
Airconditioning

Climate 5000 RAC



Efficiënt
De Climate 5000 RAC heeft een omkeerbare werking 
en kan zowel koelen als verwarmen. Dankzij deze 
split airconditioner bespaar je ook eenvoudig op je 
energiefactuur. Dit resulteert in een gunstig A++ ErP-
label voor koeling en A+ ErP-label voor verwarming. 
Via de intelligente aan-uittechnologie gaat de 
airconditioner automatisch in een energiebesparende 
stand-byfunctie en verminder je het energieverbruik. 
Daarnaast kan je ook gebruikmaken van de timer om 
de Climate 5000 RAC vanzelf in of uit te schakelen, 
wat ook bijdraagt aan een lagere energiefactuur.

Compact en uiterst stil
Deze split airconditioner is compact en heeft een 
elegant design. Bovendien is de Climate 5000 
RAC uiterst stil. In de stille modus bedraagt het 
geluidsniveau slechts 21 dB(A), wat je kan vergelijken 
met het geluid van boomblaadjes in de wind.

Gebruiksvriendelijk
De Climate 5000 RAC airconditioner is compact en 
zeer eenvoudig in gebruik. Het toestel bevat namelijk 
een heel aantal vooraf ingestelde functies. Bovendien 
kan je ook gebruikmaken van diverse comfortfuncties, 
zoals o.a. een stille modus en timerfunctie. Dankzij 
de afstandsbediening kan je van overal de gewenste 
temperatuur aanpassen.

Verbeter je levenskwaliteit met de Climate 5000 RAC. Deze elegante split airconditioner kan zowel 
koelen als verwarmen. Bovendien heeft dit toestel een laag energieverbruik, is het eenvoudig in 
gebruik én is het uiterst stil. 
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Technische gegevens:

Type: Climate 5000 RAC 3,5-3 Climate 5000 RAC 5,3-3

Werking koelen en verwarmen koelen en verwarmen

Min./max. koelvermogen in kW 1,1/4,2 1,8/6,1

Min./max. verwarmingsvermogen in kW 1,1/4,2 1,4/6,7

Afmetingen (b x h x d) binnenunit in mm 805 x 285 x 194 957 x 302 x 213

Min./max. bedrijfstemperatuurbereik koeling 
buitenunit in °C

-15/50 -15/50

Min./max. bedrijfstemperatuurbereik  
verwarming buitenunit in °C

-15/30 -15/30

Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm 700 x 550 x 275 800 x 554 x 333

Gewicht binnenunit in kg 7,5 10

Gewicht buitenunit in kg 22,7 34

Type koelmidel R32 R32

Gewicht van koelmiddel (hoeveelheid bij  
5 m) in g

500 1000

Type compressor roterend

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse koeling A++ A++

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

Energie-efficiëntieklasse verwarming A+ A+

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

Geluidsdrukniveau van binnenunit bij koeling 
hoog/middel/laag/stand-by in dB(A)

40/34/26/22 44/37/30/25

Geluidsdrukniveau van binnenunit bij  
verwarming in dB(A)

40 44

Akoestisch vermogen van binnenunit in dB(A) 53 55

Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A) 65 61
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Climate 5000 RAC
Een aangenaam en comfortabel binnenklimaat met een aantrekkelijk prijskaartje.

Climate 5000 RAC
  Betrouwbare koeling, zelfs bij hoge temperaturen tot 50 °C
 Geschikt voor verwarming bij lage temperaturen tot -15 °C
  Verbeterde luchtkwaliteit dankzij biofilters met hoge  

dichtheid
  Zowel geschikt voor appartementen als voor één- en  

meergezinswoningen
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