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Binnenunit naar keuze
Afhankelijk van je behoeften, kan je de Climate 5000 
MS buitenunit combineren met binnenunits van de 
reeksen Climate 3000i en Climate 5000i. Zo kan je 
2 tot 4 wandunits plaatsen in de meest gebruikte 
ruimtes. Dankzij de hoge SEER- en SCOP-waarden 
ben je ook zeker van een beperkt energieverbruik. De 
SEER-waarde bepaalt de energieklasse in koelmodus, 
de SCOP-waarde in verwarmingsmodus. Hoe hoger 
de SCOP- en SEER-waarden, hoe zuiniger het toestel. 

Het brede temperatuurbereik laat toe te koelen 
bij hoge buitentemperaturen tot 50°C, alsook te 
verwarmen bij lage buitentemperaturen tot -15°C.

Stille werking
Deze multi split airconditioner heeft een zeer stille 
werking, dus ideaal voor  de slaapkamer. Je zal dus 
slapen als een roos! Deze airconditioner beschikt 
bovendien over verschillende comfortfuncties, zoals 
o.a. een stille modus. 

Ben je op zoek naar een flexibele en gebruiksvriendelijke airconditioner die verkoeling of warmte 
geeft wanneer je dat wenst? De Climate 5000 MS is een multi split airconditioner waarmee je zowel 
je huis kan verwarmen als koelen aan de hand van één enkele buitenunit.

Climate 5000 MS
De ideale binnentemperatuur met slechts één buitenunit.
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Technische gegevens:

Type: CL5000MS 18 OUE CL5000MS 27 OUE CL5000MS 36 OUE

Werking
verwarming en 

koeling
verwarming en 

koeling
verwarming en 

koeling

Nominaal vermogen koud/warm in kW 5,3 / 5,6 7,9 / 8,2 10,6 / 10,5

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor 
koeling

A++ A++ A++

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor koeling A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming A+ A+ A+

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor verwarming A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor koeling 
(SEER)

6,1 6,1 6,5

SCOP/A gemiddeld klimaat 5,1 5,1 5,1

Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

Koeltechnische beschermende maatregelen bevat gefluoreerde broeikasgassen

Type van het gefluoreerde broeikasgas R32 R32 R32

Kenmerken van het koelmiddelcircuit niet hermetisch gesloten koelcircuit

Buitenunit

Type compressor roterend roterend

Geluidsdrukniveau van buitenunit in dB(A) 57 60 63

Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A) 65 68 70

Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm 860 x 554 x 333 936 x 702 x 363 1034 x 810 x 410

Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max / 
verwarming min~max in °C

15~50 / -15~24 15~50 / -15~24 15~50 / -15~24

Cooling solutions
  Multi split airconditioner met omkeerbare werking
 Groot temperatuurbereik
 Compatibel met binnenunits van Climate 3000i  

 en Climate 5000i

Verwarming

A++ +→ D

A++ +→ D

Koeling
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