Veelzijdige Elegantie

Model
type
binnenunit gewicht en afmeting
afmeting lxhxd
netto gewicht
technische informatie
benodigde voltage
energie afgifte bij koelen
energie verbruik bij koelen

CLIMA 110

42
V/hz

3220
1220

energie afgifte bij verwarmen
energie verbruik bij verwarmen

3220
1060

geabsorbeerd vermogen

energieklasse cooling
energieklasse verwarming
diameter leidingen
diameter gaten in de muur
type compressor
type gas
geluidsniveau
binnenunit max. luchtverplaatsing in koeling mode
max. vochtafvoer
lengte stroomsnoer
externe diam. afvoerpijp
type plug
technische kenmerken
thermostaat
filter circuit
ontvochtigings systeem
geluidsstille luchtverplaatsing
automatische swing functie
ventilatie snelheid
nachtstand
ventilatie
ontvochting
verwarmingsfunctie
24h timer
electronische display
infrarood afstandbediening
houder afstandbediening
antibacterie filter
buitenrooster

afmetingen zonder verpakking

CLIMA 110 air-conditioner
combineert de binnen en
buiten-unit in één machine,
waardoor het mogelijk is hem te
plaatsen daar waar het
onmogelijk is met splitunit.
CLIMA 110 kan worden
geplaatst aan de wand, op
variabele hoogten. Door de
ﬂexibele installatie maakt het een
onderdeel uit van het interieur.
Het kan worden gebruikt in een
warme en koude stand.

21,6

heating

Geen Buitenunit

BELANGRIJKE INFORMATIE: om de ontwikkelingen te volgen, de fabrikant kan wijzigingen in de apparatuur aanbrengen zonder officieele aankondiging of vermelding
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CLIMA 110

32-40

Voldoet aan norm EN 14511 standaard
Binnentemperatuur
Buitentemperatuur
Voldoet aan norm EN 14511 standaard (*2)
Binnentemperatuur
Buitentemperatuur

CONNECT

MONOBLOK: géén buitenunit

Clima 110
Koelen

Energiezuinig

Ontvochten

Laag
Energieverbruik

Verwarming

Geluidloos

Ventilatie

Ecologisch
koelvloeistof

Superpower

Automatische start

Autofan

Slaap-stand

Luchtbewegingsvariaties

Timer

Centrale lamellen
Voor een beter doorvoer van de
luchtstroom.
De centrale lamellen kunt u
Centrale lamellen
laten
bewegen
door de functie
Voor een
beter doorvoer
van deknop op
de
afstandbediening.
luchtstroom.
De centrale lamellen kunt u
laten bewegen door de functie knop op
de afstandbediening.

TOEPASSINGVERSATILITY
VERSATILITY
TOEPASSING
Unieke Eigenschappen
De afwezigheid van de buitenunit is
de grote kracht van de Clima 110.
Het is de beste keus wanneer een
buitenunit ongewenst is of niet is
toegestaan om esthetische redenen.
Uitermate fraai design maakt de
Clima 110 bruikbaar voor iedere ruimte.

Centrale lamellen
Voor een beter doorvoer van de
luchtstroom. De centrale lamellen kunt u
laten bewegen door de functie knop op
de afstandbediening.

Verse lucht verwisselen
N.v.t.

Een simpele en snelle instalatie
Voor gebruikers die geen buiten unit
willen / kunnen instaleren.

Verse lucht verwisselen
N.v.t.
Verse lucht verwisselen
N.v.t.

Een simpele en snelle instalatie
Voor gebruikers die geen buiten unit
willen
/ kunnen
Een simpele
eninstaleren.
snelle instalatie
Voor gebruikers die geen buiten unit
willen / kunnen instaleren.

Electronische Display
Op de gebruikers display staat altijd de
kamertemperatuur
en de ingestelde
Electronische Display
temperatuur
om gemakkelijk
kiezen
Op de gebruikers
display staattealtijd
de
en
te reguleren meten
dede
gebruiksaanwijzing.
kamertemperatuur
ingestelde
temperatuur om gemakkelijk te kiezen
en te reguleren met de gebruiksaanwijzing.

Eenvoudig te reinigen filter
De filter kan gemakkelijk en precies
worden schoongemaakt.
Het 3-voudige filter is
bijzonder actief bij het bestrijden van
luchtjes, stof, schimmels en bacteriën.

Eenvoudig te reinigen filter
De filter kan gemakkelijk en precies
worden
schoongemaakt.
Eenvoudig
te reinigen filter
Het
3-voudige
filter is
De filter
kan gemakkelijk
en precies
bijzonder
actief bij het bestrijden van
worden schoongemaakt.
stof, schimmels
luchtjes,
Het 3-voudige
filter is en bacteriën.
bijzonder actief bij het bestrijden van
luchtjes, stof, schimmels en bacteriën.

Infrarood Afstandbediening
Alle functies in de hand.

Infrarood Afstandbediening
Alle functies in de hand.
Infrarood Afstandbediening
Alle functies in de hand.

Electronische Display
Op de gebruikers display staat altijd de
kamertemperatuur en de ingestelde
temperatuur om gemakkelijk te kiezen
en te reguleren met de gebruiksaanwijzing.

Ontvochten en vochtafvoer
In de koelstand wordt condens
automatisch verdampt naar buiten.
In de verwarmingstand wordt het condens
via een speciale afvoerpijp afgevoerd.

CLIMA 110

CLIMA 110

Geluidstil
Een exclusief luchtverdelings systeem
reduceert geluid tot een zeer laag niveau
en garandeert een optimale
luchtbeweging.

