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Zaprojektowany dla Twojego komfortu 

Nowoczesny dom zbudowany w dzisiejszych czasach wymaga 
zużycia znacznie mniejszej ilości energii na ogrzewanie niż domy 
wybudowane w latach 70-tych ubiegłego wieku. Domy 
przyszłości będą zużywać jeszcze mniej energii na ogrzewanie. 
Jednocześnie zużycie gorącej wody, na prysznice oraz inne 
czynności zachodzące w domu wzrasta. 

Jak działa wewnętrzna centrala EcoNordic?

Moduł wentylacyjny odzyskuje ciepło ze zużytego powietrza w domu, które jest następnie używane do ogrzania nowego, czystego, 
świeżego powietrza nawiewanego do domu. Reszta ciepła w zużytym powietrzu jest następnie wysyłana do unikalnego nowego modułu 
pompy ciepła, w którym wydajny, przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy CO2 odzyskuje więcej ciepła. Ogrzana woda jest 
wysyłana do zbiornika, który rozsyła gorącą wodę do kranów, pryszniców i ogrzewania opartego na wodzie. EcoNordic jest 
kontrolowany za pomocą aplikacji Flexit GO.

Nasza nowa wewnętrzna centrala grzewczo-wentylacyjna 
EcoNordic posiada zintegrowaną wentylację, ogrzewanie i 
produkcję gorącą wodę. Zapewnia ona najlepszy wewnętrzny 
klimat, ogrzewanie domu oraz obfite ilości gorącej wody w bardzo 
energooszczędny sposób. Jest to również nasz wkład w przejście 
na gospodarkę ekologiczną z mniejszym oddziaływaniem na 
środowisko i zmniejszoną emisyjnością.

moduł rekuperacji

moduł instalacyjny

moduł pompy ciepła 

moduł hydrauliczny

Wartościowe wyniki pracy

Niskie zużycie energii
 

Wysoka ilość odzyskiwanego ciepła w module wentylacji 
oraz fakt, że pompa ciepła wykorzystuje ciepło resztkowe z 
wywiewanego powietrza czynią wewnętrzną centralę 
EcoNordic szczególnie energooszczędną. Flexit EcoNordic 
posiada największą wydajność na rynku – ponad 90%.

Wydajny, przyjazny dla środowiska
czynnik chłodniczy
 

Moduł pompy ciepła używa przyjaznego dla środowiska, 
wydajnego czynnika chłodniczego CO2. Jest ono przyjazne 
dla przyszłości, zawsze dostępne oraz wygodne w montażu. 
CO2 jako czynnik chłodniczy jest bardzo wydajny oraz 
szybki w podgrzewaniu gorącej wody do wysokiej 
temperatury, co oznacza, że zbiornik gorącej wody nie musi 
już zajmować tyle miejsca co przy standardowych 
rozwiązaniach.

Czyste, świeże powietrze - przez cały rok,
nawet gdy jest zimno 
 

Moduł wentylacyjny jest wyposażony w obrotowy 
wymiennik ciepła który nie wysusza powietrza w domu. 
Świeże, przefiltrowane powietrze jest dostarczane do domu, 
zaś zanieczyszczone powietrze jest z niego usuwane. 
Produkt ten został opracowany i przetestowany zwłaszcza 
dla zimnego i wymagającego klimatu. 

Energooszczędna produkcja
gorącej wody użytkowej
 

Zintegrowana pompa ciepła z czynnikiem CO2 zapewnia 
wysoce energooszczędne wytwarzanie gorącej wody w 
dużych ilościach. Sprężarka z kontrolą prędkości 
dopasowuje produkcję grzewczą do bieżących potrzeb, 
które pomagają zoptymalizować pracę. 

2 NA 3
PRYSZNICE

SĄ DARMOWE
I lustrac ja  przedstawia EcoNordic  WH4 ze 
z i n t e g r o w a n ą  w e n t y l a c j ą ,  g o r ą c ą  w o d ą
i ogrzewaniem zainstalowanymi w pomieszczeniu 
technicznym. Wewnętrzna centrala klimatyzacyjna 
jest również dostępna w wersji bez ogrzewania 
przestrzeni (EcoNordic W4). EcoNordic jest 
sterowany za pomocą darmowej aplikacji Flexit GO.

PRODUKT WYSTĘPUJE W DWÓCH WERSJACH:

Ten model posiada zintegrowaną wentylację, wytwarzanie 
gorącej wody, a także funkcję ogrzewania przestrzeni. 
Produkt ten pasuje do nowych domówi i stanowi 
optymalne rozwiązanie dla zapotrzebowania całego domu 
w wentylację, ogrzewanie oraz produkcję gorącej wody.

EcoNordic WH4

Ten model posiada zintegrowaną wentylację i wytwarzanie 
gorącej wody. Produkt ten nadaje się szczególnie dla 
nowych domów, które posiadają oddzielny sposób 
ogrzewania. Jest również odpowiednie jako zastępstwo 
starych układów wentylacji i ogrzewania wody. 

EcoNordic W4

Wewnętrzna centrala grzewczo-wentylacyjna EcoNordic 
szczególnie nadaje się dla domów o powierzchni od 120 do 220 
m2. Flexit GO upraszcza sterowanie całym układem przez 
aplikację. 

Obszary zastosowań

Inteligentne sterowanie za pomocą Flexit GO

Cały układ wewnętrznej centrali grzewczo-wentylacyjnej jest 
sterowany i monitorowany za pomocą aplikacji. Sterowanie jest 
proste i jasne.

Występuje wiele opcji służących automatyzacji działań oraz ich 
przystosowaniu do potrzeb użytkownika, np. poprzez użycie 
funkcji kalendarza w aplikacji czy podłączenie czujnika 
wilgotności i czujnika Co2.

W aplikacji FLEXIT GO możesz również 
uzyskać informacje o wymianie filtrów
i innych niezbędnych inspekcjach.

Obsługa serwisu może uzyskać 
dostęp do produktu przez sieć oraz
w razie konieczności udzielić zdalnej 
pomocy.
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EcoNordic WH4

Flexit EcoNordic WH4 to pompa ciepła z rekuperatorem, które zapewniają 
zrównoważoną wentylację, ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie domu.

Urządzenie w bardzo energooszczędny sposób zapewnia zdrowy klimat w 
pomieszczeniach, dużą ilość ciepłej wody użytkowej i ogrzewanie.

W przypadku niewielkiego zapotrzebowania na wodę użytkową, energia do ogrzewania 
pomieszczeń jest pobierana bezpośrednio ze zbiornika bez uruchamiania pompy ciepła 
(funkcja buforu). W celu uproszczenia obsługi i montażu jednostka składa się z 4 
modułów.

Opis produktu:

ź Przyjazne dla środowiska/naturalne chłodziwo Co2.
ź Bardzo wysoka wydajność dzięki odzyskiwaniu ciepła. zarówno przez moduł 

wentylacyjny i pompę ciepła.
ź Obrotowy wymiennik ciepła, zapewnia wydajną pracę  i utrzymanie odpowiedniego 

poziomu wilgoci w powietrzu
ź Sprężarka pracuje z wysoką wydajnością nawet przy temperaturze -25 °C.
ź Energooszczędne wytwarzanie ciepłej wody do 65°C tylko za pomocą sprężarki (bez 

grzałek elek.)
ź Wszystkie elementy są umieszczone wewnątrz, więc nie ma potrzeby stosowania 

jednostki zewnętrznej.
ź Wszystko w jednym: zrównoważona wentylacja, dostarczanie ciepłej wody 

użytkowej i ogrzewanie wodne w domu.
ź Funkcja buforu pozwala utrzymać temperaturę domu, przy wyłączonym module 

pompy ciepła.

Położenie złączy
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Chłodziwo Co2 (0,5kg)  CO2 (0,5kg) 

400V ~3N 230V ~3

GWP 1 1

 52 db(A)  CO2 (0,5kg) 

 Do 4kW  Do 4kW 

Inwerterowa spiralna Inwerterowa spiralna 

Poziom hałasu (EN12102-2)

Wydajność sprężarki

Moc grzewcza do -8°C 

Moc grzewcza od -8°C do  -21°C 

Podłączenie przewodu powietrza

Temperatura wymiennika 

Zewnętrzna jednostka

Typ sprężarki

4kW 4kW

3,5kW 3,5kW

200mm 200mm

120°C 120°C 

brak brak

Wydajność 370m3/h 370m3/h 

Wymiennik obrotowy obrotowy 

 Flexit GO  Flexit GO 

 ePM1 55% (F7)  ePM1 55% (F7) 

Sterowanie, standardowe

Filtr powietrza (nawiew/wywiew)

Moc wyjściowa przepływowej
spirali elektrycznej wody

3 kW
(1 kW-opcjonalnie)

3 kW
(1 kW-opcjonalnie)

 Pojemność zbiornika  197 litrów 

Nominalne ciśnienie robocze  0,45/4,5 MPa/barów 

 0,7/7 MPa/barów 

 ePM1 55% (F7) 

Maksymalne ciśnienie robocze 

Temperatura, ciepła woda 

 197 litrów 

 0,45/4,5 MPa/barów 

 0,7/7 MPa/barów 

 ePM1 55% (F7) 

Położenie  Pom. techniczne 

Temperatura w pomieszczeniu  Min. 3°C 

 Pom. techniczne 

 Min. 3°C 

800501 7023678005019 Wh4 E4200

GTINKOD PRODUKTU MODEL
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Wewnętrzna centrala grzewczo-wetylacyjna:

ź Szerokość podstawowa 60 cm (moduł)

ź Modułowa budowa dla łatwiejszego transportu i instalacji

ź W pełni zintegrowany system sterowania

ź 2 wersje produktu

Moduł wentylacji

ź Obrotowy wymiennik ciepła pokryty specjalną powłoką zwiększającą

odzysk temperatury, całkowita wydajność ponad 90% 

ź SFP <1,5 przy 66 l/s i 100 Pa ePM1 55% (F7) filtr nawiew oraz wywiew 

Moduł pompy ciepła

ź Czynnik chłodniczy Co2

ź Sprężarka z kontrolą prędkości (inwertorowa), do 4 kW

ź Wysoka moc 4kW, a także 3 kW przy -25°C

ź Temperatura wody 65°C jedynie przy użyciu sprężarki

ź Opatentowana, unikatowa technologia

Moduł zbiornika

ź Pojemność zbiornika: 200 litrów

ź Zbiornik ze stali nierdzewnej

ź Wzór czerpni XL

ź Łatwe serwisowanie - wszystkie podzespoły dostępne

po zdjęciu przedniej pokrywy.

Moduł instalacyjny

ź Dodatkowa przestrzeń dla instalacji,

na przykład:

 Rozdzielacz ogrzewania

 Naczynie zbiorcze 

 Zawór redukcyjny

 Przyłącze wejściowe i wyjściowe wody

SCHEMAT INSTALACJI Z POMPĄ CIEPŁA WH4

EcoNordic WH4
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Moduł pompy ciepła

ź Czynnik chłodniczy Co2

ź Sprężarka z kontrolą prędkości (inwertorowa), do 4 kW

ź Wysoka moc 4kW, a także 3 kW przy -25°C

ź Temperatura wody 65°C jedynie przy użyciu sprężarki

ź Opatentowana, unikatowa technologia

Moduł zbiornika

ź Pojemność zbiornika: 200 litrów

ź Zbiornik ze stali nierdzewnej

ź Wzór czerpni XL

ź Łatwe serwisowanie - wszystkie podzespoły dostępne

po zdjęciu przedniej pokrywy.

Moduł instalacyjny

ź Dodatkowa przestrzeń dla instalacji,

na przykład:

 Rozdzielacz ogrzewania

 Naczynie zbiorcze 

 Zawór redukcyjny

 Przyłącze wejściowe i wyjściowe wody

SCHEMAT INSTALACJI Z POMPĄ CIEPŁA WH4

EcoNordic WH4



Flexit dostarcza systemy zapewniające lepszy klimat w pomieszczeniach. Flexit jest liderem na 

rynku wentylacji mieszkaniowej i od ponad 40 lat dostarcza systemy wentylacyjne do domów. 

Nasze systemy są specjalnie zaprojektowane do poprawy klimatu wewnętrznego w domach, 

w wymagających warunkach. 

Możesz spać spokojnie!

Produkcja w Szwecji

Produkty firmy Flexit są stale rozwijane, aby je tworzyć 

jeszcze bardziej ekonomiczne dzięki oszczędności energii, 

bez kompromisów na dobry klimat w pomieszczeniu.

Zgodnie z naszą filozofią energia, którą oszczędzasz, nie 

korzystając z niej, to najbardziej przyjazna dla środowiska 

energia ze wszystkich.

Wszystkie jednostki są produkowane w Töcksfors  w Szwecji 

i są zawsze w magazynie.

www.flexit.eu
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