitendeel, naadloos omgezet in 
bruikbare energie voor laag-temperatuur afgiftesystemen zoals 
vloerverwarming, wandverwarming en LTV-convectoren. De 
Invertergestuurde compressor regelt rechtstreeks de gewenste 
watervertrektemperatuur m.b.v. de aparte buitenvoeler.

Zeer efficiënt ontdooisysteem

Loria warmtepompen verwarmen krachtig en comfortabel bij 
een buitentemperatuur van -20°C tot +35°C. De toestellen 
zijn voorzien van een zeer efficiënt ontdooisysteem. Hierdoor 
functioneren ze perfect bij extreme koude. De elektrische 
steunverwarming wordt enkel geactiveerd als het echt nodig is. 

Vortex waterflowmeter

De Loria heeft een waterflowmeter op basis van Vortex-
technologie. Het voordeel tegenover een flow switch is dat een 
waterflowmeter geen bewegende delen heeft en onderhoudsvrij 
is. Hij meet exact het waterdebiet en toont dit op het display. Het 
minimale waterdebiet garandeert een optimaal rendement.

Vuilfilter

De Duo uitvoeringen zijn standaard voorzien van een filter. 
Voor de wandmodellen wordt een additioneel vuilfilter sterk 
aanbevolen. 

Bedieningsgemak

De Loria heeft een gebruiksvriendelijke Navistem 100H interface 
met codenavigatie om de gewenste modus in te stellen. Met 
Atlantic Smart Adapt wordt de verwarming geregeld o.b.v. een 
slim algoritme (zonder buitensensor) en het energieverbruik 
weergeven. Uw comfort instellen wordt nog makkelijker met de 
Navilink 105 en Navilink 128 modulerende draadloze bediening 
met handig hulpmenu. U kunt kiezen voor bedrade plaatsing of 
voeding via een batterij.

Navilink 105 Navilink 128 interface

NIEUW

27



LORIA LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

SPECIFICATIES LORIA R32

Binnenunit (Eenheid: mm)

Vooraanzicht Zijaanzicht

LORIA R32
Type 6004 6006 6008 6010
Koudemiddel R32 R32 R32 R32

PR
ES

TA
TI

ES
 V

ER
W

A
RM

IN
G

Energieklasse (35 °C / 55°C) - A++++ / A++ A++++ / A++ A++++ / A++ A++++ / A++
Thermisch vermogen (35 °C / 55°C) (1) kW 5 / 5 6 / 5  7 / 6  9 / 9
Energiejaarverbruik (35°C / 55°C) kWh 2418 / 3018 2614 / 3307 2901 / 3751 3796 / 5014
Energierendement (35 °C / 55°C) (1) % 182 / 128 192 / 134 187 / 136 188 / 141
Energierendement (35 °C / 55°C) met buitenvoeler % 184 / 130 190 / 132 185 / 134 186 / 139
Geluidsvermogen (binnenunit / buitenunit) (1) dB(A) 40 / 57 40 / 57 40 / 60 40 / 62
SCOP 35 °C / 55 °C 4,61 / 3,29 4,82 / 3,37 4,70 / 3,41 4,73 / 3,54
Verwarmingsvermogen WP +7°C/+35°C kW 4,6 5,6 7,5 9,8
COP +7°C/+35°C - 4,83 4,81 4,52 4,53
Verwarmingsvermogen WP -7°C/+35°C kW 4,50 5,30 5,90 9,20
Opgenomen vermogen WP -7°C/+35°C kW 1,53 1,94 2,17 3,50
COP -7°C/+35°C - 2,94 2,73 2,72 2,63
Verwarmingsvermogen WP +7°C / +55°C kW 4,50 5,60 7,20 9,50
COP +7°C / +55°C 2,72 2,77 2,77 2,85
Verwarmingsvermogen radiatoren -7°C / +55°C kW 3,90 4,25 5,30 8,00
COP -7°C / +55°C 1,91 1,95 1,96 2,01
Vermogen elektr. steunverwarming kW 3,00 3,00 3,00 3,00

BI
N

N
EN

U
N

IT

Geluidsdruk op 1m dB(A) 40,00 40,00 40,00 40,00
Gewicht leeg / gevuld kg 42 / 46 42 / 46 42 / 46 42 / 46
Hydraulische specificaties
Inhoud expansievat L 8,00 8,00 8,00 8,00
Ø Aanvoer en retour verwarmingscircuit BU Inch 1,00 1,00 1,00 1,00
Werkbereik in verwarmingsmodus min / max °C   -20 °C / 35 °C   -20 °C / 35 °C   -20 °C / 35 °C   -20 °C / 35 °C
Elektrische installatie
Voeding V / Hz 230V 50 HZ 230V 50 HZ 230V 50 HZ 230V 50 HZ
Verbruik in stand-by W 5 5 5 5
Beveiligingsschakelaar elektr. bijverwarming WP (2) A 16 16 16 24
Voedingskabels elektr. bijverwarming WP (2) mm! 3G 1,5 3G 1,5 3G 1,5 3G 4,0

BU
IT

EN
U

N
IT

Max. geluidsvermogen buitenunit dB(A) 60 60 66 69
Max. geluidsvermogen nachtverlaging dB(A) 55 55 61 64
Geluidsdruk op 3m (3) dB(A) 42 42 48 51
Geluidsdruk op 3m met Climeleon (optie) (3) dB(A) 35 35 41 44
Gewicht kg 39 39 42 62
Koeltechnische installatie
Ø koelleiding gas Inch 1/2 1/2 1/2 5/8
Ø koelleidingen vloeistof Inch 1/4 1/4 1/4 3/8
Koelmiddelvulling R410A g 970 970 1020 1630
CO2 equivalent(4) t 1 1 1 1
Lengte koelleiding min/max m 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30
Max. hoogteverschil m 20 20 20 20
Max. leidinglengte met standaardvulling m 15 15 15 20
Bijvulling koelgas per extra meter g 25 25 25 20
Elektrische installatie
Voeding V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Verbruik in stand-by W 38 38 38 38
Maximum vermogen A 13 13 18 19
Beveiligingsschakelaar curve C (2) A 16 16 16 25
Stroomkabel buitenunit (2) mm! 3G 1,5 3G 1,5 3G 2,5 3G 4,0
Stroomkabel tussen buitenunit en binnenunit mm! 4G 1,5 4G 1,5 4G 1,5 4G 1,5

(1) HP Keymark gecertificeerd
(2)  De secties van kabels en beschermingswaarden van de stroomonderbrekers worden alleen ter informatie gegeven en ontslaan de
      installateur niet van het controleren of deze secties voldoen aan de behoeften en voldoen aan de geldende normen
(3)  Uitgaande van max geluidsvermogen gemeten conform EN12102, conform rekentool van Rijksoverheid, richtingsfactor 2
(4) Zie pag. 6 voor toelichting F-gas regelgeving

ErP
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SPECIFICATIES LORIA R32 DUO 

Binnenunit (Eenheid: mm)

Vooraanzicht Zijaanzicht

LORIA R32 DUO
Type 6003 6004 6006 6008 6010
Koudemiddel R32 R32 R32 R32 R32

PR
ES

TA
TI

ES
 V

ER
W

A
RM

IN
G

Energieklasse (35 °C / 55°C) - A++++ / A++ A++++ / A++ A++++ / A++ A++++ / A++ A++++ / A++
Thermisch vermogen (35 °C / 55°C) (1) kW 4 / 4 5 / 5 6 / 5 7 / 6 9 / 9
Energiejaarverbruik (35°C / 55°C) kWh 930 / 1313 2418 / 3018 2614 / 3307 2901 / 3751 3796 / 5014
Energierendement (35 °C / 55°C) (1) % 181 / 126 182 / 128 190 / 132 185 / 134 186 / 139
Energierendement (35 °C / 55°C) met buitenvoeler % 183 / 128 184 / 130 192 / 134 187 / 136 188 / 141
Geluidsvermogen (binnenunit / buitenunit) (1) dB(A) 40 / 57 40 / 57 40 / 57 40 / 60 40 / 62
SCOP 35 °C / 55 °C 4,60 / 3,22 4,61 / 3,29 4,82 / 3,37 4,70 / 3,41 4,73 / 3,54
Verwarmingsvermogen WP +7°C/+35°C kW 3,30 4,60 5,60 7,50 9,80
COP +7°C/+35°C - 2,20 4,83 4,81 4,52 4,53
Verwarmingsvermogen WP -7°C/+35°C kW 3,50 4,50 5,30 5,90 9,20
Opgenomen vermogen WP -7°C/+35°C kW 1,15 1,53 1,94 2,17 3,50
COP -7°C/+35°C - 3,03 2,94 2,73 2,72 2,63
Verwarmingsvermogen WP +7°C / +55°C 3,10 4,50 5,60 7,2 9,50
COP +7°C / +55°C 2,55 2,72 2,77 2,77 2,85
Verwarmingsvermogen radiatoren -7°C / +55°C 3,3 3,90 4,25 5,3 8
COP -7°C / +55°C 1,77 1,91 1,95 1,96 2,01

SW
W

Verbruikprofiel SWW(1) L L L L L
Energieklasse SWW A A A A A
Energiejaarverbruik SWW kWh 1166 1166 1166 1166 1166
Energierendement SWW % 88 88 88 88 88

BI
N

N
EN

U
N

IT

Geluidsdruk op 1m dB(A) 40 40 40 40 40
Gewicht leeg / gevuld kg 135 / 330 135 / 330 135 / 330 135 / 330 135 / 330
Hydraulische specificaties
Inhoud expansievat L 8 8 8 8 8
Inhoud SWW L 190 190 190 190 190
Ø Aanvoer en retour verwarmingscircuit BU Inch 1 1 1 1 1
Werkbereik in verwarmingsmodus min / max °C   -20 °C / 35 °C   -20 °C / 35 °C   -20 °C / 35 °C   -20 °C / 35 °C   -20 °C / 35 °C
Elektrische installatie
Voeding V / Hz 230V 50 HZ 230V 50 HZ 230V 50 HZ 230V 50 HZ 230V 50 HZ
Verbruik in stand-by W 5 5 5 5 5
Beveiligingsschakelaar elektr. bijverwarming WP (2) A 16 16 16 16 16
Voedingskabels elektr. bijverwarming WP (2) mm! 3G 1,5 3G 1,5 3G 1,5 3G 1,5 3G 4,0

BU
IT

EN
U

N
IT

Max. geluidsvermogen buitenunit dB(A) 60 60 60 66 69
Max. geluidsvermogen nachtverlaging dB(A) 55 55 55 61 64
Geluidsdruk op 3m (3) dB(A) 42 42 42 48 51
Geluidsdruk op 3m met Climeleon (optie) (3) dB(A) 35 35 35 41 44
Gewicht kg 39 39 39 42 62
Koeltechnische installatie
Ø koelleiding gas Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8
Ø koelleidingen vloeistof Inch 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Koelmiddelvulling R410A g 970 970 970 1020 1630
CO2 equivalent(4) t 1 1 1 1 1
Lengte koelleiding min/max m 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30
Max. hoogteverschil m 20 20 20 20 20
Max. leidinglengte met standaardvulling m 15 15 15 15 20
Bijvulling koelgas per extra meter g 25 25 25 25 20
Elektrische installatie
Voeding V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Verbruik in stand-by W 38 38 38 38 38
Maximum vermogen A 13 13 13 18 19
Beveiligingsschakelaar curve C(2) A 16 16 16 20 25
Stroomkabel buitenunit (2) mm! 3G 1,5 3G 1,5 3G 1,5 3G 2,5 3 G 4,0
Stroomkabel tussen buitenunit en binnenunit mm! 4G 1,5 4G 1,5 4G 1,5 4G 1,5 4G 1,5

(1) HP Keymark gecertificeerd   
(2) De secties van kabels en beschermingswaarden van de stroomonderbrekers worden alleen ter informatie gegeven en ontslaan de
     installateur niet van het controleren of deze secties voldoen aan de behoeften en voldoen aan de geldende normen  
(3) Uitgaande van max geluidsvermogen gemeten conform EN12102, conform rekentool van Rijksoverheid, richtingsfactor 2  
(4)  Zie pag. 6 voor toelichting F-gas regelgeving  
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TOEBEHOREN LORIA 

LORIA LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

Bediening Artikelnr. ERP Timer Voeding
Modulerende thermostaat Navilink 105 074511 VI* • Bedraad
Modulerende thermostaat incl. interface Navilink 128 074513 VI • Batterijen
Bedrade buitensensor 074203 II

* Wordt zonder buitensensor/sonde geleverd

Type toebehoren Toebehoren Artikelnr.
Hydraulische toebehoren Vuilafscheider/vuilfilter 075 100
2 zones Kit 2 zones Loria 076 311

Sanitair warm water (SWW)

Boiler WAH300A 40704350
Boiler WAH300SA 40704350
Boiler WAH500A 40704500
Boiler WAH500SA 40704550
Kit SWW Loria 076 312

Koeling Koelingskit Loria 076 313

Buffertank
BT 25 700 436
BT 50 700 437
BT 100 700 432

Toebehoren buitenunits

Trillingsdemperset TD20A (per 4) 17701020
Muursteun(1) 17000020
Lekbak weerstand (tracing) 809"644
Condensbak 4-6-8 074 008
Daksokkelset DSS75 10x10x75cm 17000075
Daksokkelset DSS150 10x10x150cm 17000150
Daksokkelset DSST150 T-balk 10x10x150cm 17000152

(1)  Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de unit bij montage aan  
de wand vrij van trillingen wordt geïnstalleerd. Montage op de grond heeft de voorkeur.

SWW boilers:  
zie vanaf pag. 64-65

Navilink 105 Vuilfilter met 
magneetstaaf

Kit 2 zones

Zie hoofdstuk ‘Bediening en regeling’ vanaf pag. 54 Zie ‘Toebehoren’ op pag. 68

Navilink 128 

interface

NIEUW
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TOEBEHOREN LORIA DUO  

Bediening Artikelnr. ERP Timer Voeding
Modulerende thermostaat Navilink 105 074511 VI* • Bedraad
Modulerende thermostaat incl. interface Navilink 128 074513 VI • Batterijen
Bedrade buitensensor 074203 II

*Standaard geleverd met externe sonde 

Type toebehoren Toebehoren Artikelnr.
Koeling Koelingskit Loria 076 313

Buffertank
BT 25 700 436
BT 50 700 437
BT 100 700 432

Toebehoren buitenunits

Trillingsdemperset TD20A (per 4) 17701020
Kit 2e circuit 076 446
Muursteun(1) 17000020
Lekbak weerstand (tracing) 809"644
Condensbak 4-6-8 074 008
Daksokkelset DSS75 10x10x75cm 17000075
Daksokkelset DSS150 10x10x150cm 17000150
Daksokkelset DSST150 T-balk 10x10x150cm 17000152

(1) Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de unit bij montage aan de wand 
 vrij van trillingen wordt geïnstalleerd. Montage op de grond heeft de voorkeur.
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LORIA LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

A -  Loria: Verwarming 1 zone
1. Buitenunit 
2. Koelleiding
3.  Hydraulisch binnendeel
4. Buitenvoeler
5. Modulerende thermostaat
6. Vuilafscheider
7. Buffervat *
8. Elektrische back-up
9. Aanlegthermostaat vloerverwarming

B -  Loria: Verwarming 2 zones
1. Buitenunit 
2. Koelleiding
3.  Hydraulisch binnendeel
4. Buitenvoeler
5. Modulerende thermostaat
6. Vuilafscheider
7. Buffervat *
8. Kit 2 zones
9. Elektrische back-up
10. Aanlegthermostaat vloerverwarming

C -  Loria: Verwarming 1 zone + SWW
1. Buitenunit 
2. Koelleiding
3.  Hydraulisch binnendeel
4. Buitenvoeler
5. Modulerende thermostaat
6. Vuilafscheider
7. Buffervat *
8. Boiler
9. Kit SSW
10. Elektrische back-up
11. Aanlegthermostaat vloerverwarming

HYDRAULISCHE SCHEMA’S

OF

OF

4
8

7

5

5

6 5
1

2

3

9

M

Gemengd circuit
(CC2)

Rechtstreeks circuit
(CC1)

5

5

8
6

7

1

2

3

4 9

10

OF

OF

M

4

5

5

5

9

6

8

1

2

3

7

10

11

*  Afhankelijk van het type 
convector en het watervo-
lume in het verwarmings-
circuit, kan het nodig zijn 
om een buffertank te in-
stalleren.
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A -  Loria Duo: 1 circuit (koelen of verwaren) + SWW 
1. Buitenunit 
2. Koelleiding
3.  Hydraulisch binnendeel
4. Buitenvoeler
5. Modulerende thermostaat
6. Buffervat *
7. Elektrische back-up
8. Aanlegthermostaat vloerverwarming

B -  Loria Duo: 2 circuits (koelen en verwaren) + SWW
1. Buitenunit 
2. Koelleiding
3.  Hydraulisch binnendeel
4. Buitenvoeler
5. Modulerende thermostaat
6. Buffervat *
7. Elektrische back-up
8. Aanlegthermostaat vloerverwarming

OF

OF

1

4

3

6

8

5

5

5

2

7

D

Zone 2

Zone 1

OF

4

1

6

8

5

5

5

3

2

7
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BEDIENING EN TEMPERATUURREGELING
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DE REGELING IS HET ESSENTIËLE ONDERDEEL VOOR 
HET BESTUREN VAN UW VERWARMINGSSYSTEEM. DE  
NAVISTEM REGELAARS WERDEN SPECIFIEK ONTWIKKELD 
VOOR ATLANTIC WARMTEPOMPEN.  DANKZIJ DE MODU-
LERENDE RUIMTEREGELAARS EN DE GEBRUIKSVRIENDELIJ-
KE NAVILINK THERMOSTAAT-BEDIENINGEN HAALT U HET 
HOOGSTE COMFORT UIT UW WARMTEPOMP. EN MET DE 
COZYTOUCH-APP KUNT U UW WARMTEPOMP BEDIENEN 
EN BEHEREN MET UW SMARTPHONE OF TABLET, WAAR EN 
WANNEER U MAAR WENST. 

OVERZICHT 56

COZYTOUCH APPLICATIE 57

NAVILINK THERMOSTATEN 58

SMART ADAPT REGELING 58

NAVISTEM INTERFACES 60
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Gebruiksgemak:
•  Nieuw klokprogramma met hulpfunctie
•  Regeling sanitair warm water (mogelijk zonder 

tijdprogrammering)

RT-conformiteit:
•  Weergave van temperaturen (binnen, setpoint en 

buiten)
•  Weergave verbruik
•  Weergave van modi en meldingen

Modern ontwerp:
•  Groot kleurenscherm
•  Superieure kwaliteit 
•  Mooi design

Dankzij de modulerende ruimteregelaars haalt u het hoogste comfort uit uw warmtepomp en is de bediening kinderspel. 
Verschillende handige modi zorgen ervoor dat u het binnenklimaat precies op uw wensen kunt afstemmen.

Zet de temperatuur naar je hand

Met de slimme en gebruiksvriendelijke Navilink thermostaten 
kunt u makkelijk en intuïtief de temperatuur aanpassen, het 
weekprogramma activeren en het dag/nacht-afwezigheids- 
regime instellen. Middels een aparte buitenvoeler zal de warm-
tepomp automatisch op het juiste tijdstip de ideale watertem-
peratuur leveren voor een maximaal comfort. Bovendien kan de 
warmtepomp super eenvoudig op afstand bediend worden via 
een smartphone of tablet, door middel van de unieke Atlantic 
Cozytouch applicatie.

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Navilink  
A78

Cozytouch BridgeNavilink  
A75

Navilink  
A59 NB

Navilink 105 Navilink 128
interface

Warmtepomptype
Cozytouch app Smart Adapt regeling Buitenvoeler regeling

Alfea Extensa Alfea Excellia Loria

A59 NB (RF) met bridge

A75 (RF) met bridge

A78 (RF) met bridge

Navilink 105 optioneel

Navilink 128 optioneel

NIEUW
DESIGN

NIEUW
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Bediening op afstand

Met de Atlantic Cozytouch-app kunt u uw warmtepomp bedie-
nen en beheren met uw smartphone of tablet, waar en wan-
neer u maar wenst. De app is intuïtief en gebruiksvriendelijk 
ontworpen om het bedienen en regelen eenvoudig te maken 
en het energieverbruik snel en duidelijk te visualiseren.

FUNCTIES

• Meten en weergeven van de kamertemperatuur
• Aanpassen van de ingestelde temperatuur
• Schakelen tussen de modi Comfort, Eco en Off
• Starten en stoppen van warm water
• De buitentemperatuur in realtime weergeven
• Klokprogramma instellen
• Weergave van het energieverbruik

Wat heeft u nodig om een warmtepomp op afstand te bedienen?

•  Navilink A59* + Cozytouch Bridge  + Cozytouch app (gratis)
•  Navilink A75 + Cozytouch app (gratis)  
•  Navilink 105 (niet Cozytouch compatibel)
•  Navilink 128 + Cozytouch app (gratis) (geen Cozytouch Bridge nodig)

* Voeg een extra Navilink toe voor een 2de zone.

SPECIFICATIES

Beheer van  
het verbruik

Eenvoudig biedienen  
en navigeren

Klokprogramma Voeding Artikelnummer

Bediening op afstand

Cozytouch Bridge 002449

Optionele modulerende thermostaten voor regeling van 2 zones

Navilink A59 NB (RF) Bedraad/Batterijen 074232

Navilink A75 (RF) Bedraad UTWA75A

Navilink A78 (RF) Batterijen UTWA78A

Navilink 105 Bedraad 074511

Navilink 128 Batterijen 074513

(1)  Met de Cozytouch app

(1)

Navilink A59 NB* Cozytouch Bridge App

COMPATIBEL  
MET ALLE  

ALFEA EN LORIA 
WARMTEPOMPEN

LORIA RANGE ALFEA EXTENSA RANGE ALFEA EXCELLIA RANGE

57
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NAVILINK THERMOSTATEN & SMART ADAPT

FUNCTIE-OVERZICHT

Navilink A59 NB

Type
Artikel-

nummer
Voeding

Compatibiliteit Functies

Alfea range 
(met 

buitenvoeler)

Loria range 
(zonder 

buitenvoeler)*

Cozytouch 
app

Bediening op 
afstand

Meting en 
weergave 

omgevings-
temp.

Aanpassen 
van 

ingestelde 
temp.

Comfort/ 
Eco modus

Start/Stop
Klok-

programma
Start/Stop 

SWW
Weergave 
verbruik

A59 NB (RF) 07432
Bedraad of 
batterijen met bridge

A75 (RF) 074213 Batterijen
met bridge

A78 (RF) 074214 Batterijen
met bridge

Navilink 105 074511 Bedraad

Navilink 128 074513 Batterijen
zonder  bridge

Voor een 2de zone, voeg een extra Navilink toe:
 - Voor de Alfea range: Navilink A59 NB of A75/A78 
 - Voor de Loria range: Navilink 105 of Navilink 128
* Buitenvoeler optioneel leverbaar.

Meting, weergave en beheer van de omgevingstemperatuur. Met de gebruiksvriendelijke  Atlantic Navilink thermostaat-
bedieningen wordt het thermisch comfort geoptimaliseerd en het energieverbruik gereduceerd.

Navilink thermostaten

Dankzij de modulerende Navilink thermostaten bespaart u 
energie zonder aan comfort in te boeten. Een modulerende 
thermostaat kan naast de aan/uit functie ook andere signalen 
naar de warmtepomp sturen. Eén van deze functies is dat de 
modulerende thermostaat het cv-systeem niet opwarmt tot 
onnodig hoge temperaturen.  Er wordt berekend welke water-
temperatuur nodig is om de gewenste kamertemperatuur te 
bekomen. De Navilink thermostaat zorgt voor een gelijkmatige 
verwarming zodat het systeem met de laagst mogelijke water-
temperatuur het huis comfortabel gaat verwarmen.

Smart Adapt

Met de Navilink 105 en de Navilink 128 interface in combina-
tie met een Loria warmtepomp, is een buitenvoeler niet langer 
nodig. Met behulp van Smart Adapt, een slimme regeling in 
de thermostaat,  wordt de ruimtetemperatuur ten allen tijde  
constant gehouden. Ook bij wisselende buitentemperaturen.

Alfea Extensa AI

VOOR EEN MAXI-
MAAL THERMISCH 
COMFORT EN EEN 

MINIMAAL ENERGIE-
VERBRUIK

MODULEREND

Navilink 105 LoriaNavilink 128

NIEUW
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Bediening Kenmerken

Navilink A75 - A78 - A59

Navilink  
A78

Navilink  
A75

Navilink  
A59 NB

• RF verbinding
• Wijzigen van de modus ‘afwezigheid’
• Meten en weergeven van de omgevingstemperatuur
• Aanpassen van de ingestelde temperatuur
• Foutmeldingen
• Instellen per uur (niet op het type A59)
• Weergeven van het energieverbruik (niet op het type A59)
• Beheer van sanitair warm water (niet op het type A59)

Voeding
• Navilink A59 NB: bedraad of op batterijen (standaard meegeleverd)
• Navilink A75: bedraad
• Navilink A78: batterijen (standaard meegeleverd)

Navilink 105

• Meten en weergeven van de kamertemperatuur
• Aanpassen van de ingestelde temperatuur
• Foutmeldingen
• Geavanceerd weekprogramma met assistent functie
• Mogelijkheid om te werken in ‘basic’ modus
• Beheer van de modus ‘afwezigheid’
• Aanpassen van de instellingen
• Weergave van het energieverbruik 
• Beheer van sanitair warm water
• Groot kleurenscherm
• Bedrade aansluiting
• Compact en elegant design (8,7 x 8,7 x 2,2 cm)

Navilink 128 interface

Specificaties zoals Navilink 105. Extra kenmerken:
• Draadloze aansluiting
• Bediening met Cozytouch app (zonder bridge)
• Compacte interface: 10,8 x 10,8 x 4 cm

KENMERKEN EN FUNCTIES

NIEUW
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Alfea Extensa range

Navistem 400S

KENMERKEN

Design
• Intuïtieve interface
• Zelfaanpassend menu
• Groot verlicht scherm
Ergonomie
• Snelle toegang tot de belangrijkste gegevens van de 

warmtepomp
• Combineerbaar met Navilink A59 NB, A75 of A78  

bedieningen
Connectiviteit
• Cozytouch app in combinatie met de  

Cozytouch bridge

FUNCTIES

• Easy Start: snelle instelling van de warmtepomp
• io-homecontrol® communicatie
• Weergave van energieverbruik

Deze regeling is standaard op:
• Alfea Extensa AI range
• Alfea Excellia AI range

Regeling volgens de 
 buitentemperatuur

Beheer van 1 of 2 circuits

Beheer van sanitair warm water

Weekprogramma

De regeling is het essentiële onderdeel voor het besturen van uw verwarmingssysteem. De Navistem regelaars werden specifiek 
ontwikkeld voor Atlantic warmtepompen. De interface houdt rekening met de buitentemperatuur, de warmte-afgifte, de 
gewenste temperatuur en uw afwezigheid.

NAVISTEM INTERFACES

60



BE
D

IE
N

IN
G

 E
N

 T
EM

PE
RA

TU
U

RR
EG

EL
IN

G

Loria range

Instellen,  
onderhouden 
en meten

Navistem 100H

KENMERKEN

• Eenvoudige interface 
• Snelle toegang tot de belangrijkste gegevens van de 

warmtepomp 
• Navigatie met codes 
• Verlicht scherm 

FUNCTIES

• Regeling volgens de buitentemperatuur
• Beheer van 1 of 2 circuits
• Weekprogramma
• Weergave van energieverbruik

Deze regeling is standaard op:
• Loria range
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WIJ BIEDEN EEN UITGEBREID PROGRAMMA TOEBEHOREN,  
VAN APARTE BOILERS VOOR SANITAIR WARM WATER EN 
BUFFERVATEN TOT SPECIALE UITBREIDINGSKITS EN GE-
LUIDSDEMPENDE UNIT COVERS.

BOILERS VOOR SANITAIR WARM WATER 64

GELUIDSDEMPENDE UNIT COVERS  66

OVERIGE TOEBEHOREN  68

CLIMELEONBOILERS
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Deze A-label opslagvaten voor warm tapwater vormen een energiezuinig verlengstuk van de Alfea en Loria 
warmtepompen. Dankzij de dikke isolatie wordt het warmteverlies met 60% gereduceerden kan het hele gezin 
zorgeloos douchen en baden. 

KENMERKEN

• Opslagvat 300 of 500 liter
• Snelle opwarming en laag verbruik dankzij de  

diabolovormige warmtewisselaar 1  
• Ringleiding voorzien 2

• Boilervat uit duurzaam RVS 3
• Zeer laag stilstandsverlies dankzij de Neopor 4  

isolatie van 145/195mm 
• Ingebouwde zonnewisselaar (type WAH300Sa  

en WAH500Sa)

WAH500SaWAH300Sa

1

2

3

4

De combinatie Alfea Extensa 8 met 300 liter 
boiler WAH300a biedt u een tapwaterren-
dement van maar liefst 2,68 (klasse 4), het 
hoogste rendement in de markt.

BOILERS VOOR SANITAIR WARM WATER

Externe boiler voor warm tapwater
Atlantic warmtepompen van het type Duo hebben een intern boi-
lervat van 190 liter voor sanitair warm water. Wenst u meer op-
slagcapaciteit, dan kunt u uw Alfea en Loria warmtepomp uitbrei-
den met een extern boilervat van 300 of 500 liter. Deze RVS boilers 
(A-label) hebben een grote warmtewisselaar in diabolovorm over 
de volledige hoogte van het vat waardoor het water snel opwarmt 
(type Comfort tot 55°C, type HT tot 58°C)2. De combinatie van de 
massieve isolatie, de RVS tank en de unieke warmtewisselaar le-
vert top energieprestaties en een hoog comfortniveau.

Ringleiding
Met behulp van een pomp zorgt een ringleiding ervoor dat u 
zonder wachttijd warm water uit de kraan tapt. Het volledige 
warmwaterleidingnet wordt op hoge temperatuur gehouden 
(retour leidingtemperatuur >55°C als antilegionellabescher-
ming). Hierdoor werkt het waterleidingnet continu als extra 
verwarmingselement. Opgelet: in goed geïsoleerde gebouwen 
kan dit leiden tot oververwarming. Hoge watertemperaturen 
zijn bovendien minder energiezuinig.

(2) U kunt het anti-legionellaprogramma 1x per week instellen zodat het water in de boiler 
gedurende ca. 30 min. met behulp van de elektrische bijverwarming tot 60°C wordt verwarmd.

55˚C

65˚C

300l

500l

 ALLE BOILERS ZIJN IN EEN ERKEND 
LABORATORIUM GETEST VOLGENS EN16147
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BRUIKBAAR WATERVOLUME BIJ 38°C

SPECIFICATIES BOILERS

MET ZONNE-ENERGIE
Type WAH300a WAH500a WAH300Sa WAH500Sa
Boiler
Inhoud (L) 300 500 300 500
Materiaal hoogwaardig roestvrij staal type 1.4521
Behandeling beitsen en passiveren
Bescherming n.v.t.
Max. druk 10 Bar
Max. druk warmtewisselaar 40 Bar

Isolatie 145mm Neopor
95 mm Neopor +  

100 mm vliesisolatie
145mm Neopor

95 mm Neopor +  
100 mm vliesisolatie

Warmtewisselaar
Wisselaar warmtepomp (m2) 2,9 3,6 2,9 3,6
Wisselaar zon (m2) n.v.t. n.v.t. 0,8 1,3
Weerstand elektr. vermogen(1) 0,75KW 2kW 0,75KW 2kW
Maten en gewichten
Hoogte (mm) 1864 2070 1864 2070
Diameter (mm) 795 995 795 995
Leeggewicht (kg) 67,5 100 70 102,5

(1) Incl. veiligheidsthermostaat. 

Type warmtepomp Primair debiet
Gemiddelde  

laadcapaciteit
WAH300(S)a  

(15>45°C)
WAH300(S)a  

(15>55°C)
WAH500(S)a  

(15>45°C)
WAH500(S)a  

(15>55°C)

l/h kWh min. min. min. min.
LORIA 6004 R32 1300 5,6 112 150 187 249
LORIA 6006 R32 1300 5,6 112 150 187 249
LORIA 6008 R32 1620 7,28 86 115 144 192
LORIA 6010 R32 2020 9,58 66 87 107 146
ALFEA EXTENSA A.I. 5 R32 486 4,5 139 186 - -
ALFEA EXTENSA A.I. 6 R32 648 4,8 131 174 - -
ALFEA EXTENSA A.I. 8 R32 810 5,6 112 149 187 -
ALFEA EXTENSA A.I. 10 R32 1086 7,64 82 109 137 182
ALFEA EXCELLIA A.I. 11 (F) 1872 9 70 93 116 155
ALFEA EXCELLIA A.I. 14 (F) 2340 11 57 76 95 127
ALFEA EXCELLIA A.I. 16F 2628 13 48 64 80 107

LAADTIJD BOILERS

Netto volume à 55°C
Equivalent volume 

à 38°C 
Douchetijd à 7 l/min

(spaardouche)
Douchetijd à 10 l/min

(klassieke douche)
Douchetijd à 15l/min

(luxe douche)
Douchetijd à 20l/min

(regendouche) (2)

liter liter min min min min
WAH300S 300 522 75 52 35 26
WAH500Sa 500 870 124 87 58 43

(2) Let op, sommige regendouches kunnen zelfs tot 35l/min. aan water verbruiken 

Netto volume aan 38°C: 
• Zitbad 120 liter 
• Compact ligbad 150 liter 
• Klassiek ligbad 180 liter 
• Luxe ligbad 250 liter
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KENMERKEN

• Minstens 7dB geluidsdemping*
• Weerbestendig en duurzaam
• Geen impact op capaciteit en rendement
• Eenvoudige montage
• Montage op een plat dak mogelijk
•  Panelen eenvoudig verwijderbaar voor onderhoud unit

*  Resultaat berekend met Atlantic-Fujitsu buitenunits.

CLIMELEON GELUIDSDEMPENDE UNIT COVERS

Maakt de buitenunit van uw airco of warmtepomp teveel lawaai? Of ontsiert hij uw woning? Dan is een geluidsdem-
pende Climeleon unit cover de oplossing. Deze dempt het geluid met 7dB* en ziet er bovendien stijlvol uit.

Stijlvol en stil

Een warmtepomp biedt veel voordelen op het vlak van comfort, 
verbruik en milieu. Maar soms kan het geluid van de buitenunit 
storend zijn, bijvoorbeeld als het toestel zich nabij een slaap-
kamerraam, op het terras of dichtbij de buren bevindt. Sinds 
2021 is nieuwe geluidsregelgeving toegevoegd aan het bouw-
besluit, waarin een maximale geluidsdruk van 40dB(A) op de 
erfgrens verplicht is gesteld. Dit geldt zowel voor nieuwbouw 
als voor het plaatsen van buitenunits bij bestaande woningen. 
De Climeleon Wave unit covers dempen het geluid aanzienlijk 
en ze zien er stijlvol uit. Dankzij het ingenieuze design van de 
Wave wordt de goede werking en het rendement van de airco 
of warmtepomp niet belemmerd.

Ingenieus ontwerp

De Climeleon Wave is ontwikkeld voor zijn geluidsdempende wer-
king. De unit cover heeft geen impact op het rendement van het 
toestel. Dankzij de vorm van de schubben en de berekende ope-
ningen kan uw warmtepomp optimaal presteren en wordt de ge-
luidsdruk met minstens 7 decibel* gereduceerd! Een luchtstroom-
splitter verbetert de luchtdoorstroming, en waarborgt capaciteit 
en rendement van de buitenunit. De Climeleon Wave is gemaakt 
uit gerycycled  zwarte kunststof en bestand tegen wind, regen, 
vrieskou, warmte en zonlicht. De covers zijn bovendien berekend 
op een sneeuwbelasting tot 60kg/m!. De covers bestaan uit losse 
elementen die snel en makkelijk kunnen gemonteerd worden.

7dB 
geluidsdemping
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Type Wave 5 Wave 7 Wave 11 Wave 13
Buitenafmetingen
Breedte 1165mm 1165mm 1165mm 1165mm
Diepte 1200mm 1200mm 1200mm 1200mm
Hoogte 758mm 1002mm 1489mm 1733mm
Binnenafmetingen
Breedte 1060mm 1060mm 1060mm 1060mm
Diepte 490mm 490mm 490mm 490mm
Hoogte 655mm 900mm 1390mm 1650mm

Warmtepomp BUITENDEEL WAVE 7 WAVE 11
Alfea Extensa DUO A.I. 3 R32 WOYA-060KLT
Alfea Extensa (DUO) A.I. 5 R32 WOYA-060KLT
Alfea Extensa (DUO) A.I. 6 R32 WOYA-060KLT
Alfea Extensa (DUO) A.I. 8 R32 WOYA-080KLT
Alfea Extensa (DUO) A.I. 10 R32 WOYA-100KLT

Handige configurator

De Climeleon Wave werd ontwikkeld in samenwerking met  
Fujitsu. Toepassing met andere warmtepomp- en aircomerken 
is mogelijk indien de unit aan bepaalde type- en afmetingvoor-
waarden voldoet. De geluidsdemping bij toestellen van een  
ander merk is afhankelijk van het samengestelde geluidsniveau 
per frequentieband. Met behulp van de Climeleon Configurator 
op www.climeleon.com weet u in een mum van tijd welk Wave 
type geschikt is voor uw airco- of warmtepompbuitenunit.

dB calculator

De geluidsdruk is van heel wat elementen afhankelijk, niet enkel 
de geluidsopbrengst van de warmtepomp of airco-unit, maar 
ook hoe hij opgesteld staat en uiteraard de afstand waarop u 
meet. Een toestel dat in een U-gevel opgesteld staat zal meer 
decibels overbrengen dan een unit voor een vlakke gevel. En een 
toestel op een plat dak zal minder hoorbaar zijn op de begane 
grond. Ga naar de dB Calculator op www.climeleon.com, voer 
de specifieke opstelling van uw warmtepomp in (op de grond, 
op het dak, enz.) en u ziet meteen met hoeveel decibels u het 
geluid van uw toestel kunt dempen.

SPECIFICATIES

SELECTIETABEL

DOE DE 
TEST

Voor de montage van een Climeleon Wave 
is vakkennis van airco- en warmtepomp-
techniek vereist. Daarom is de plaatsing 
door een installateur vereist.
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OVERIGE TOEBEHOREN

Atlantic biedt verschillende toebehoren om de werking van de warmtepomp te optimaliseren en om de installatie te 
vergemakkelijken. Nieuw is ons uniek Wall-In inbouwsysteem voor buitenunits.

Pre-connect kit Simplifix

Toepassing: Alfea Extensa Duo 
Simplifix is een uniek hydraulische verbindingset voor de Alfea Duo warmtepompen, waarbij het 
koperen leidingwerk en de hydraulische componenten zijn voorgemonteerd op een PVC-plaat. Dit 
vereenvoudigt de voorbereiding van de verbindingen. Kwalitatieve Teflon™-afdichtingen garande-
ren de waterdichtheid van de verbindingen. De buizen zijn van gelakt koper met aanduidingen: 
aanvoer, retour, verwarming en warm water. Simplifix is verkrijgbaar voor aansluiting aan de 
rechter- of linkerkant, en voor 1 of 2 zones.  

6 kw extra relais kit

Toepassing: Alfea Extensa en Alfea Excellia 
In de binnenunit te plaatsen relais voor de opwaardering  van de elektrische steunverwarming van 
3 naar 6 kW, op de warmtepompen type Alfea Extensa A.I. (Duo) en Alfea Extensa A.I. (Duo) R32.

Kit 2 zones

Toepassing: Alfea Extensa, Alfea Excellia en Loria 
Voor het beheer van een tweede verwarmingszone met hetzelfde of een ander afgiftesysteem

Samenstelling: een gemotoriseerde modulerende 3-wegklep en circulatiepomp voor de tweede 
verwarmingszone. Omkasting (geassembleerde set) en afstandhouder voor het verplaatsen van de 
circulatiepomp met laag verbruik geïntegreerd in de kast (niet bij de Kit 2 zones voor het type Duo).

Koelkit

Toepassing: Alfea Extensa en Loria  
Voor vloerverwarming of dynamische convectoren

Samenstelling: opvangbak voor de opvang en afvoer van condenswater, sensoren en instructies

Kit groot debiet  

Toepassing: Alfea Extensa, Alfea Excellia
Voor installaties met groot drukverlies of zeer groot oppervlak in een enkele zone. Aanbevolen voor 
installaties met meer dan 2 m3 debiet per uur en meer dan 2 mWk drukverlies.

Samenstelling: Pomp met montagetoebehoren voor vervanging van de standaard circulatiepomp 
op type Excellia A.I. (DUO)

Magnetisch vuilfilter

Toepassing: Loria wandmodel
De vuilafscheider laat alle vuildeeltjes bezinken zonder de doorstroming van het systeem te belem-
meren. Door de magneet wordt ook magnetiet uit het systeem gefilterd. Geadviseerd toe te passen 
op de Loria R32 voor wandmontage.
Voor de Alfea range is in verband met de geïntegreerde vuilopvang in de coaxiale warmtewisselaar 
geen additioneel vuilfilter nodig.
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Buffervaten

Toepassing: Voor installaties waar het watervolume onder de in de instructies aanbevolen waar-
den ligt.
De types BT 25 en BT 50 met inhoud van 25 en 50 liter kunnen het watervolume toevoegen dat 
nodig is voor de installatie. Grotere volumes (100 L, 200 L en 300 L) zijn tevens beschikbaar.

Samenstelling: Buffertank met isolerende kunstleder bekleding Geleverd met 4 doppen en steun-
stukken.

Pakketbenaming H X Ø (mm) Inhoud Gewicht (kg) ERP Klasse

BT 25 790 x 290 25 L 12,8 C

BT 50 1008 x 343 50 L 19,5 C

BT 100 1115x600 100L 35 C

BT 200 1407 x 513 200L 60kg C

BT 300 1519x620 300L 80kg C

Wall-In inbouwsysteem voor buitenunits

Toepassing: Alfea Extensa  t/m 8kW en Loria t/m 8kW 
•  Slimme oplossing om de buitenunit onzichtbaar in de gevel van het gebouw te integreren met 

behoud van de prestaties van het toestel, zonder hinderlijke trillingen
• Geschikt voor Loria buitenunits tot 8 kW
• Geschikt voor ruimtes zonder thermische isolatie

Samenstelling kit:
1)  Rooster: hoogwaardig gecoate grill om de luchtstroom te sturen (met behoud van efficientie van 

de warmtepomp).
2) Frame: kader met afdichtingen en versterkte steunen om te bevestigen aan de muur
3) Box: vooraf geassembleerde cover voor de buitenunit 

• Opvang en afvoer van condenswater
• Verwijderbare panelen voor gemakkelijke toegang
• Bevestigingsrail met anti-vibratie steunen 
• Geluiddempende isolatie
• Voorkomt overdracht van trillingen 



ALGEMENE VOORWAARDEN GROUPE ATLANTIC NEDERLAND

1. Algemeen
Onder ‘Groupe Atlantic Nederland’ wordt in deze algemene voorwaarden ver-
staan Groupe Atlantic Nederland B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen. 
Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die prijsopgaves of offertes bij 
Groupe Atlantic Nederland aanvraagt en/of waarmee Groupe Atlantic Nederland 
een overeenkomst sluit. 

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Grou-
pe Atlantic Nederland als verkoper, leverancier of servicedienstverlener optreedt, 
ook als hiervoor geen vergoeding wordt betaald. De toepasselijkheid van door de 
opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

3. Aanbieding

Elke aanbieding van Groupe Atlantic Nederland is 30 dagen geldig en gebaseerd 
op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en bij gelijk-
blijvende materiaal- en grondstofprijzen. Dit betekent dat Groupe Atlantic Neder-
land het aanbod nog kan wijzigen of intrekken.  

4. Overeenkomst
4.1. Tussen Groupe Atlantic Nederland en de opdrachtgever komt pas een over-

eenkomst tot stand zodra Groupe Atlantic Nederland de opdracht van de 
opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard (bijvoorbeeld door het sturen van 
een opdrachtbevestiging of e-mail) of een begin met de uitvoering van de 
opdracht heeft gemaakt.

4.2. Groupe Atlantic Nederland neemt bij de uitvoering van de overeenkomst 
de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Groupe Atlantic Nederland 
mag altijd derden inschakelen. 

4.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren 
van alle gegevens waarvan Groupe Atlantic Nederland aangeeft of waar-
van de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor 
het uitvoeren van de overeenkomst. 

4.4. Meerwerk betreft alles wat door Groupe Atlantic Nederland in overleg met 
de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de 
overeenkomst vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd of gepresteerd. 
Groupe Atlantic Nederland mag meerwerk afzonderlijk in rekening bren-
gen. 

5. Annulering
De opdrachtgever kan de overeenkomst niet annuleren. Mocht Groupe Atlantic 
Nederland toch instemmen met een annulering, dan is de opdrachtgever 25% van 
de overeengekomen prijs aan annuleringskosten verschuldigd. 

6. Prijzen
6.1. Alle door Groupe Atlantic Nederland afgegeven prijzen zijn exclusief om-

zetbelasting. Op geleverde goederen en/of diensten wordt te allen tijde 
het geldende omzetbelastingtarief in rekening gebracht (i.e. in Nederland 
21%). 

6.2. Als na het sluiten van de overeenkomst voor Groupe Atlantic Nederland 
een kostprijsverhoging ontstaat van meer dan 8%, dan is Groupe Atlan-
tic Nederland gerechtigd de met de opdrachtgever overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen, zelfs als de verhoging voorzienbaar was. 

6.3. Mocht Groupe Atlantic Nederland binnen 3 maanden na het sluiten van de 
overeenkomst besluiten tot een prijsverhoging van meer dan 8%, dan mag 
de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden zonder dat dit leidt tot enige 
schadevergoedingsplicht. 

7. Levertijd
7.1. Levertijden zijn altijd indicatief en nooit fataal. Groupe Atlantic Nederland 

is niet eerder in verzuim dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld, 
waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut blijft. 

7.2. Levertijden zijn bovendien gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van 
de overeenkomst geldende omstandigheden en op door leveranciers opge-
geven levertermijnen. Als buiten de schuld van Groupe Atlantic Nederland 
vertraging ontstaat door een wijziging van omstandigheden en/of in de 
aanlevering van materialen, wordt de levertijd richting de opdrachtnemer 
voor zover nodig verlengd. 

7.3. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehe-
le of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrij-
ding meer dan 36 weken bedraagt. De opdrachtgever kan in dat laatste ge-
val de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan Groupe Atlantic 
Nederland ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op 
teruggaaf van de al betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van 
de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15% van de voor 
het geleverde product overeengekomen prijs. 

8. Levering 
8.1. Leveringen vinden plaats op werkdagen tussen 8:00 uur en 16:00 uur op 

de overeengekomen plaats van bestemming. De minimale ordergrootte is 
"15,-. Bij leveringen met een prijs beneden de "750,- wordt " 20,- order-
behandelingskosten in rekening gebracht. In het geval van tijd/spoedzen-
dingen worden meerkosten gerekend. Op alle producten wordt (indien van 
toepassing) een afvalbeheer/recyclebijdrage volgens het geldende tarief 
van Stichting Open berekend. Verpakkingsmateriaal wordt niet teruggeno-
men.

8.2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat er iemand op de overeengekomen da-
tum en adres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Als er op 
het afgesproken tijdstip en adres niemand is om de levering in ontvangst 
te nemen, worden de goederen niet gelost. De kosten van iedere volgende 
levering worden aan de opdrachtgever doorberekend. 

8.3. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk op eventuele te-
korten, foutieve leveringen en/of beschadigingen te controleren. Tekorten, 
fouten en/of schades moeten gedetailleerd en schriftelijk op de vrachtbrief 
van de transporteur vermeld worden. Opdrachtgever dient voorts Groupe 
Atlantic Nederland onmiddellijk (binnen 48 uur) schriftelijk via verkoop.
nl@groupe-atlantic.com gemotiveerd in te lichten over eventuele klachten 

bij aflevering. Bij gebreke van één van beide handelingen komen alle rech-
ten van de opdrachtgever te vervallen en is Groupe Atlantic Nederland niet 
aansprakelijk voor tekorten, fouten in de levering en/of beschadigingen. 

9. Overcomplete producten retourneren 
9.1. Terugzending van overcomplete producten is enkel mogelijk na voorafgaan-

de goedkeuring door Groupe Atlantic Nederland aan te vragen via verkoop.
nl@groupe-atlantic.com. Producten die Groupe Atlantic Nederland niet op 
voorraad houdt en/of bestelde producten en/of specials en/of producten 
met een overeengekomen prijs lager dan "250,- worden niet retour geno-
men. Groupe Atlantic Nederland brengt in alle gevallen retournamekosten 
in rekening van 25% van de overeengekomen prijs. Eigen kosten of schade 
als gevolg van retournering aan de kant van de opdrachtgever komen voor 
diens rekening en risico. 

9.2. Groupe Atlantic Nederland kan aan haar goedkeuring (aanvullende) voor-
waarden verbinden, waaronder:
• Het artikelnummer en serienummer dienen zichtbaar vermeld te zijn;
• Het artikel wordt aangeleverd in de originele, ongeopende en onbe-

schadigde verpakking;
• Het artikel is in nieuwstaat;
• De originele aankoopfactuur dient te worden meegezonden;
• Retouraanvragen dienen binnen 3 maanden na factuurdatum aange-

vraagd te zijn en binnen 2 weken na goedkeuring verzonden te zijn 
aan Groupe Atlantic Nederland; 

• De verpakking dient voorzien te zijn van het RMA-nummer.

10. Defecte producten retourneren 
10.1. Terugzending van defecte producten is enkel mogelijk onder vermelding 

van een RMA-nummer. Dit nummer kan aangevraagd worden bij Groupe 
Atlantic Nederland via service.nl@groupe-atlantic.com. Voor het retourne-
ren van defecte producten gelden verder de volgende voorwaarden: 
• Het artikelnummer en serienummer dienen zichtbaar vermeld te zijn;
• De garantietermijn is nog niet verstreken en aan de garantievoorwaar-

den is voldaan;
• De originele aankoopfactuur dient te worden meegezonden;
• Retouraanvragen bevatten een duidelijke reden van retour en worden 

binnen 2 weken na aanvraag RMA-nummer verzonden aan Groupe At-
lantic Nederland; 

• De verpakking dient voorzien te zijn van het RMA-nummer.

11. Aanvullende diensten
Groupe Atlantic Nederland levert op aanvraag aanvullende servicewerkzaamhe-
den en inbedrijfstellingsdiensten aan de opdrachtgever. Deze diensten worden te-
gen meerkosten en conform de aanvullende servicevoorwaarden geleverd. Derge-
lijke aanvullende diensten worden naar beste kunnen geleverd. De opdrachtgever 
blijft echter verantwoordelijk voor het juist en tijdig beschikbaar stellen van de 
noodzakelijke inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden en blijft ook aan-
sprakelijk voor de installatie van het product. 

12. Klachtplicht
De opdrachtgever verbindt zich de geleverde producten binnen uiterlijk 14 dagen 
na de levering te onderzoeken en daarbij vast te stellen of de producten overeen-
komen met de verwachtingen op basis van de overeenkomst. Als deze termijn 
zonder schriftelijke en gespecificeerde melding rondom de klachten verstrijkt, is 
het recht om te klagen wegens het niet voldoen aan de overeenkomst komen te 
vervallen. 

13. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
Direct nadat het product is geleverd, draagt de opdrachtgever het risico voor alle 
directe en indirecte schade die aan of door dit product mocht ontstaan. De eigen-
dom van het product gaat echter pas op de opdrachtgever over, wanneer al het 
door de opdrachtgever aan Groupe Atlantic Nederland voor leveringen of werk-
zaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig is voldaan. 
Als de opdrachtgever in verzuim is, is Groupe Atlantic Nederland gerechtigd de 
zaken die aan haar toebehoren zelf voor rekening van de opdrachtgever terug te 
(doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden zonder dat de opdrachtgever 
afgifte kan weigeren, opschorten dan wel voorwaarden daaraan kan verbinden. 

14. Betaling
14.1. Groupe Atlantic Nederland mag voor de door haar geleverde goederen en 

diensten deelfacturen zenden. Alle betalingen dienen zonder aftrek of ver-
rekening te geschieden binnen de op de factuur genoemde betaaltermijn 
en/of binnen dertig dagen na factuurdatum door overmaking op het op de 
factuur aangegeven rekeningnummer van Groupe Atlantic Nederland. 

14.2. Als de opdrachtgever met de voldoening van een geldsom in verzuim ge-
raakt, is hij over de periode van dat verzuim vertragingsrente verschuldigd 
ter grootte van de wettelijke handelsrente. Daarnaast worden alle vorde-
ringen van Groupe Atlantic Nederland op opdrachtgever terstond opeis-
baar en komt opdrachtgever op andersluidende betalingscondities geen 
beroep meer toe. 

14.3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in 
de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats 
van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de op-
drachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Ook 
als de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling 
bestaan. 

15. Incassokosten 
Als de opdrachtgever (een of meerdere van) zijn verplichtingen niet (of niet tijdig) 
nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter ver-
krijging van voldoening buiten en in rechte voor rekening van de opdrachtgever. 
Dit betreft zowel de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, 
het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen als door 
Groupe Atlantic Nederland gemaakte gerechtelijk kosten, behalve als de op-
drachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. 
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16. Garantie 
16.1. Groupe Atlantic Nederland hanteert een garantietermijn van 24 maanden 

op ventilatieproducten te rekenen vanaf productiedatum (te vinden via het 
serienummer op de typeplaat van het product). 

16.2. Groupe Atlantic Nederland hanteert een garantietermijn van 24 maanden 
op verwarming en koeling producten te rekenen vanaf factuurdatum (zoals 
opgenomen op de factuur van Groupe Atlantic Nederland).

16.3. In geval van een overeengekomen inbedrijfstelling door Groupe Atlantic 
Nederland kan de garantietermijn verlengd worden overeenkomstig de 
dan geldende aanvullende servicevoorwaarden. 

16.4. Gebreken die naar het oordeel van Groupe Atlantic Nederland onder de ga-
rantie vallen, worden door haar gerepareerd of vervangen met een niet-ge-
brekkig onderdeel, in het bedrijf van de opdrachtnemer of door toezending 
van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Grou-
pe Atlantic Nederland.

16.5. Buiten de garantie vallen gebreken die (geheel of gedeeltelijk) het gevolg 
zijn van: 
- Niet volgens installatievoorschriften en door een erkende en gespecia-

liseerde installateur uitvoeren van de installatie; 
- Onjuist in gebruik stellen van de installatie;
- Onjuist gebruik van de installatie en/of gebruik niet binnen de opge-

geven werkingslimieten; 
- Onderhoud- of servicewerkzaamheden die niet exact en aantoonbaar 

volgens de onderhoudsvoorschriften zijn uitgevoerd door een hiervoor 
gediplomeerde en gecertificeerde installateur overeenkomstig gel-
dende wet- en regelgeving;

- Normale slijtage;
- Materialen, zaken, werkwijzen en constructies die in overleg met of op 

instructie van de opdrachtgever werden toegepast; 
- Externe omstandigheden zoals weersinvloeden, vandalisme of een 

foutieve spanning (over- of onderspanning); 
- Plaatsing in een agressieve omgeving, achterstallig onderhoud of ern-

stige vervuiling;
- In alle gevallen waarbij het typeplaatje onleesbaar of verwijderd is;
- De toepassing van enig overheidsvoorschrift over de aard of kwaliteit 

van de toegepaste materialen.
16.6. Buiten de garantie vallen ook materialen of zaken, die door de opdracht-

gever aan Groupe Atlantic Nederland (bijvoorbeeld ter bewerking) zijn 
verstrekt en door Groupe Atlantic Nederland van derden betrokken onder-
delen, voor zover de derde geen garantie aan Groupe Atlantic Nederland 
verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

16.7. Voor door Groupe Atlantic Nederland uitgevoerde inspecties, advisering en 
soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

16.8. Als de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 
verplichting, die voor hem uit de met Groupe Atlantic Nederland gesloten 
overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voort-
vloeit, is Groupe Atlantic Nederland met betrekking tot geen van deze over-
eenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. 

16.9. Als de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
Groupe Atlantic Nederland tot demontage, reparatie of andere werkzaam-
heden aan het product overgaat, vervalt elke aanspraak uit hoofde van ga-
rantie.

16.10. Het beweerdelijk niet-nakomen door Groupe Atlantic Nederland van ga-
rantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, 
die voor hem voortvloeien uit enige met de Groupe Atlantic Nederland ge-
sloten overeenkomst.

17. Aansprakelijkheid
Voor gebreken in geleverde zaken geldt de in deze algemene voorwaarden om-
schreven garantieregeling. Groupe Atlantic Nederland is niet aansprakelijk voor 
de gevolgen van adviezen rondom product en omgeving of informatie over beno-
digde vermogens of capaciteit. Alle andere aansprakelijkheid van Groupe Atlantic 
Nederland is beperkt tot rechtstreekse schade aan personen en zaken en tot het 
bedrag van de door de verzekeraar van Groupe Atlantic Nederland gedane uitke-
ring. 
Mocht de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaan of de schade niet 
door de verzekering worden gedekt, is de aansprakelijkheid van Groupe Atlantic 
Nederland beperkt tot de factuurwaarde. De in deze voorwaarden opgenomen 
beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade is te wijten aan 
opzet of bewuste roekeloosheid van Groupe Atlantic Nederland of haar bedrijfs-
leiding.

18. Overmacht
In geval van overmacht kan Groupe Atlantic Nederland naar eigen keuze de na-
koming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst (geheel en gedeel-
telijk) ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Groupe 
Atlantic Nederland onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van 
het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien. Hieronder wordt bij 
wijze van voorbeeld verstaan: stakingen, een tekort aan benodigde grondstoffen 
of materialen, stagnatie bij toeleveranciers, problemen met transport, een gebrek 
aan personeel als gevolg van ziekte of weersomstandigheden, etc. 
Groupe Atlantic Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, 
als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Groupe 
Atlantic Nederland haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht 
worden de leverings- en andere verplichtingen van Groupe Atlantic Nederland op-
geschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen 
door Groupe Atlantic Nederland niet mogelijk is langer duurt dan 36 weken zijn 
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval 
een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

19. Intellectuele eigendom 
Alle door Groupe Atlantic Nederland verstrekte stukken, zoals rapporten, advie-
zen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uit-
sluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van 
de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming 
van Groupe Atlantic Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of 
ter kennis van derden gebracht. Groupe Atlantic Nederland behoudt het recht de 

door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doel-
einden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij 
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

20. Beëindiging van de overeenkomst 
De vorderingen van Groupe Atlantic Nederland op de opdrachtgever zijn onmid-
dellijk opeisbaar als: 
- Na het sluiten van de overeenkomst aan Groupe Atlantic Nederland ter ken-

nis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdracht-
gever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

- Groupe Atlantic Nederland de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te 
stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uit-
blijft dan wel onvoldoende is; 

- De opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet behoorlijk of 
niet tijdig nakomt; 

- De opdrachtgever failliet verklaard wordt, ten aanzien van de opdrachtgever 
(voorlopige) surseance van betaling is uitgesproken of toepassing van de 
schuldsaneringsregeling ten aanzien van de opdrachtgever wordt uitgespro-
ken; 

- Het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd; 
- Het bedrijf van opdrachtgever wordt overgenomen of fuseert. 
In de genoemde gevallen is Groupe Atlantic Nederland bevoegd de verdere uit-
voering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. 

21.  Geschillen
Eventuele geschillen tussen Groupe Atlantic Nederland en de opdrachtgever wor-
den beslecht door de Nederlandse rechter te Arnhem. 

22. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Groupe Atlantic Nederland en de opdrachtgever is 
Nederlands recht van toepassing.

(Aanvullende) Aftersales en servicevoorwaar-
den Groupe Atlantic Nederland
Groupe Atlantic Nederland hanteert algemene voorwaarden. Die voorwaarden 
zijn op al haar leveringen en diensten van toepassing. Zij bevatten een garan-
tietermijn van 24 maanden op de levering van ventilatie-, verwarming- en koe-
ling-producten inclusief de voorwaarden voor garantie. De betreffende termijn 
kan verlengd worden bij een overeengekomen inbedrijfstelling door Groupe At-
lantic Nederland of in geval van bepaalde defecte onderdelen. Voor die situaties 
gelden aanvullend de volgende aftersales en servicevoorwaarden:

Bij inbedrijfstelling Orcon WTU ventilatie: 
Bij inbedrijstelling van een ventilatiesysteem wordt, na betaling van zowel de 
overeengekomen aankoopprijs als de meerprijs voor inbedrijfsstelling en na goed-
keuring van het systeem door Groupe Atlantic Nederland, de garantietermijn (on-
der de in de algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden) verlengd van 24 
maanden naar 36 maanden. 

Bij inbedrijfstelling Atlantic lucht-water warmtepomp: 
Bij inbedrijstelling van een lucht-water warmtepomp wordt, na betaling van zo-
wel de overeengekomen aankoopprijs als de meerprijs voor inbedrijfsstelling en 
na goedkeuring van het warmtepomp systeem door Groupe Atlantic Nederland, 
de garantietermijn (onder de in de algemene voorwaarden opgenomen voorwaar-
den) verlengd van 24 maanden naar 36 maanden. 

Bij en inbedrijfstelling Fujitsu VRF-systeem:
Bij inbedrijstelling van een VRF-systeem wordt, na betaling van zowel de overeen-
gekomen aankoopprijs als de meerprijs voor inbedrijfsstelling en na goedkeuring 
door Groupe Atlantic Nederland van het VRF-systeem, de garantietermijn (on-
der de in de algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden) verlengd van 24 
maanden naar 36 maanden. 

Bij servicebezoeken
In geval van storingen kan Groupe Atlantic Nederland op verzoek van de opdracht-
gever (aanvullende) service verlenen. Dit kan (naar keuze van Groupe Atlantic Ne-
derland) zowel telefonisch als ter plaatse op locatie. Een verzoek voor een service-
bezoek kan per e-mail aangevraagd worden via service.nl@groupe-atlantic.com, 
onder vermelding van het type unit/product, een duidelijke omschrijving van de 
storing en het bezoekadres. De opdrachtgever is verplicht een eigen monteur ter 
plaatse te hebben; Groupe Atlantic Nederland verricht zelf geen koeltechnische 
of waterzijdige handelingen. Aan een servicebezoek kunnen (uurloon- en voorrij-) 
kosten verbonden zijn. Groupe Atlantic Nederland communiceert deze vooraf en 
schriftelijk. 

Bij defecte onderdelen van verwarming- en koelingsproducten
Groupe Atlantic Nederland hanteert een garantietermijn tot 5 jaar vanaf factuur-
datum voor door haar defect bevonden onderdelen van Atlantic-Fujitsu producten 
en toebehoren. Voorwaarde voor deze aanvullende garantie is dat aantoonbaar, 
vanaf het 2e jaar na factuurdatum, een jaarlijkse onderhoudsbeurt is uitgevoerd 
door een F-gassen gecertificeerde installateur, conform de geldende richtlijnen. 
De garantie is uitdrukkelijk beperkt tot cq. behelst het gratis leveren van de door 
Groupe Atlantic Nederland defect bevonden onderdelen mits beschikbaar. Grou-
pe Atlantic Nederland stuurt een factuur samen met de vervangende onderdelen. 
Nadat Groupe Atlantic Nederland de defecte onderdelen retour heeft ontvangen 
en ook als defect heeft beoordeeld, wordt een credit nota opgemaakt. 
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