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U wilt graag volwaardige en betaalbare airconditioning in huis, maar 

niet die ontsierende buitenunits aan uw gevel of op uw dak? 

Dat kan! 

 

 

Met de InVise WZ-32 airco zonder buitenunit heeft u wat u zoekt! 
 

• Innovatieve technologie 

• Eenvoudig te monteren (op een buitenmuur) 

• Dus lage installatiekosten 

• Plug & Play 

• Koelen èn verwarmen, ook bij vorst buiten 

• Krachtige machine! 

• Geluidsarm 

• Automatische + 3 vaste ventilator standen 

• Timer aan/uit functie 

• Infrarood afstandsbediening 

• Onderhoudsvrij (alleen stoffilter binnen periodiek reinigen) 
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       *   Afhankelijk van wel/niet ingeschakeld elektrisch verwarmingselement: bij -12 °C wordt 1700W  
            verwarmend vermogen geleverd  
      ** Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse met betrekking tot indeling van de ruimte, ligging,  
           isolatiewaarden, etc. 

 

 
 

 

Kijk voor meer informatie, prijzen en installatie instructies op 

www.monoblockairco.com  

InVise

WZ-32 
Koelcapaciteit in Watt 3348 W

Koelcapaciteit in BTU/uur 11423 BTU/uur

Verwarmingscapaciteit in Watt* 3516 W (4016 W)

Verwarmingscapaciteit in BTU/uur* 12840 (14546) BTU/uur

Maximale inhoud te koelen ruimte** 110 - 120 m3

Electrisch vermogen bij koelen 1287 W

Electrisch vermogen bij verwarmen* 1214 W (1714 W)

EER (Energy Efficiency ratio) klasse A (2,61 W/W)

COP (Coefficient Of Performance) waarde A (3,10 W/W)

Aantal standen ventilator 3 + auto

Geluidsniveau binnen (min) in dB/A SPL > 40 dB/A

Geluidsniveau binnen (max) in dB/A LWA geen opgave

Geluidsniveau buiten (min-max) in dB/A 41 - 50 dB/A

Antibacterieel filter Ja

Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur) 1,16 L/uur

Koelmiddel R410a

Buitentemperatuur range min-max (in °C) * -15 / +52 °C

Stroomaansluiting 230V / 50Hz

Afmetingen B x D x H (in mm) 1000 x 580 x 245 mm

Gewicht netto / bruto (in kg) 45/50 kg

Certificering (CE + RoHs) CE-TÜV

Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm) 2 x Ø 162 mm

Technische gegevens

http://www.metropolis-airco.nl/

