
SUPER SLIM 
ROUND FLOW CASSETTE



Koeling
360°uitblaas 

Gezondheid
Verse lucht aansluiting

Comfort
Laag geluidsniveau

Gebruikersgemak
Onafhankelijke bediening lamellen

Super slank ontwerp
Twin Systeem met duo control

Aparte aansluiting voor verse lucht
Ingebouwde condenspomp

Apart aan/uit contact met alarmpoort
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INTRO



360°UITBLAAS
360° Uitblaasmogelijkheid. Dit zorgt voor 
een uiterst gelijkmatige luchtverdeling in de 
ruimte. Hierdoor zal er overal in de ruimte 
een aangename temperatuur ontstaan.  
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COOLING



LAAG GELUIDSNIVEAU
Het geoptimaliseerde ventilatiesysteem en 3D spiraalvormig ventila
torblad, zijn speciaal ontworpen om het geluidsniveau zo laag mogelijk 
te maken. Het geluidsniveau varieert tussen de 37 dB(A) en 48 dB(A) 
(12K60K modellen).
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COMFORT



ONAFHANKELIJKE UITBLAASMOGELIJKHEID
Er zijn 4 individueel verstelbare uitblaaslamellen. Dit geeft de mogelijkheid om iedere zijde 
apart te regelen qua uitblaaspatroon. 

Vast

Verstelbaar
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GEBRUIKERSGEMAK



EENVOUDIGE  
INSTALLATIE
Door het nieuwe ontwerp van de warmte
wisselaar is de cassette nu nog slanker 
dan voorheen. Dit zorgt voor een minimale 
inbouwhoogte boven het plafond. 

205 mm
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INSTALLATIEGEMAK



SUPER SLANK DESIGN
De nieuwe cassette is nu nog slanker dan zijn voorganger.

Oude cassette Nieuwe cassette Besparing
36K48K 840*300*840 840*245*840 18%  
48K55K 840*300*840 840*287*840  4%   

Oud model Nieuw model 

230 m
m

205 m
m

11 %
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VOORDELEN



TWIN SYSTEEM MET ‘DUO CONTROL’
Het Twin Systeem verbindt 2 dezelfde binnenunits op 1 buitendeel. Dit zorgt voor een 
betere luchtverdeling in de ruimte. Het systeem is met 1 bediening te regelen. 

Binnen units Buiten unit
24K + 24K 48K
36K + 36K 55K
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VOORDELEN



APARTE KANAALAANSLUITING
Het cassettemodel is uitgerust met een aparte kanaalaansluiting. Hierdoor kunt u een kleine 
nabijgelegen ruimte voorzien van koeling.
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VOORDELEN



INGEBOUWDE CONDENSPOMP
De condenspomp kan het condenswater opvoeren tot 
750 mm. Dit zorgt voor een grote flexibiliteit qua montage  
boven het plafond.

plafond

750 mm
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VOORDELEN



APARTE AANSLUITING 
BEDIENING  AAN/UIT 
ALARM CONTACT
Bediening: 
Door de aparte aansluiting op de print is de
montage van een vaste bediening zo gebeurd.

Alarm:
De ingebouwde PCB heeft de mogelijkheid
om een extern alarm contact te schakelen.
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VOORDELEN



VERSE LUCHT  
AANSLUITING
Door de aparte aansluiting kan  
er verse buitenlucht toegevoegd  
worden in de ruimte.
Dit zorgt voor een gezond en  
fris klimaat.

Verse lucht

ENERGIEBESPARING
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VUURBESTENDIGE CONTROLBOX
Het nieuwe design van de controlbox  is vuurbestendig en zorgt voor een hoge duurzaamheid.

Nieuw Oud
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DUURZAAM



DETECTIE KOUDEMIDDEL LEKKAGE
(standaard voor ERP modellen)

• Detectie koudemiddel • Schakelt automatisch uit • Betere bescherming compressor

EC
lekkage  

koudemiddel
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VOORDELEN



COOLING & HEATING

15



AWESOME COOL


