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2
6
0
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6

Single Split Systemen FLEXIS PLUS
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1U50
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3
0
0
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3
2
3

5
5
3
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6
1
4
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7
3
0
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3
4
3

MAT WIT

MONTAGE-AFMETINGEN

AS25-AS35-AS42-AS50 AS71

2,5 kW - 3,5 kW - 4,2 kW 5,0 kW 7,1 kW

MAT ZWART

890

67
9

353
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Zet de airconditioner aan/uit.

Staat de airconditioner aan/uit?

Stel de temperatuur in op 20 graden.

Stel de airconditioner in op lage/middel/
hoge/auto verntilatorsnelheid

Google Assistent en Amazon Alexa
Met Google Assistent en Amazon Alexa kun je direct 
communiceren met je airconditioning apparatuur. 

Aan de slag
Om je leefruimte intelligent te regelen, is de Haier App 
de beste keuze om gemakkelijker met je airconditioner te 
communiceren.

Voordelen

Intuïtieve handsfree bediening

Hier volgen een aantal voorbeelden van wat je jouw spraakassistent kunt vragen om je slimme Haier airconditioner te 
bedienen.*

Wat is de temperatuur die op de airconditioner is 
ingesteld?

Verhoog/verlaag het ventilatorvermogen

In welke stand staat de airconditioner?

*De gesproken taal is Engels.

STEMBEDIENING

Technologie
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Voordelen

Functies

Hier zijn enkele van de functies die je kunt gebruiken met de Haier App na het installeren van de WiFi-module.

Op sommige modellen van Haier is WiFi-bediening optioneel, dus je moet de WiFi-module apart bestellen en installeren.  
Steek de WiFi-module in de USB-aansluiting van je airconditioner en verbind hem met de Haier App.

Disattivare l’alimentazione e
aprire il pannello

Rimuovere la copertura Wi-Fi

Collegare il modulo Wi-Fi

Riposizionare la copertura Wi-Fi
e chiudere il pannello

Schakel de stroom uit en open 
het paneel

Verwijder het WiFi-klepje

Sluit de WiFi-module aan

Plaats het WiFi-klepje
weer terug en sluit het paneel

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Wekelijkse timer
Stel de temperatuur en de 
ventilatorsnelheid volgens 
een weekprogramma in.

Slaapfunctie
Stelt 4 afzonderlijke 
slaapcurven in voor 
mensen van verschillende 
lee!ijden.

Foutalarm
In het geval van een storing 
wordt op de app de foutcode 
weergegeven.

Slimme herinnering
Er worden periodieke 
meldingen naar de 
gebruiker gestuurd 
om hem/haar eraan 
te herinneren het filter 
schoon te maken.

Groepscontrole
Eenvoudig met je 
smartphone of tablet 
meerdere units bedienen.

Praktische controle
Bedien via het netwerk 
de airconditioner vanaf 
elke locatie en op elk 
moment.

Nummer 1 in de wereld

WIFI

Technologie

Indien WiFi optioneel is:

Vanaf modeljaar 2021 lanceert Haier een nieuw WiFi platform hOn. Met hOn, kunnen alle huishoudelijk 
apparaten van Haier aangesloten worden op dezelfde Haier App. Alle Haier apparaten onder handbereik.  
hOn is verkrijgbaar voor de modellen Flexis Plus, Pearl en Tundra Plus. 

hOn

10



ECO!SENSOR

Met twee ingebouwde modules 
gebruikt de eco-sensor een 
dubbele zonedetectie met 
een maximale hoek van 120 
graden en een afstand van 8 
meter. De sensor scant een 
ruimte automatisch op de 
aanwezigheid van mensen en 
past de luchtstroom aan, door 
de modus "volgen" of "vermijden" 
te activeren op basis van jouw 
specifieke behoe!en.

MIN MAX

60º

8m

60º

2m

70º 70º

8
m

Verticaal detectiegebied Horizontaal detectiegebied

Een groter detectiegebied en de identificatie van de exacte locatie van mensen zorgen voor de best mogelijke 
gebruikerservaring. De lichtsterktesensor detecteert elke verandering in de lichtintensiteit. Wanneer de nacht valt of het licht 
uitgaat, schakelt de airconditioner over op de slaapstand.

Meer comfort Energiebesparing

Als een hoge lichaamstemperatuur wordt gedetecteerd, 
wordt de frisse luchtstroom gericht op de persoon. Als een 
lage lichaamstemperatuur wordt gedetecteerd, wordt de 
luchtstroom omgeleid.

De eco-sensor detecteert automatisch de locatie en 
bewegingen van mensen in de kamer. Wanneer er niemand 
in de ruimte is, activeert de airconditioner na 20 minuten de 
energiebesparende modus.

Voordelen

Technologie
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SLIMME LUCHTGEZONDE LUCHT

12



SELF!CLEAN

Tijdens het gebruik hoopt zich op de verdamper vuil op. Als dit niet regelmatig wordt verwijderd, vermindert het opgehoopte 
vuil de e"ciency met 15 - 30% en bevordert het ook de aanwas van bacteriën en schimmels.

De nieuwe zelfreinigende technologie is de eerste in zijn soort die de zelfreinigende functie van zowel de verdamper als de 
condensor integreert. Het begint met het schoonmaken van de verdamper en schakelt vervolgens over op het schoonmaken 
van de condensor zonder de compressor te stoppen.

Koude-expansietechnologie Express wastechniek Antibacteriële technologie

De rijp die op de verdamper/condensor 
wordt gevormd, genereert een sterke 
kracht van koude expansie die 
gemakkelijk vuil van het oppervlak 
verwijdert.

Hydrofiele aluminiumfolie met een 
kleine hoek versnelt de waterafvoer 
met 20%.

De verdamper wordt verhit tijdens het reinigingsproces van de condensor. Wanneer 
de ventilator draait, passeert de hete lucht door de verdamper. Het water wordt 
snel gedroogd, waardoor de aanwas van schimmels en bacteriën wordt geremd.

De coating bevat zilveren nanodeeltjes 
die op e#ectieve wijze 99% van de 
bacteriën kunnen doden door hun 
aanwas te remmen.

Sneldrogende technologie

Deze innovatieve technologie stelt je 
in staat om bacteriën te doden en de 
verdamper schoon te houden. 

Schonere lucht TUV-certificering

De airconditioner werkt altijd bij 
maximale koelcapaciteit met een zeer 
hoge energiezuinigheid.

Verhoogde energie-
e"ciëntie

Door deze technologie kunnen 
aanzienlijke kostenbesparingen 
gerealiseerd worden omdat er minder 
onderhoud nodig is. 

Besparingen op 
schoonmaakkosten

Voordelen

VERWARMD
TIJDENS  
REINIGINGS- 
PROCES

Technologie
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De Steri-Clean functie is eenvoudig te 
activeren via de Haier App.

Eenvoudig te bedienen

De Steri-Clean functie zorgt ervoor dat 
vrijwel alle bacteriën en virussen in en 
rond de airconditioner gedood worden. Dit 
is onafhankelijk getest door SGS.

Elimineert bacteriën

SGS certificatie

De temperatuur van 56°C droogt ook 
de componenten in de airconditioner en 
zorgt ervoor dat bacteriën en virussen 
gedood worden, waardoor er geen 
vervuilde lucht uit de airconditioner  
komt.

Levert gezondere lucht

56°C STERI!CLEAN

Deze functie doodt bacteriën en virussen door de verdamper tot aan 56°C te verhitten gedurende 30 minuten.

Technologie

Smart Frequency Control

Deze techniek past op een intelligente wijze de frequentie 
van de compressor (die de temperatuur van de spoel regelt) 
aan en zorgt er vervolgens voor dat de verdamper op een 
temperatuur van 56°C wordt gehouden.

Vrijwel geen bacteriën en virussen overleven een 
temperatuur van 56°C gedurende 30 minuten. Als het 
programma is afgelopen, wordt de verdamper onmiddellijk 
afgekoeld om het beste sterilisatie resultaat te bereiken.

High Temperature Sterilisation

Voordelen
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Technologie

Antimicrobial 
Surface

Environment

Bacteria Silver Ion release

Surface film of moisture

Material or coating Silver Ion

Zilveren nanodeeltjes

Zilveren nanodeeltjes geven continu 
kleine hoeveelheden zilverionen vrij 
om bescherming tegen schimmels en 
bacteriën te garanderen.
Het gebruik van zilveren nanodeeltjes 
in de componenten van de 
airconditioner zorgt ervoor dat in de 
passerende lucht tot wel 99,9% van de 
schimmels en bacteriën verdwenen is.

Materiaal of coating Zilverionen

Antimicrobieel 
oppervlak

Omgeving

Vrijkomen van zilverionen
Vrijkomen van 

bacteriën

Vochtwaas op oppervlakte

Aanwas van schimmels en bacteriën in 
de componenten van de airconditioner 
waardoor de lucht passeert is niet langer 
mogelijk en zilverionen veroorzaken 
geen schade aan het menselijk 
lichaam. Daarom is de lucht die uit de 
airconditioner komt altijd gezond.

Gezondere lucht SGS-certificering

Het is noodzakelijk om de apparatuur 
regelmatig schoon te maken en te 
steriliseren. Door Self-Hygiëne bespaar je 
geld op de kosten van onderhoud.

Besparingen op
reinigingskosten

Voordelen

SELF!HYGIËNE

Schimmels en bacteriën worden door de lucht getransporteerd. Ondanks het feit dat niet alle microben schadelijk zijn voor
de gezondheid, is het van groot belang om de luchtkwaliteit te kunnen beheersen. De belangrijkste componenten in de Haier
airconditioners uitgerust met het All Clean systeem, bevatten zilveren Nano deeltjes die de bacteriegroei in de airconditioner
zoveel mogelijk terugdringen.

16



UVC!STERILISATIE

De ingebouwde LED UV-lamp doodt schadelijke deeltjes die via de binnenunit de ruimte in worden geblazen en zorgt dus voor 
een schonere en veiligere lucht.

Het ultraviolette licht van zonlicht bestaat 
uit drie typen ultraviolet licht: UVA, UVB 
en UVC. UVC beschikt over een korte, 
intensieve golflengte binnen het spectrum 
200-280nm, die uitermate e#ectief is in 
het doden van genetisch materiaal. De 
ingebouwde LED UV-lamp straalt zijn licht 
over de luchtuitlaat van het binnendeel. 
Hierdoor worden schadelijke deeltjes in 
deze lucht gedood.

Technologie

TUV Certification

Voordelen

Veilige en betrouwbare 
werking

UVC-straling doodt schadelijke deeltjes 
in de lucht zonder gebruik te maken 
van chemicaliën of milieuonvriendelijke 
sto#en.

Het Haier UVC-systeem maakt gebruik 
van de golflengte tussen 265-275nm, 
die sterker en e"ciënter is in het doden 
van onzichtbare schadelijke deeltjes in 
de lucht.

E"ciënte sterilisatie
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COMFORT
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Archimedische spiraal

Dit element zorgt door zijn bijzondere 
ontwerp, dat de luchtstroom onder een 
hoek van 35 graden naar het plafond 
wordt geblazen.

Door deze constructie wordt de lucht, na het 
inschakelen van de koelingsfunctie van de 
airconditioner, met een hoek van 35 graden 
richting het plafond geblazen. Hierdoor worden de 
personen in de ruimte niet frontaal blootgesteld 
aan de koude luchtstroom. Via het plafond wordt 
de koude lucht dan door de ruimte verspreid.

Dit element is zo ontworpen dat het 
smal van binnen en breed aan de 
buitenkant is. Dit zorgt ervoor dat de 
luchtstroom door het Venturi-e#ect 
zeer krachtig wordt uitgeblazen.

Als de airconditioner in de verwarmingsstand 
wordt gezet, zorgt het Venturi-e#ect ervoor dat de 
warme lucht snel naar de vloer wordt geblazen. 
Hierdoor warmt de ruimte sneller op, doordat de 
warme lucht opstijgt.

De luchtstroom onder de lamellen wordt 
door negatieve druk geabsorbeerd en 
vervolgens samengevoegd met de 
hoofdluchtstroom waardoor er een nog 
krachtigere uitblaas ontstaat.

COANDA PLUS LUCHTSTROOM

Een veel gehoorde klacht over airconditioners is een voelbaar koude of warme luchtstroom. Door de geavanceerde Coanda Plus 
technologie wordt deze overlast tot een minimum beperkt!

Technologie
De Coanda Plus Luchtstroom bestaat uit 3 elementen. Deze elementen samen zorgen voor een aangename, krachtige en 
e"ciënte luchtstroom.

Venturi-e#ect Aanvullende luchtstroom

Archimedische spiraal Venturi-e#ect

Voordelen
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Energiebesparing Frisse en aangename 
luchtstroom

Betrouwbaarheid

Inverter Plus bereikt een hoge 
operationele e"ciëntie in alle 
frequentie stadia. De koelings- en 
verwarmingsprestaties zijn veel sneller 
en krachtiger.

Wanneer de airconditioner aan staat, 
bereikt de Inverter Plus de gewenste 
temperatuur veel sneller dan een 
conventioneel systeem, waarbij de 
temperatuurafwijking maximaal 0,1°C 
is.

Inverter Plus past de CC-spanning 
aan door een stabiele werking 
tussen 120V-264V en een ideale 
spanningsregeling. De frisse lucht kan 
zelfs de meest afgelegen zones van 
de kamer bereiken, ondanks de actuele 
wijzigingen.

27

26

25

24

26.5

25.5

24.5

Tempo

0.1°C

Risparmio
energetico 

63%

TLFM-inverterregelaar

PWM A-PAM FASE

Tensione

Frequenza

Bassa frequenza Frequenza medio-alta Alta frequenza

PWM

A-PAM

FASE
TLFM (Triple Link Frequency Modulatie)-technologie gebruikt 
drie verschillende spanningsregelaars om de operationele 
e"ciëntie op elke frequentiefase optimaal te beheren.

Lage frequentie Middelhoog frequentie Hoge frequentie

Frequentie

Spanning

PID-inverterregelaar

Controllo PID Controllo normale

30

29

28

27

26

25

24

23

Curva Super Cooling

Tempo
Super Cool Comfort

De PID (Proportion Integration Di#erentiation)
regulatietechnologie optimaliseert de bedrijfsfrequentie 
voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en maakt 
vervolgens voortdurend real-time aanpassingen om de 
luchttemperatuur op het gewenste niveau te houden.

Superkoelingscurve

Superkoel

PID-regeling Normale regeling

Tijd
Comfort

A-PAM inverter-regelingConfronto della riduzione della temperatura

Minuti

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

S-PAMA-PAM

De A-PAM (Adoption-Pulse Amplitude Modulatie) inverter-
regeltechnologie past automatisch de spanning van de 
DC-bus aan op basis van de compressorbelasting door het 
bereik van de bedrijfsspanning te verhogen.

Vergelijking van temperatuurafname

Te
m

p
er

a
tu

ur

Minuten

INVERTER PLUS

Technologie

In vergelijking met een traditionele Inverter Technologie, levert de Haier Inverter Plus technologie met TLFM, PID 
en A-Pam een nog betere besturing van de airconditioner, met een maximum aan comfort, betrouwbaarheid en 
e"ciënte prestaties.

Voordelen
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Geoptimaliseerd ontwerp van 
luchtkanalen

Normale Ottimizzato

Sezione uscita aria

Portata aria

Turbolenze Riduzione turbolenze

Sezione uscita aria
maggiorata

Maggiore portata aria

male

ne uscita aria

ta aria

olenze

to

bolennnenzzzeeezzezezee

a aria

tata aria

Het oppervlak van het aanzuigrooster is met 17% 
verhoogd. De ruimte tussen de verdamper, het voorpaneel 
en het aanzuigrooster is ook verhoogd. Dit vermindert het 
geluidsniveau.

Normaal

Gedeelte van 
luchtafvoer

Luchtstroom

Turbulentie Minder turbulentie

Grotere luchtstroom

Gedeelte met 
verhoogde luchtafvoer

Geoptimaliseerd

Geoptimaliseerde cross-flow ventilator
Ventilatore a

flusso incrociato

ottimizzato 25˚7%

lunghezza
aumentata

aumento
inclinazione

Door de hellingshoek van de ventilator te verhogen tot 25 
graden, ondergaat de omringende luchtstroom een kleinere 
afwijking, waardoor het ventilatorgeluid vermindert.

Geoptimaliseerde 
cross-flow ventilator

langere 
lengte

verhoogde
helling

Technologie

20
dB(A)

50
dB(A)

la campagna
di notte

una normale
conversazione

a 10 metri
da un'auto75

dB(A)

15
dB(A)

goditi il silenzio
con il flusso d'aria 
ottimizzato

30
dB(A)

il deserto di notte

46
dB(A)

unità esterna

Frisse lucht met een laag geluidsniveau

Een geluidsniveau van slechts 15dB(A)* garandeert een onvoorstelbare stilte.
Hij is zo stil dat je niet eens merkt of hij aanstaat en leidt je niet af bij waar je mee bezig bent.

*15 dB(A) verwijst naar het 2,5 kW model van de Jade-serie

10 meter van een 
auto verwijderd

een normaal 
gesprek

de woestijn  
‘s nachts

Geniet van stilte met 
geoptimaliseerde 
luchtstroom

buitenunit
het platteland  
‘s nachts

LAAG GELUIDSNIVEAU15
dB(A)

Eén van de meest storende eigenschappen van sommige airconditioners, is het hoge geluidsniveau of het constante brommen. 
Door de Haier technologie kan er genoten worden van optimaal comfort en de juiste temperatuur zonder geluidsoverlast.

Elektronisch regelsysteem 

Conduttore

Magneti
permanenti

Motore DC

Het elektronische besturingssysteem maakt gebruik van 
A-PAM-technologie met DC-inverter en DC-ventilatormotor. 
Dit zorgt voor een hoge statische druk, waardoor het geluid 
dat de binnenunit tijdens de werking produceert, afneemt.

Geleider

Permanente 
magneten

DC-motor

Voordelen
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Technologie

WiFi 
Download de Haier App op een Apple of Android apparaat en verbind de apparatuur met uw 
apparaat om uw systeem, waar u ook bent en op elk moment, te bedienen.

Stembediening
Handsfree stembedieningsfunctie voor de Google Assistent of Amazon Alexa-compatibele 
slimme airconditioners van Haier.

Eco-sensor
Deze detecteert de luchtomstandigheden en de beweging van personen om energie-efficiënter 
te werken en de gebruiker een beter comfort te bieden.

Gezonde lucht

Self-Clean
De Self-Clean technologie bevriest met de vochtigheid uit de lucht de oppervlakte van 
de verdamper en voert de vervuiling van de verdamper tijdens het ontdooien af via de 
condensafvoer. Hierdoor blijft de verdamper en de lucht schoon.

Super-IFD Sterilisatie Speciaal filter die luchtverontreinigende stoffen en allergenen met 99,9% efficiency verwijdert.

56°C Steri-Clean
Deze functie doodt bacteriën en virussen door de verdamper 30 minuten tot 56°C te 
verwarmen.

Self-Hygiëne
De componenten van de binnenunit waar de lucht langs komt, zijn uitgerust met zilveren 
nanodeeltjes. Deze remmen de aanwas van bacteriën.

UVC Sterilisatie
De binnenunit beschikt over een UVC-lamp die de lucht, die door de binnenunit de ruimte in 
blaast, tot aan 99,9% steriliseert.

3M-filter
De sterke elektrostatische lading op het filteroppervlak verwijdert schadelijke microdeeltjes, 
waaronder stof, virussen en bacteriën, om een gezondere luchtomgeving te garanderen. 

Blue Fin coating Bevordert de condenswaterafvoer dankzij de hydrofiele en corrosieve eigenschappen.

Droog
Past automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de waargenomen temperatuur voor 
meer of minder ontvochtiging.

Nauwkeurige
ontvochtiging

Houdt de luchtvochtigheid op het ideale niveau en zorgt voor een schone en aangename lucht.

Comfort

Led display Toont de ruimtetemperatuur of de gewenste temperatuur op het paneel.

0.5

0,5 °C  
temperatuurregeling

Hiermee kan de gebruiker de temperatuur per halve graad aanpassen voor een meer 
nauwkeurige temperatuurregeling.

Slaapfunctie
Biedt maximaal comfort en energiebesparing om zonder zorgen te kunnen slapen. Gedurende 
de nacht loopt de temperatuurinstelling op waardoor de gebruiker midden in de nacht niet 
wakker wordt van de kou. 

Ventilator met 5 standen Werkt op vijf verschillende luchtsnelheden om gebruikers meer keuze te geven.

Stil
Laag geluidsniveau dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van de ventilator, luchtkanalen en 
motor.

3DC3DC3DC

DC-motor
Zorgt voor een betrouwbare werking met een hogere energiebesparing en een lager 
geluidsniveau.

1W stand-by
Reduceert het stand-by verbruik van 8W tot 1W door het besturingsprogramma te  
optimaliseren.

Stand-by 3 min.
Helpt onverwachte schade aan de compressor te voorkomen en zorgt zo voor een langere 
levensduur.

PICTOGRAMMENVERKLARING
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Comfort

Automatisch ontdooien
Wordt geactiveerd wanneer dat nodig is om minder energie te verspillen en een beter comfort 
te bieden door de ontdooiingstijd te verlagen.

Intelligente lucht
Deze functie bedient automatisch de lamellen om de luchtstroom beter te verdelen op basis 
van de ingestelde modus.

Automatische verticale 
luchtstroom

Beweegt verticaal en werkt met horizontale lamellen om de luchtstroom door de hele ruimte te 
verdelen.

3D luchtstroom
De continue beweging van verticale en horizontale lamellen leidt de luchtstroom naar elke zone 
in de kamer.

Coanda
Coanda Plus

De speciale aerodynamica van de lamellen stuwt de luchtstromen uit de binnenunit verder en 
krachtiger weg zonder dat het een negatief effect heeft op het geluidsniveau, efficiency of 
luchtstroom.

Strong
Flow +

De binnenunit is verbeterd dankzij de speciale motor, ventilator en geoptimaliseerde 
luchtkanalen, waardoor tot 20 meter luchtworp mogelijk is.

Inverter Plus
In vergelijk met een traditionele Inverter technologie, levert de Haier Inverter Plus technologie 
met TLFM, PID en A-Pam een nog betere besturing van de airconditioner, met een maximum 
aan comfort, betrouwbaarheid en efficiente prestaties.

6 snelheden  
buitenunit

De condensorventilator regelt voortdurend op de omgevingssensor en de bloksensor om de 
prestaties te optimaliseren en de energie-efficiëntie te verhogen. 

7 snelheden  
buitenunit

De condensorventilator regelt voortdurend op de omgevingssensor en de bloksensor om de 
prestaties te optimaliseren en de energie-efficiëntie te verhogen. 

Turbokoeling
Met het speciale controleprogramma kan de motor op een hogere frequentie werken en 
kunnen gebruikers in een veel kortere tijd genieten van een koelere omgeving.

Warme start
Wanneer het apparaat werkt in verwarmingsstand of overschakelt van koeling naar verwarming, 
blaast het geen koude lucht uit.

-15 °C verwarming Verwarmen mogelijk tot een buitentemperatuur van -15 °C. 

-10 °C koeling Koelen mogelijk tot een buitentemperatuur van -10 °C. 

PID inverter  
regeling

Optimaliseert de bedrijfsfrequentie voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en maakt voortdurend 
aanpassingen om de ruimtetemperatuur op de gewenste temperatuur te houden.

10 °C warmhoudfunctie
Deze wordt geactiveerd wanneer de ruimtetemperatuur daalt tot onder de 10 °C om leidingen 
in onbezette vakantiehuizen, garages en kelders te beschermen tijdens de winterperiode.

Installatiegemak

Eenvoudige clip Voor eenvoudige installatie en montage achter de binnenunit. 

Afneembaar onderpaneel Voor eenvoudige installatie en montage achter de binnenunit. 

Zelfdiagnose Toont de foutcode op de led display van de binnenunit. 

Automatisch opnieuw  
opstarten

Start na stroomuitval automatisch op in dezelfde modus.

Automatische modus Schakelt automatisch tussen koelen en verwarmen. 

Supermatch Veel combinatiemogelijkheden van binnen- en buitenunits.

PICTOGRAMMENVERKLARING
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FUNCTIES TECHNOLOGIE GEZONDE LUCHT

•
•

Standaard
Optioneel

WiFi
Stem- 

bediening
Eco- 

Sensor
Self-  

Clean
Super-IFD 
Sterilisatie 

56°C  
Steri-Clean

Self- 
Hygiene

UVC
sterilisatie

3M-filter
Blue Fin 
coating

Droog
Nauwkeurige

ontvochti-
ging

SERIE

JADE • • • • • • •
FLEXIS PLUS • • • • • • • • • •

FLAIR • • • • •
PEARL • • • • • • • •

TUNDRA
PLUS • • • • • •

PICTOGRAMMENGIDS HOGEWANDMODELLEN

FUNCTIES INSTALLATIEGEMAK

•
•

Standaard
Optioneel

Eenvoudige clip
Afneembaar 
onderpaneel

Zelfdiagnose
Automatisch  

opnieuw opstarten
Automatische 

modus
Supermatch

SERIE

JADE • • • •
FLEXIS PLUS • • • • • •

FLAIR • • • • • •
PEARL • • • • •

TUNDRA
PLUS • • • •
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FUNCTIES COMFORT

•
•

Standaard
Optioneel

Led 
display

0,5 °C  
tempera-
tuurrege-

ling

Slaap- 
functie

Ventilator 
met 5 

standen
Stil DC-motor

1W 
stand-by

Stand-by 
3 min.

Automatisch 
ontdooien

Intelligente 
lucht

Automa-
tische 

verticale 
luchtstroom

SERIE
0.5

3DC3DC

JADE • • • • • • • • • • •
FLEXIS PLUS • • • • • • • • •

FLAIR • • • • • • • • • •
PEARL • • • • • • • • • •

TUNDRA
PLUS • • • • • • • • • •

FUNCTIES COMFORT

•
•

Standaard
Optioneel

3D 
lucht-

stroom

Coanda 
Plus

Flow +
Inverter 

Plus

6  
snelheden 
buitenunit

7 
snelheden 
buitenunit

Turbo- 
koeling

Warme 
start

-15 °C 
verwar-

ming

-10 °C 
koeling

PID 
inverter 
regeling

10 °C 
warm-
houd-

functie

SERIE
Coanda Strong

JADE • • • • • • • • • •
FLEXIS PLUS • • • • • • • • • •

FLAIR • • • • • • • • • •
PEARL • • • • • • • • • •

TUNDRA
PLUS • • • • • • • • •
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