
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mobiele  

Airconditioning 
Kenmerken  
■   EER /ErP klasse A  

■   Koelcapaciteit 12000 Btu/h, 3,5 kW. 

■   Verwarmingscapaciteit 2,9 kW. 

■   Geschikt voor ruimtes tot 44m² /105m³. 

■   4 functies in 1. 
      koelen, ontvochtigen, verwarmen, ventileren  
      in drie standen Low, Med, High. 

■   IPX24 waterproof elektrisch verwarmen. 

■   24 uur tijdsinstelling. 

■   Ontvochtiging door twee gescheiden afvoerbuizen.  

■   Geen water tijdens het koelen. 
      Deze unit kan de condens verdampen en automatisch 
      verspreiden door de uitlaatslang. 

■   Dubbele motor.  

■   Oververhittingsbeveiliging. 

      Accessoires  

■   Afstandsbediening LED display. 

■   Afvoerslang 

■   Aansluitstuk slang 

■   Raampaneel  

Koelen Ontvochtigen Verwarmen Snelheid 

 

Comfort en kwaliteit, 
Ideaal voor in huis of op kantoor en zeer makkelijk te verplaatsen. 
De mobiele airconditioners van AircoEquip  bieden uitstekende  
kwaliteit, zo ook deze AircoEquip 3500. 
Deze verrijdbare airco is voor meerdere ruimtes geschikt zoals  
woon & slaapkamers, kantoren, klaslokalen, winkels, kantines,   
vergader, server, en openbare ruimtes, studeerkamers, garages, en 
werkplaatsen. Wordt de warmte je soms net even te veel en kun je 
wel wat verkoeling gebruiken? Deze AircoEquip 3,5 kW is dan exact 
wat je nodig hebt!  Geen gepuf en gezweet meer.  
Deze airco houd jezelf en de ruimte koel. Zeer geschikt voor ruimtes 
tot 44m² /100m³. Hij heeft vier wieltjes waardoor hij gemakkelijk te 
verplaatsen is. Ideaal, want zo kun je hem bijvoorbeeld avonds van 
de woonkamer naar de slaapkamer rijden. Zo blijf je niet alleen 
overdag, maar ook ’s nachts koel.  

De AircoEquip 3500 is compact van formaat en heeft een stijlvol 
design. Met de verstelbare uitblaasopening voor koude en warme 
lucht regel je de luchtstroom naar eigen wens. Bedien de airco     
vanuit je luie stoel en stel de gewenste temperatuur in met de     
afstandsbediening. Of je stelt hem tot 24 uur van tevoren in met de 
timer. Dan heb je er helemaal geen omkijken naar. Over je energie-
rekening hoef je je ook niet druk te maken. Met energieklasse A is 
deze mobiele airco zeer energiezuinig. Het geluidsniveau van de 
AircoEquip bedraagt slechts maximaal 65 dB( A), te vergelijken met 
het geluid wat je koelkast maakt. De AircoEquip wordt inclusief  een 
raam-afdichtingslijst geleverd.  

 A Label 

         AircoEquip 3500 



De  

 Max. oppervlakte    44m² 

 Max. ruimte 105m³ 

 EER / ErP klasse   A 

 Koelcapaciteit 12000 Btu/h 3500 W 

 Opgenomen vermogen (koelen)  1340 W 

 EER 2,6 

 Verwarmingscapaciteit  2900 W 

 Opgenomen vermogen (verwarmen)  1000 W 

 COP  2,3 

 Aansluitspanning 220-240V~50Hz 

 Afzekerwaarde F, 250V, AC, 2A 

 Werktemperatuur koelen 18°C - 35°C 

 Werktemperatuur verwarmen   7°C - 27°C 

 Koelmiddel eco vriendelijk   R290 / 215g 

 Ventilator instelling   3 

 Geluidsniveau   65db(A) 

 Ventilatie capaciteit  380m³/uur 

 Waterdicht beschermingsindex   IP24  

 Afmetingen in mm /  L * B * H 571L* 326B* 770H 

 Diameter uitblaaskanaal  Ø150mm 

 Netto gewicht 33 kg 

 Tijdsinstelling  24 uur 

 Oververhitting functie  beveiliging  

 Airco filter  reinig baar  

 Motoren  Dubbel 

 Garantie  2 jaar 

 Gebruikshandleiding  Nederlands 
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De producten van CLIMA XL B.V. zijn continue onderworpen aan verbeteringen. 

Daarom behoudt CLIMA XL B.V. zich het recht voor om de verkoop prijzen, het product design,                                  

de specificaties en de informatie aan te passen in de brochure zonder kennisgeving en zonder     

enige verplichting. Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief de verschuldigde BTW 

Dealer informatie 
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