UNICO TWIN
De Unico TWIN is een unieke combinatie van een monoblock airco en een (extra) binnenunit. Hiermee kunt u 2 ruimtes koelen, terwijl slecht één
apparaat op een buitenmuur dient te worden gemonteerd (met gaten door de gevel). Producent Olimpia Splendid onderscheidt zich met dit
apparaat van alle andere merken die een dergelijke configuratie niet aanbieden. Zowel de “Master” (monoblock aan de buitenmuur) als de “Wall”
(binnenunit) bieden een flink koelvermogen waardoor de meeste gangbare ruimtes in woningen goed kunnen worden bediend. Wel is belangrijk
om te weten dat het maximale koelend of verwarmend vermogen alleen kan worden
bereikt als één van beide units aan staat. Indien beide units aanstaan, wordt het vermogen
verdeeld en werken beide units in de laagste ventilatiestand. Vaak is het zo dat, indien de
ruimtes eenmaal op temperatuur zijn gebracht, die “laagste stand” volstaat om de ruimtes
tegelijk op de gewenste temperatuur te houden.
De Unico TWIN is een HP model en kan dus koelen en verwarmen. Echter houd bij
verwarmen rekening met het gegeven dat bij buitentemperaturen onder de 0 °C het
verwarmend vermogen fors minder wordt.
De Unico TWIN dient door een STEK-gecertificeerde installateur te worden geïnstalleerd.
Dit heeft te maken met het vacumeren van de leidingen die tussen de Master en de Wall
worden aangebracht. Hugro Services BV is een BRL100 gecertifieerd bedrijf en heeft STEKgecertificeerde monteurs in dienst, dus wij zijn u desgewenst graag van dienst!
Neem contact met ons op indien u vragen hebt, of maak een (vrijblijvende) afspraak in onze
showroom waar u de Unico TWIN zelf kunt ervaren.
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Unico TWIN HP

Technische gegevens
Koelcapaciteit in kW - nominaal
Koelcapaciteit min-max (Inverter)
Verwarmingscapaciteit in kW - nominaal
Verwarmingscapaciteit min-max (inverter)
Maximale inhoud te koelen ruimte (individuele stand) **
Electrisch vermogen bij koelen (nominaal)
Electrisch vermogen bij verwarmen (nominaal)
EER (Energy Efficiency ratio) klasse bij koelen
COP (Coefficient Of Performance) waarde
Aantal standen ventilator
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL
Geluidsniveau binnen (max) conform EN 12012 - LWA
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur)
Koelmiddel
Buitentemperatuur range min-max (in °C)
Stroomaansluiting
Afmetingen B x H x D (in mm)
Gewicht netto (in kg)
GWP 2088 (Global Warming Potential)
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm)vv (*Ø 162 is mogelijk)

Unico Twin MASTER
2,6 kW
n.v.t.
2,5 kW
n.v.t.
75 - 80 m3
900 W
800 W
A (2,7)
3,1
3 + auto
33 - 42 dB/A
57 dB/A
1,1 L/uur
R410a
-10 / +43 °C
230V / 50Hz
902 x 516 x 229 mm
40,5 kg
2088
2 x Ø 202 vv(*162) mm

Unico Twin WALL
2,5 kW
n.v.t.
2,2 kW
n.v.t.
70 - 75 m3
900 W
700 W
A (2,7)
3,1
3 + auto
25 - 36 dB/A
46 dB/A
1,0 L/uur
R410a
-10 / +43 °C
230V / 50Hz
805 x 285 x 194 mm
7,5 kg
2088
n.v.t.

** Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse m.b.t. indeling van de ruimte, ligging, isolatiewaarden, etc.

PRIJZEN
Unico TWIN

incl. BTW

Master & Wall

€ 1.895,00 €

excl. BTW

1.566,12
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