Cool Top Trail 20/24/28/34/35
Tagmonterede Klimaanlæg

For et optimalt klima i din autocamper og campingvogn
Cool Top Trail klimaanlæg er egnet til brug i autocampere og campingvogne på en længde på op til 10 meter. Med deres generøst
størrelse varmevekslere har de en høj effektivitet og ydeevne. Deres
påligelighed og høje kølekapacitet har allerede bevist sig i
Australiens varme sommer med op til 50 °C temperaturer udenfor.
Enhederne kommer med varmepumpe funktion som standard,

Fordele
 Kraftfulde enheder med høj køle og varme kapacitet
 Robust, lav vægt og støjsvag
 Driftsområde fra -5 til 50 °C
 Lav profil og kompakt design
 Nem installation

hvilke er meget kraftfuld og virker i temperaturer helt ned på
-5 °C.

Lavet af UV stabiliseret polypropylen er enhedens kabinet robust,
men stadig med en lav vægt. Enhederne kan betjenes med en

Høj ydeevne og lavt støjniveau. Det meget lave støjniveau tillader

brugervenlig fjernbetjening, der giver adgang til alle klimaanlæggets

dig at slappe af når du er i køretøjet og genere ikke naboerne på

funktioner når du sidder i sofagruppen, ligger i sengen eller ligger

campingpladsen. Brugen af komponenter af højeste kvalitet sikrer

på førersædet.

en lang levetid med minimale udgifter til vedligehold.

Udover køling og opvarmning har enhederne flere ekstra funktioner
såsom affugter, timer og sovefunktion.
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Dritfstemperaturområde (°C)
Tag tykkelse (mm)
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2,800
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Tag udskæring (mm)

400 x 400 (360 x 360 med valgfri adapter ramme)

Dimensioner udendørs enhed (mm)

1,002 x 566 x 215

855 x 657 x 215

1,122 x 850 x 223

998 x 680 x 340

Dimensioner indendørs enhed (mm)

557 x 536 x 43

575 x 556 x 49

575 x 556 x 49

557 x 536 x 43
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38,3

Vægt (kg)

30.8
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