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INFORMATIEBLAD ZonderGas DD 

EEN DESIGN AIR CONDITIONER ZONDER BUITEN UNIT 

DE 5 VOORDELEN 

AANTREKKELIJK, door het unieke ontwerp en de hoogwaardige materialen  

GERAFFINEERD door het kenmerkende satin effect 

DISCREET, door zijn witte verlichte leds  

VEELZIJDIG, omdat het op elke hoogte, op elke muur kan worden geïnstalleerd 

GEZOND, dankzij het toepassen van een titaniumdioxidefilter 

   Alleen 2 doorvoeren in de muur nodig 

   DD herbergt een buitenunit in zijn enkele behuizing en voor een goede 

   werking is een constante uitwisseling van lucht met de buitenlucht vereist, 

   omdat deze lucht gebruikt wordt om de condensor te koelen. Deze 

   luchtuitwisseling vindt plaats via twee gaten van 16 cm (1 inlaatopening en 1 

   uitlaatopening) die in de installatiewand moeten worden gemaakt, wat daarom 

   een buitengevel moet zijn. Dankzij de speciale roosters kan de unit heel 

   gemakkelijk worden geïnstalleerd, in elke kamer. De installatie kan door muren 

   of structuren tot 2 meter dik of direct op grote ramen zonder prestatieverlies. 

   maximale veelzijdigheid 

DD is functioneel en veelzijdig dankzij de 

mogelijkheid om zowel op het lage als op het 

hoge deel van de muur te worden geïnstalleerd. 

     INFRAROOD EN BEDRADE AFSTANDSBEDIENING

DD is ontworpen om met minimale afmetingen vermogens te bereiken  

zonder verlies van prestaties: Het systeem is slechts 21cm diep. 

   GEPOLIJSTE MATERIALEN &VERFIJND ONTWERP

   PMMA (PolyMethylMetAcrylaat - Plexiglas) materialen zijn gebruikt voor de DD. 

   Het heeft een nieuw frisser ontwerp en een zeer elegante afwerking. 
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DESIGN DETAILS ZELFS ZICHTBAAR BIJ HOGE MUUR MONTAGE 

DD heeft een bedieningspaneel welke dankzij witte LED'S op een zachte en 

elegante manier wordt verlicht. De luchtinlaat bevindt zich aan de onderzijde 

van de DD en wordt gekenmerkt door een rooster met cirkelvormige kleine gaten 

van verschillende groottes. De luchtuitlaat bevindt zich voor het product en wordt 

aangedreven door een gemotoriseerde klep. 

    LUCHT KWALITEIT DANKZIJ EEN TITANIUM DIOXIDE LUCHT FILTER TIO2 

    DD is uitgerust met een SPECIAAL TITANIUM DIOXIDE FILTER dat de  

    bacteriële belasting in het milieu aanzienlijk kan verminderen, dankzij  

    het oxidatieproces van titaniumdioxide dat wordt geactiveerd door  

    speciale UV-leds. Dit filter gebruikt de oxiderende kracht van   

    titaniumdioxide (TiO2) om bacteriën te vernietigen en virussen te  

    remmen. Het vermindert ook effectief stof en vuildeeltjes en helpt 

    onaangename geuren te voorkomen. 

              Organische verbindingen, 

             geuren, bacteriën, virussen ... 

COMFORT & FUNCTIONALITEIT 

� 5 in 1: warmtepomp en airconditioning met verwarmen, koelen, ontvochtigen, vuile 

� luchtfiltering en ventilatiefuncties 

� Multifunctionele afstandsbediening met LCD-display, I Feel-sensor en muursteun. 

� Een afstandbediening met een breed scala aan functies HIGH Power functie, voor onmiddellijk 

comfort 

� "Nacht"functie, voor maximaal comfort tijdens de nacht 

� Timerfunctie "vakantie", om de unit na een lang weekend automatisch in te schakelen 

� "Atm" -functie, om automatisch de werking van de unit aan te passen zonder 

� afstandsbediening, binnen een bepaald temperatuurbereik 

� Horizontale klep met 6 standen instelbaar via afstandsbediening en "iFlap" -functie voor 

� intelligente luchtverdeling 

� Koudeval bescherming tijdens verwarmmodus 

� Condensor met variabele snelheid ventilator 

BETROUWBAARHEID & LEVENSDUUR 

� Lage druk gasdrukschakelaar 

� Luchtsensor op verdamper en condensor 

� Luchtsensor op compressoruitlaat 

� Standaard condens afvoerpomp 

� Automatische slimme ontdooistand 

� Auto-herstart na black-out en bescherming tegen overdruk 

� Hoog efficiente schroefcompressor 

� Standaard onderhoudset beschikbaar 
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