
Airconditioner
zonder buitenunit
Bijna onzichtbaar, krachtig, stil en ruimtebesparend.

ZONDER
BUITENUNIT

VERWARMEN 
EN KOELEN

BEDIENING
OP AFSTAND



Monoblock Airconditioner

Hypercompact, kunststofvrij ontwerp,
een ideale oplossing voor elk interieur.

Hoog aan de muur of laag tegen de vloer?

Energiezuinig vermogen, maximaal comfort

Waarom kiezen voor een
Nova Air Monoblock?

De Monoblock Airconditioner kan makkelijk geïnstalleerd worden op eender 
welke buiten muur.  De monoblock kan zowel bovenaan de muur, onderaan 
de vloer of in een hoek geplaatst worden.  

Met de DC Inverter-technologie worden de vermogens geoptimaliseerd 
om maximaal comfort te verkrijgen met een lager verbruik en geluid, en 
dankzij de Dual Power is het mogelijk om het maximale vermogen te 
benutten om de vereiste temperatuur in de kortst mogelijke tijd te bereiken.

Geen buitenunit die je buitengevel ontsiert

Kan en mag geïnstalleerd worden op plaatsen waar een buitenunit niet geschikt is: 

appartementen, monumentale panden etc..

Kan en mag door iedereen geïnstalleerd worden (geen certifi ceerde installateur nodig)

Makkelijk te installeren (Plug-and-play), makkelijk in onderhoud en gebruiksvriendelijk 

Te bedienen via app, afstand bediening of led display 

Alle benodigdheden (accessoires) incl. boormal worden meegeleverd

Volledig binnenshuis te monteren

 vermogen, maximaal comfort

welke buiten muur.  De monoblock kan zowel bovenaan de muur, onderaan 

 worden de vermogens geoptimaliseerd 
om maximaal comfort te verkrijgen met een lager verbruik en geluid, en 
dankzij de Dual Power is het mogelijk om het maximale vermogen te 
benutten om de vereiste temperatuur in de kortst mogelijke tijd te bereiken.

Kan en mag geïnstalleerd worden op plaatsen waar een buitenunit niet geschikt is: 

Kan en mag door iedereen geïnstalleerd worden (geen certifi ceerde installateur nodig)

Makkelijk te installeren (Plug-and-play), makkelijk in onderhoud en gebruiksvriendelijk 

Te bedienen via app, afstand bediening of led display 

Alle benodigdheden (accessoires) incl. boormal worden meegeleverd

Sleep functie en timer

Elegant en stijlvol design

Roosters kunnen in een RAL kleur naar keuze

Ijzeren omkasting met een mat witte fi nish 

Inverter technologie (energieklasse A)

Dimbaar led display



Bedienbaar door afstandbediening,
ingebouwde Wi-Fi en bedieningspaneel
Bedien - waar je ook bent - jouw airconditioner 
dankzij de ingebouwde Wi-Fi functie. Ook is er een 
bedieningspaneel op de body voorzien zodat je iedere 
instellingen gemakkelijk kan wijzigen.

Compact doordacht ontwerp

Met een diepte van slechts 19 cm is de Monoblock 
aircoconditioner veruit de substielste en lichtse onder de 
airco’s. Perfect voor in elke interieur. 

Essentieel voor zowel design als installatie is dat de 
Monoblock Airconditioner zonder buitenunit functioneert 
en en er enkel twee gaten van 182mm nodig heeft voor de 
buitenroosters.

Alle seizoenen frisse lucht

De Monoblock Airco biedt eersteklas koeling en  
bijverwarming en verlaagt daarbij het energieverbruik
aanzienlijk via de ingebouwde warmtepomp zonder 
buitenunit. Zo moet je niet inboeten aan het esthetisch 
aspect van de woning.

Wij adviseren je graag bij de keuze 
van het meest effi ciënte systeem.

Bezoek onze website voor meer
informatie.
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Specificaties 8.000 btu 10.000 btu

Koelvermogen min/nom/max Watt 2650 2930

E.E.R. Waarde koelen / energieklasse W/W 2.60 2.60

Verwarmingsvermogen min/nom/max Watt 2050 2350

C.O.P. Waarde verwarmen / Energieklasse W/W 3.10 3.10

Verwarmingsvermogen bij -7°C Watt . .

Maximaal Luchtvolume bij koeling m³/uur 500 500

Maximaal Luchtvolume bij verwarming bij -7°C m³/uur 500 500

Aansluit Voltage V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50

Opgenomen vermogen bij koelen Watt 1000 1120

Opgenomen vermogen bij verwarmen Watt 650 745

Ontvochtigingscapaciteit L/uur 0,5 0,8

Bediening afstandsbediening afstandsbediening

Diameter muurdoorvoeren mm 182 182

Afstand tussen de muurdoorvoeren . .

Geluidsniveau unit min/max dB (A) 31/54 31/54

Geluidsvermogen in hoogste ventilatorstand dB (A) 54 54

Meegeleverde opties afstandsbediening afstandsbediening

Meegeleverde opties sjabloon, roosters sjabloon, roosters

Meegeleverde opties voor montage

bevestiging, 

handleiding, 

doorvoerbuizen

bevestiging, 

handleiding, 

doorvoerbuizen

Timergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk Ja/Nee Ja Ja

Geschikt voor ruimteoppervlaktes van t/m m³ 70 90

Afzekeringswaarde A 6 6

Koelen (drogen) mogelijk bij ruimtetemperatuur van t/m °C . .

Type koudemiddel / GWP (CO2 Equivalent in Kg/Kg) R290 R290

Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg 0.290 0.290

Aantal/Type compressor Inverter Inverter

Gewicht netto Kg 38 42

Afmetingen BxDxH mm 575x205x1000 575x205x1000

 
Monoblock Airconditioner


