
AIRCOHEATE
KOELEN EN
VrnwnRMEN
ZONDER BUITENUNIT
Met de innovatieve Climabloc Aircoheater heb je een

van de beste monoblock airco's van het moment in huis.

Dit model heeft geen buitenunit en er is geen instaliatie
van condensoreenheden buiten het gebouw nodig zoals bij

een traditionele airco.

De ínstallatie is eenvoudiger dan elk ander aircosysteem, eT

hoeven slechts twee gaten (A 162 mm) gemaakt te worden
in één van je buitenmuren. De gaten worden afgedekt door
2 roosters, die je in de kleur van je gevel kan schilderen.

Zo wordt de installatie onopvallend geïhtegreerd in je

nieuwe of bestaande gevel.

De Climabloc Aircoheater is een erg elegante en pral<tische

oplossing. Voor jou en je buren.
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ACTIEF
KOOLSTOFFILTER

De luchtkwalíteit op peil houden
met de Clirrabloc Aircoheateí
eenvoudiger kan het niet.

De unit bevat een actíef koolstof
lirter oie niet a een de f uncrie
heeft om stofdeeltjes te
verwiideren zoals een gewone
filter doet, maar ook vreemde
stoffen zoais chlooq geuren en

giftige stoffen uit Ce iucht haalt
die moeilijl< te filteren zijn met
conventionele f ilte:'s.

Met de actief koolstoffi ter is

de kamerlucht gezuiverd en

gezond voor je lichaam.

VERWARMEN
TOT -20'C

De Aircoheater CB-32 E INVERTER

is in staat ruimten tot ca. 35m2

te koelen.

Daarnaast is dit apparaat voorzien
van een extra ingebouwd ele<

trisch verwarm ngse ement
van 1 kW waardoor het toestel
een verwarmingsvermogen van
maar liefst 4,28 kW heeft.

BEDIENING

De bediening van de airco kan

op het toestel zelf of via de
inf rarood-aÍstandsbediening.

Via de afstandsbediening kan
je eenvoudig de timer (start- en

stoptijd) van het toestel instellen.

Bij het bedienen licht het display
in het midden van het voorpaneel
op en toont:
. kamer- o{ ingestelde

temperatuur
. timerAAN-UlT
. f u nctie
. alarmcode

Na een paar minuten schakelt
het display weer automatisch uit
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. GEEN installatie leidingen tussen
binnen- en buitenunit

. GEEN muurbeugels, betonplaten
of balkons nodig om de buitenunit
op te plaatsen

. GEEN extra koelgas nodig

. Besparing op installatietijd en -l<osten

Voordelen
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