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Rating label

Overzicht van de eigenschappen
■   Koelende en verwarmende werking, de Just� re Monoblock 

airco kan de lucht zowel koelen (max. 3.1kW) als verwarmen 
(max. 3.05kW), als het toestel alleen voor koelen wordt ge-
bruikt is een afvoer van het condenswater overbodig.

■   Slank design, met een diepte van slechts 165mm is de 
Innova 2.0 zeer ondiep en kan het eenvoudig in het interieur 
geïntegreerd worden, of een bestaande radiator vervangen.

■   Stille werking, door toepassing van de meest hoogwaardige 
onderdelen, dempingsmaterialen en -technieken is de Innova 
zo stil dat deze nauwelijks meer te onderscheiden is van een 
toestel met buitenunit, de inverter technologie en de stille, 
contactloze fanmotoren zorgen dat de geluidsproductie bij 
lage fansnelheid slechts 27dB is, deze nieuwe technieken 
zorgen dat niet de compressor maar de luchtsnelheid de 
grootste factor in geluidsproductie is geworden.

■   Laag energieverbruik, de inverter technologie en de fanmo-
toren besparen energie terwijl tegelijkertijd de werking door 
de inverter technologie krachtiger is, de ruimte zal sneller op 
de gewenste temperatuur zijn en met een lager energiever-
bruik op temperatuur gehouden worden.

■   Eenvoudige installatie, de IJust� re monoblock serie’s kan 
zowel laag als hoog aan de muur geplaatst worden, 

door het ontbreken van een buitenunit is plaatsing eenvou-
dig, Het plaatsen van een ophangbeugel en lucht aan- en 
afvoerkanalen is voldoende. Hiervoor is geen STEK-gecerti� -
ceerde monteur nodig en hoeven geen koelmiddel-leidingen 
te worden aangesloten, hierdoor worden lekkages voorko-
men en is de bedrijfszekerheid gegarandeerd.

■   Eenvoudige bediening, de Just� re monoblock serie is 
eenvoudig via het bedieningspaneel of de meegeleverde  
afstandbediening te bedienen, met de timer functie is een in- 
of uitschakelmoment te kiezen en het bedieningspaneel is te 
blokkeren voor ongewenst gebruik.

■   Koeling, verwarming en ontvochtiging, naast koelen is de 
Just� re monoblock serie met de warmtepomp tevens in staat 
de ruimte op een e�  ciënte manier te verwarmen, hierbij 
wordt ook bij zeer lage temperaturen (tot -10 °) nog warmte 
aan de buitenlucht onttrokken om de temperatuur binnen op 
een aangenaam niveau te brengen. Tevens is de just� re mo-
noblock met de ontvochtigingsfunctie in staat een woning, 
chalet, vakantiehuis of hotelkamer te ontvochtigen.

■   Nachtwerking, de just� re monoblock serie heeft een specia-
le werkingsstand voor werking ‘s nachts, hierbij doet de airco 
na een uur de temperatuur met een graad stijgen, na het 
tweede uur stijgt de temper weer met een uur, hierna blijft 
de temperatuur gelijk, en zal na 6 uur de airco in de stand-
by modus schakelen. In de verwarmingsstand is de werking 
gelijk, alleen stijgt de temperatuur in plaast van dalen.

■   Zelf-afsluitende luchtroosters, als de aiconditioner niet 
gebruikt wordt zijn de kleppen in de lucht aan- en afvoer 
gesloten zodat er geen vervuilingen zoals stof, pluizen of 
insecten in de luchtkanalen komen voor onderhoudsvrije, 
betrouwbare en hygienische werking. 

De voordelen van een inverter airco van Just� re:
■   Circa 30% minder stroomverbruik
■   De gewenste temperatuur wordt sneller bereikt
■   30% minder tijd nodig om op te starten
■   Stillere werking
■   Geen vibraties
■   Minder temperatuur-� uctuaties temperatuur in de ruimte
■   Hoger wooncomfort

Monoblock Airco. Airco en Heater in een. Makkelijk te 
installeren. Just� re verzorgd de installatie desgewenst 
bij U thuis of op uw kantoor. Een unit die zonder extra 
buitenunit bij U aan huis wordt gemonteerd. Twee gaten 
in de muur en de unit kan probleemloos draaien.


