Cool Top Trail 20/24/28/34/35
Airconditioningsystemen voor dakmontage op campers & caravans

Voor een optimaal klimaat in uw camper of caravan
De Cool Top Trail airco‘s zijn ontworpen voor gebruik op campers
en caravans met een lengte tot 10 meter. Dankzij de ruim
bemeten warmtewisselaars koppelen ze krachtige prestaties aan
een zeer efficiënte werking. De betrouwbaarheid en koelprestaties
zijn reeds bewezen in zeer warme Australische zomers, waar de
buitentemperaturen gemakkelijk 50 °C bereiken. De systemen zijn

Producteigenschappen
 Krachtige units met een hoog koel- en
verwarmingsvermogen
 Robuust, lichtgewicht en laag geluidsniveau
 Breed bereik van -5 tot 50 °C
 Laag profiel en compact ontwerp
 Eenvoudig te installeren

standaard uitgerust met een warmtepomp, die ook bij lage
buitentemperaturen (tot wel -5 °C) uitstekende prestaties biedt.

Dankzij het gebruik van UV gestabiliseerd polypropyleen,
is de behuizing robuust en sterk tegelijk. Dankzij de standaard

Krachtige prestaties en een laag geluidsniveau maken het mogelijk

meegeleverde afstandsbediening kunnen alle functies van het

om binnen een aangenaam klimaat te realiseren, zonder dat u

systeem gemakkelijk bediend worden vanuit het bed, de eethoek of

daarbij uw buren op de camping overlast bezorgt. Dankzij het

de luie stoel. Naast de standaard koel- en verwarmingsfuncties,

gebruik van kwalitatief hoogwaardige componenten bent u verze-

beschikt de Cool Top Trail over handige extra functies zoals

kert van een lange levensduur en minimale onderhoudskosten.

ontvochtiging, timer en slaapfunctie.
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Uitsparing dak (mm)

400 x 400 (360 x 360 met optioneel adapter frame)

Afmetingen buitenunit (mm)

1,002 x 566 x 215
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1,122 x 850 x 223

998 x 680 x 340

Afmetingen binnenunit (mm)

557 x 536 x 43
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Gewicht (kg)

30.8
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