
20 DRL E-COMFORT CATALOGUS Prijzen en specificaties pag.66    DRL E-Comfort Prijslijst   01.07.2022

OPTIONEEL: Separaat te bestellen, 1 alluminium handoekbeugel,

alleen toepasbaar op model KLIMA 750 W (DRL Art.nr. 220091)

Display bediening
Een elektrische radiator die uw huis duurzaam verwarmt, geruisloos in- en uitschakelt en er ook nog eens uitziet als een stijlvol decoratiestuk... Fictie? Nee, hoor! 

De DRL E-Comfort KLIMA beschikt over deze kwaliteiten, en méér. KLIMA verspreidt een zachte, aangename warmte die het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. 

DRL E-Comfort KLIMA radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. 

Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. KLIMA is een moderne, vlakke elektrische radiator, die in elk interieur past. 

De KLIMA radiatoren zijn leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd Wit en antraciet Grijs, in de vermogens 750, 1000, 1500 en 2000  Watt.

KLIMA: Temperatuurinstellingen met geïntegreerd DISPLAY 

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig 

te bedienen en te installeren via het geïntegreerde digitale display. 

U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties. 

U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de week programma’s. 

DISPLAY BEDIENING:

REGELT O.A HET COMFORTNIVEAU 

EN BESPAAR ENERGIE, DANKZIJ 

DE WEEKPROGRAMMA’S

DRL E-Comfort

KLIMA 1000 W  

Mat gestructureerd 

antraciet Grijs RAL 7024

DRL E-COMFORT

KLIMA 

duurzaamduurzaam
verwarmenverwarmen



Wat verbruikt de DRL E-COMFORT KLIMA?

Bij veel andere elektrische apparaten is het vaak moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar met de 

DRL E-COMFORT KLIMA weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt. Door een simpele druk op 

de knop heeft u alle informatie binnen handbereik. Op die manier kunt u op ieder ogenblik achterhalen 

hoeveel elektriciteit er is geconsumeerd in de laatste 24 uur, of in de afgelopen week.

Energiebesparing

In de DRL E-COMFORT KLIMA zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsump-

tie minimaliseren:

• Drie eenvoudig en praktisch instelbare programma’s die passen bij uw leefstijl: een programma 

voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.

• Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de kamer 

leeg is, daalt de temperatuur.

• Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer de  

temperatuur snel daalt. Dit voorkomt warmteverspilling.

• Een verbruiksdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel 

elektriciteit kost. 
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DRL E-Comfort

KLIMA 1000 W  

Mat gestructureerd 

antraciet Grijs RAL 7024

1.Open window sensor: De radiator schakelt automatisch naar de 
vorststand (70C) wanneer de temperatuur snel daalt.

2.Bewegingssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood bewe-
gingssensor. Wanneer u in de ruimte bent, schakelt hij in op de gewen-
ste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stap-
pen tot -3,50C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.

3.Programma’s: De radiator beschikt over 3 instelbare temperatuur-
niveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en comfort optimaliseert.

4. Verbruik via Display: Temperatuur instellingen regelen via het 
display. Geeft o.a. het gemiddelde energieverbruik aan.

DRL E-COMFORT KLIMA

DRL E-COMFORT KLIMA 

Hoogte : 504 mm
Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm
Dieptes:  Diepte radiator: 123 mm
 Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
Type warmte: Dual Therm technology systeem: Convectie + Stralingswarmte 
Voeding: 230 Volt
IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
Handdoekbeugel: Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750 
Bediening: Via het digitale geïntegreerde display
Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en 
 mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die 

worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking 
komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

Garantie:  2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak  

 ECODESIGN ERP READY

 -Antivorst functie - Kinderslot
 -Energiebesparende Dag/Week programma’s 
 -Open window sensor en bewegingssensor
 -PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling duurzaamduurzaam
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Na de succesvolle DRL E-Comfort KLIMA radiator introduceren wij een nieuwe lijn KLIMA radiatoren met Wifi ediening. 

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn uitgevoerd met een zeer eenvoudig te bedienen App. 

DRL E-Comfort KLIMA WiFi radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. 

Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. 

KLIMA WiFi radiatoren zijn eenvoudig te installeren, te programmeren via het display of op afstand te bedienen via uw smartphone. 

De KLIMA Wifi radiatoren zijn leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd Wit of antraciet Grijs,  in de vermogens 750, 1000, 1500 en 2000  Watt.

WiFi en display bediening

KLIMA WiFi: KLIMA App

De WiFi App is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt 

het mogelijk individueel iedere KLIMA-WiFi Dual Therm radiator te bedienen 

wanneer u maar wilt. (Wifi tandaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)

U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakan-

tiehuis beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. 

Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte. 

Of stel een wekelijks schema in met de gewenste temperatuurniveaus op elke 

KLIMA WiFi Dual-Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op 

uw thuiscomfort.

KLIMA WiFi: Temperatuurinstellingen met geïntegreerd DISPLAY en WIFI

KLIMA Wi-Fi heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfunc-

ties. Daarom kan KLIMA WiFi ook worden gebruikt wanneer WiFi niet werkt.  

Gecombineerd met uw WiFi thuis en de KLIMA App kunt u alle KLIMA WiFi 

radiatoren beheren die geïnstalleerd zijn. U kunt een multi-zone systeem creë-

ren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie 

besparen dankzij de week programma’s  of eenvoudig de verwarming  beheren 

tijdens uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de KLIMA App het verbruik be-

kijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige 

energieverspilling te voorkomen.

DE KLIMA WIFI APP BEHEERT AL UW GEGEVENS 

ZOALS HET VERBRUIK, AFZONDERLIJK 

VOOR  IEDERE RUIMTE IN TE STELLEN duurzaamduurzaam
verwarmenverwarmen

1. Open window sensor: De radiator schakelt automatisch naar de 
vorststand (70C) wanneer de temperatuur snel daalt.

2. Bewegingssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood bewe-
gingssensor. Wanneer u in de ruimte bent, schakelt hij in op de gewen-
ste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stap-
pen tot -3,50C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.

3. Programma’s: De radiator beschikt over drie instelbare temperatuur-
niveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en het comfort optima-
liseert.

4. Verbruik via Display: Temperatuur instellingen regelen via het dis-
play. Geeft o.a. het gemiddelde energieverbruik aan.

DRL E-COMFORT

KLIMA WIFI WI-FI

DRL E-Comfort KLIMA WiFi 2000 W

Mat gestructureerd Wit RAL 9003 
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Wat verbruikt de DRL E-COMFORT KLIMA WiFi?

Door een simpele druk op de knop of via het beheermenu op de WiFi App, heeft u alle informatie 

digitaal binnen handbereik. Bovendien kunt u met de App het verbruik analyseren en vergelijken van 

elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverspilling te voorkomen. 

Met de DRL E-Comfort KLIMA WiFi weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt. 

Energiebesparing

In de DRL E-Comfort KLIMA Wifi zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energiecon-

sumptie minimaliseren:

• Drie eenvoudig- en praktisch instelbare programma’s die passen bij uw leefstijl: een programma 

voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.

• Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de ruimte

leeg is, daalt de temperatuur tot -3,50 ten op zichte van de comfortinstelling.

• Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer de

temperatuur snel daalt. Dit voorkomt warmteverspilling.

• Een verbruiksdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel

elektriciteit kost. 

DRL E-COMFORT KLIMA WIFI

Wekelijkse verwarming 

Maak een wekelijks verwarmingsschema voor elke 

individuele KLIMA WiFi radiator die in uw leefruimte 

is geïnstalleerd en bespaar energie, terwijl u profiteert

van een geoptimaliseerd comfort,  precies wanneer en 

waar het wenselijk is.

Real-time energieverbruik 

Rapport en statistieken voor de laatste 24 uur, 7 of 30 

dagen en geschatte kosten per aparte radiator of zone. 

Houd consumpties in de gaten en maximaliseer de ef-

ficiëntie van het verwarmingssysteem

Pushmeldingen 

Voor Open window detectie, overschreden verbruiks-

waarden en radiator status update. Een reeks vaardig-

heden om uw slimme radiatoren  te beheersen.

1. Open window sensor: De radiator schakelt automatisch naar de 
vorststand (70C) wanneer de temperatuur snel daalt.

2. Bewegingssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood bewe-
gingssensor. Wanneer u in de ruimte bent, schakelt hij in op de gewen-
ste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stap-
pen tot -3,50C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.

3. Programma’s: De radiator beschikt over drie instelbare temperatuur-
niveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en het comfort optima-
liseert.

4. Verbruik via Display: Temperatuur instellingen regelen via het dis-
play. Geeft o.a. het gemiddelde energieverbruik aan.
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1.Open window sensor: De radiator schakelt automatisch naar de
vorststand (70C) wanneer de temperatuur snel daalt.

2.Bewegingssensor: De radiator is uitgerust met een infrarood bewe-
gingssensor. Wanneer u in de ruimte bent, schakelt hij in op de gewen-
ste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stap-
pen tot -3,50C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.

3.Programma’s: De radiator beschikt over 3 instelbare temperatuur-
niveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en comfort optimaliseert.

4. Verbruik via Display en WiFi: Temperatuur instellingen regelen via 
display of de WiFi App, beheert o.a. het gemiddelde energieverbruik. 

KLIMA WIFI DRL E-COMFORT

Hoogte : 504 mm
Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm
Dieptes:  Diepte radiator: 123 mm

Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
Type warmte: Dual Therm technology systeem: Convectie + stralingswarmte 
Voeding: 230 Volt
IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
Handdoekbeugel: Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750 
Bediening: WiFi App (App Store en google Play) en via digitale geïntegreerde 

display  (Wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003 

en mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die 

worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking 
komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

Garantie:  2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak

ECODESIGN ERP READY

-Antivorst functie -Kinderslot
-Energiebesparende Dag/Week programma’s 
-Open window sensor en bewegingssensor
-PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling

Customize a weekly heating 
schedule for each of the Klima 
radiator installed in your home, 
and save energy while benefit 
of an optimized comfort exactly 

when and where you need it.

Real time Energy consumption 
report and statistics for the
last 24 hours, 7 or 30 days and

estimated costs per single 
radiator or zone.

Keep an eye on consumptions to 
maximise your heating  system 

efficiency.

Push Notifications for Open 
window Detection, Exceeded
consumption values and Radiator

Status update.
A set of skills to control your

heaters intelligently.

Customize a weekly heating 
schedule for each of the Klima 
radiator installed in your home, 
and save energy while benefit 
of an optimized comfort exactly 

when and where you need it.

Real time Energy consumption 
report and statistics for the
last 24 hours, 7 or 30 days and

estimated costs per single 
radiator or zone.

Keep an eye on consumptions to 
maximise your heating  system 

efficiency.

Push Notifications for Open 
window Detection, Exceeded
consumption values and Radiator

Status update.
A set of skills to control your

heaters intelligently.

Customize a weekly heating 
schedule for each of the Klima 
radiator installed in your home, 
and save energy while benefit 
of an optimized comfort exactly 

when and where you need it.

Real time Energy consumption 
report and statistics for the
last 24 hours, 7 or 30 days and

estimated costs per single 
radiator or zone.

Keep an eye on consumptions to 
maximise your heating  system 

efficiency.

Push Notifications for Open 
window Detection, Exceeded
consumption values and Radiator

Status update.
A set of skills to control your

heaters intelligently.
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