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Verrijdbare airconDITIONER
AELY & Aelia

AELY / AELIA

AELY 9

AELY 12

Sluit aan….en geniet van het comfort van airconditioning op elke gewenste plek.
Wie is er vandaag de dag ongevoelig voor luchtkwaliteit? De AELY/AELIA airconditioners
van Airwell zorgen voor een evenwichtige, aangename koelte. Ook aan een ander onderdeel
van comfort is gedacht: ze ontvochtigen de lucht, filteren deze en ventileren de lucht in huis.
Gedurende de hele zomer leven u en uw gezin in een gezonde atmosfeer die voortdurend wordt
ververst. Met de AELY/AELIA airconditioners heeft u koelte en voelt u zich direct beter, waar
en wanneer u maar wilt.
AELIA 14

>V
 oordelen
 onobloc verrijdbare units Aely 9/12 of split verrijdbare unit (Aelia 14)
M
Eenvoudig en modern design
Klasse A en B energielabel
Compact en lichtgewicht, gemakkelijk te verplaatsen
Infrarood afstandsbediening met LCD display
3 ventilator toerentallen
24 uur programmering
Nachtstand (nachtfunctie)
Automatische condensafvoer
Demonteerbare koelleiding met snelkoppeling (Aelia 14)
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AELY 9

Koelvermogen
kW
Opgenomen vermogen
kW
EER / Energielabel		
Ontvochtiging
(l/h)
Werkingsgebied
°C
Verwarmingsvermogen
kW
Opgenomen vermogen
kW
COP / Energielabel		

2,99
1,13
2,64 / A
1,4

3,50
1,45		
2,41 / B		
2,2		
21°/46° Droge bol

4,17
1,54
2,7 / A
1,8

-			-		
-			-		

4,59
1,39
3,3 / A

Binnenunit
Monobloc
Luchtdebiet (lt/mt/ht)
m3/h 280/310/350
Geluidsdruk op 1m (ht)
dB(A)
52		
Compressor type		
Rotatief
Gewicht
kg
35		
Afmetingen BxDxH
mm 370x455x876
Buitenunit
Gewicht
Afmetingen BxDxH

kg
mm

AELY 12		 AELIA 14 IR

-		
-		

Monobloc
470/520/570		
53		
Rotatief		
45		
840x450x550		

Splitsysteem
356/401/433
51
Rotatief
38
470x360x800

-			
-			

17
440x320x540

Nominale koelcapaciteit: Internationale condities (NF EN 255.2 / 814.2 standaard)
27°C/19°C natte bol - Buitenlucht temperatuur: 35°C/24°C natte bol.
Globale geluidsdruk in dB(A) (1m) onder nominale condities: unit geïnstalleerd in een ruimte
van gemiddelde grootte (nagalmtijd 0,5 sec).
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De afbeeldingen van de producten stemmen niet noodzakelijk overeen met de aangeboden producten.

MODEL

FC MBL 07-1041/AN
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De AELY / AELIA modellen werken met het milieuvriendelijke
koelmiddel R410A. Dit koelmiddel biedt een hoger energetisch
rendement, beschermt de ozonlaag en is gemakkelijk te
recycleren. Het verhoogde massavolume en het energetisch
rendement bepalen in belangrijke mate de COP en daardoor ook het
energieverbruik.

