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Efficiënt en stil
De Climate 3000i heeft een omkeerbare werking en 
kan zowel koelen als verwarmen. Met een A++ ErP-
label voor koeling en een A+ label voor verwarming 
is deze airconditioner zeer efficiënt. Dankzij 
de intelligente aan/uit-technologie schakelt de 
airconditioner automatisch naar stand-by modus. 
De Gear-functie optimaliseert het vermogen en 
vermindert aanzienlijk je energieverbruik. Daarnaast 
heeft de Climate 3000i een zeer stille werking 
en garandeert de corrosiebescherming een lange 
levensduur.

Gebruiksvriendelijk
Onze Climate 3000i is compact en zeer eenvoudig in 
gebruik. Het toestel bevat diverse vooraf ingestelde 
functies. Je kan diverse comfortfuncties gebruiken, 
zoals een stille modus en timerfunctie. Dankzij de 
afstandsbediening met sneltoets kan je de gewenste 
temperatuur van overal instellen, zonder je te 
verplaatsen. Daarnaast kan je de airconditioner 
bedienen via onze HomeCom Easy app als je de WiFi-
module integreert.

Verhoog je levenskwaliteit met onze Climate 3000i. Deze split airconditioner met uniek en stijlvol 
design biedt je diverse functies voor een hoger comfort. Bovendien verbruikt dit toestel weinig 
energie en is het zeer gebruiksvriendelijk.

Climate 3000i
Het beste binnenklimaat aan de beste prijs-kwaliteit.
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Technische gegevens:

Type: 3000i-Set 26 WE 3000i-Set 35 WE 3000i-Set 53 WE 3000i-Set 70 WE

Werking
verwarming en 

koeling
verwarming en 

koeling
verwarming en 

koeling
verwarming en 

koeling

Nominaal vermogen koud/warm in kW 2,6 / 2,9 3,6 / 3,8 5,3 / 5,6 7,0 / 7,3

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor 
koeling

A++ A++ A++ A++

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

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming A+ A+ A+ A+

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

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor koeling 
(SEER)

7,4 7,0 7,0 6,4

SCOP/A gemiddeld klimaat 4,1 4,2 4,0 4,0

Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

Koeltechnische beschermende maatregelen bevat gefluoreerde broeikasgassen

Type van het gefluoreerde broeikasgas R32 R32 R32 R32

Kenmerken van het koelmiddelcircuit niet hermetisch gesloten koelcircuit

Binnenunit

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

37/32/22 37/32/22 41/37/31 46/37/35

Geluidsdrukniveau van binnenunit bij verwarming 
in dB(A)

54 56 56 62

Afmetingen (b x h x d) binnenunit in mm 729 x 292 x 200 802 x 292 x 200 971 x 321 x 228 1082 x 337 x 234

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

17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30

Buitenunit

Type compressor roterend roterend roterend

Geluidsdrukniveau van buitenunit in dB(A) 56 55 57 60

Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A) 62 63 65 67

Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm 720 x 495 x 270 720 x 495 x 270 805 x 554 x 330 890 x 673 x 342

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

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

Cooling solutions
  Split airconditioner met omkeerbare werking
 Beste prijs-kwaliteitverhouding
  Compatibel met multi split gamma Climate 5000 MS
  Optionele internetconnectie

Verwarming

A++ +→ D

A++ +→ D

Koeling
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