AIRCONDITIONING

OVER HAIER AIRCONDITIONING
Haier, opgericht in 1984, is één van ‘s werelds grootste fabrikanten van airconditioning producten en ‘s werelds grootste
fabrikant van groot-huishoudelijke apparatuur. We zijn wereldwijd marktleider voor slimme en ‘connected’ airconditioners.
Bijna één op de drie verkochte airconditioners is een Haier (Euromonitor, 2019). Met een Haier airconditioner haalt u een
kwalitatief hoogwaardig en comfortabel systeem in huis, dat u kunt bedienen met uw smartphone of zelfs uw stem.

Energiezuinig
Haier heef ejertiezzijithein hoot ij hes vaajneA usaaj. AA ojze aircojnisiojeru zijj zisterzus mes ijjovasieve sechjoAotieëj om
hes miAiez maximaaA se ojsziej mes behozn vaj comfors. Nies voor jiesu zijj aaj aAAe Haier soeuseAAej ne hootuse ejertieAabeAu voor
koeAijt soetekejn: A++ ej A+++.

Garantie
Mes eej Haier aircojnisiojer bejs z verzekern vaj kwaAiseis. AAu ejite aircojnisiojijt fabrikajs tevej wij eej tarajsie vaj maar Aiefus
zeu jaar op ojze soeuseAAej. Vraat voor meer ijformasie ej ne voorwaarnej zw Haier-ijusaAAasezr.

Luchtkwaliteit
VejsiAasie ej AzchskwaAiseis zijj noor o.a. bozwkzjnite eiuej ej ne COVID-19 pajnemie useenu beAajtrijker tewornej. Daarom
beuchikkej eej aajsaA Haier moneAAej over eej teavajceerne UVC-useriAiuasiefzjcsie voor tezojnere Azchs. De ij zw rzimse tebAazej
Azchs worns hiermee noor UV-Aichs teuseriAiueern ej ne Sseri-CAeaj sechjoAotie noons sos 99,9% vaj aAAe bacseriëj ej virzuuej.
Ij neze brochzre vijns z eej verteAijkejn overzichs vaj ne niverue Haier aircojnisiojijt moneAAej. Er iu voor eAke uiszasie eej teuchikse
Haier airco.

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure.
Vraag voor technische speciﬁcaties uw installateur.
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Waar moet u op letten bij de keuze voor een airconditioner?
Naaus zw peruoojAijke wejuej zijj bij ne kezze voor eej aircojnisiojijtuyuseem eej aajsaA facsorej vaj beAajt. Zo zijj ne
ijhozn vaj ne se koeAej of verwarmej rzimse ej ne omvajt vaj ne raamparsijej vaj ijvAoen op ne bejonitne koeAcapaciseis ij
kiAowassu (kW). Ook ne mase vaj wojijtiuoAasie heef ijvAoen op ne eeecsiviseis voor koeAej ej verwarmej. Uw ijusaAAasezr teef
z traat anvieu over hes beus pauuejne Haier soeuseA voor zw Aeefuiszasie.

Installatie
Eej aircojnisiojijtuyuseem bevas koeAtauuej nie aAAeej
noor wesseAijk tecersiﬁceerne peruojej ej benrijvej motej
wornej teïjusaAAeern. Voor ne ijusaAAasie vaj eej Haier
aircojnisiojijtuyuseem iu hes naarom vaj beAajt nas z eej
naarsoe bevoetne ijusaAAasezr ijuchakeAs.

Waaruit bestaat een
airconditioningsysteem?
Eej aircojnisiojijtuyuseem
beusaas noortaaju zis bijjej- ej
bzisejneAej. Vajnaar ne jaam “upAis”
uyuseem. Hes bijjejneeA iu vaak
zichsbaar ij ne rzimse aajwezit ej
iu beuchikbaar ij veAe vormej, masej ej veruchiAAejne
opsieu. Hes bzisejneeA iu eej warmsepomp nie ervoor
zorts nas ne Azchs nie hes bijjejneeA zisbAaaus jaar
weju kozn of warm iu. Dis bzisejneeA usaas nzu ook echs
bzisej. Ook hiervoor moes eej teuchikse pAek wornej
tevojnej. Uw ijusaAAasezr heAps z traat bij ne ueAecsie
vaj ne jziuse bijjej- ej bzisejneAej.

Haier multi-split-systemen
Bij eej mzAsi-upAis-uyuseem wornej meernere airco bijjejneAej aaj ééj bzisejneeA tekoppeAn, zonas z veruchiAAejne rzimsej kzjs
koeAej of verwarmej mes ééj bzisejneeA. Dejk hierbij jies aAAeej aaj uAaap- ej woojkameru, maar ook aaj uiszasieu waarij z bijv.
eej eitej praksijk of uaAoj aaj hziu hebs. Ij neze brochzre vijns z eej aajsaA moneAAej nie teuchiks zijj voor soepauuijt ij eej mzAsiupAis-uyuseem. Vraat zw ijusaAAasezr om eej anvieu op maas.

SijtAe-upAis veruzu mzAsi-upAis: ne verteAijkijt

CojvejsiojeAe uijtAe-upAis aircojnisiojer mes
nrie bijjejneAej ej nrie bzisejneAej.

OpAouuijt voor nezeAfne uiszasie mes uAechsu
ééj mzAsi-upAis bzisejneeA ej nrie bijjejneAej.
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JADE
OPTIMAAL COMFORT,
MAXIMALE CONTROLE

Energielabel

Single-split

Koelen
Standaard meegeleverd

De Haier Jane iu ne perfecse aircojnisiojer voor wie wiA tejiesej
vaj opsimaaA comfors éj traat tebrzik maaks vaj ijseAAitejse
tebrzikuopsieu. De exsreem ejertiezzijite Jane heef ejkeAe
uAimme fzjcsieu voor hes retzAerej vaj ne Azchsusromej ij zw
kamer, zonas z teej Aaus ervaars vaj ne zistebAazej Azchs. De
Ecouejuor nesecseers ne Azchsomusajnithenej ej bewetijtej
vaj peruojej, waarnoor hes soeuseA ejertiezzijit werks mes
behozn vaj comfors.

Verwarmen

6 jaar garantie

U kzjs mes ne Jane ne semperaszzr sos op 0,5 C° jazwkezrit
ijuseAAej ej zeAf ne tewejuse vochsitheinutraan ij ne
rzimse bepaAej. De Haier Jane iu uimpeA se beniejej mes ne
afusajnubeniejijt, ne Haier app op zw umarsphoje ej via
usembeniejijt. Zo heef z maximaAe cojsroAe over zw comfors,
waar z ook bejs.

15
dB(A)

Extreem energiezuinig

Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Fluisterstil: vanaf 15 dB(A)

Ecosensor

Kan koelen en verwarmen

Stembediening via Google Assistant

Super-IFD sterilisatieﬁlter

kW

Capaciteiten: 2,5 / 3,5 / 5,0 kW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure.
Vraag voor technische speciﬁcaties uw installateur.
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FLEXIS
PLUS

Energielabel

Single-split

Koelen

VEELZIJDIGE KRACHTPATSER
VOOR EXTRA GEZONDE LUCHT

Multi-split
Verwarmen

6 jaar garantie

De Haier FAexiu PAzu iu mes rechs eej veeAzijnite krachspasuer se
joemej. De FAexiu PAzu iu ne ineaAe kezze wajjeer z verzekern
wiAs zijj vaj comfors éj eej opsimaAe AzchskwaAiseis ij ééj
soeuseA.
Naaus zistebreine comfors- ej beniejijtumoteAijkhenej, bevas
ne FAexiu PAzu UVC-useriAiuasie sechjoAotie om ne Azchs se
useriAiuerej voornas neze zw kamer worns ijtebAazej. Dajkzij ne
ijjovasieve Sseri-CAeaj fzjcsie worns bovejniej 99,9% vaj ne
aajwezite bacseriëj ej virzuuej tenoon. De FAexiu PAzu iu ook
beuchikbaar ij usijAvoA mas zwars.

16
dB(A)

UV Ray

Standaard meegeleverd

Extreem energiezuinig

Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Fluisterstil: vanaf 16 dB(A)

Ecosensor

Kan koelen en verwarmen

Stembediening via Google Assistant
en Amazon Alexa

Self-Clean technologie

Verkrijgbaar in wit en stijlvol mat zwart

UVC-sterilisatie

kW

Capaciteiten: 2,0* / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 / 7,1 kW
*aAAeej mzAsi-upAis

Steri-Clean technologie

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure.
Vraag voor technische speciﬁcaties uw installateur.
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PEARL
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
VOOR MAXIMAAL COMFORT

Energielabel

Single-split

Koelen
Multi-split

De PearA maaks eej eijne aaj eej veeAtehoorne kAachs over
aircojnisiojeru: eej voeAbare kozne of warme Azchsusroom. De
Coajna PAzu sechjoAotie vaj ne Haier PearA mijimaAiueers neze
overAaus. De upeciaAe aeronyjamica vaj ne AameAAej uszws ne
Azchsusromej zis ne PearA verner ej krachsiter wet naj jormaaA,
zojner nas nis eej jetasief eﬀecs heef op hes teAzinujiveaz,
eﬃciejcy of comfors.

Verwarmen

Standaard meegeleverd
6 jaar garantie

De PearA iu zisterzus mes UVC-useriAiuasie ej Sseri-CAeaj
sechjoAotie ser bevornerijt vaj tezojne Azchs ej bovejniej
teuchiks voor soepauuijt ij eej mzAsiupAis-uyuseem. De PearA iu
usajnaarn se beniejej mes ne afusajnubeniejijt, Haier app ej
via usembeniejijt.

18
dB(A)

Zeer energiezuinig

Steri-Clean technologie

Fluisterstil: vanaf 18 dB(A)

Self-Clean technologie

Kan koelen en verwarmen

Met afstandsbediening en WiFi besturing

Coanda-Plus technologie

Stembediening via Google Assistant
en Amazon Alexa

Coanda

UV Ray

UVC-sterilisatie

kW

Capaciteiten: 2,5 / 3,5 / 5,0 kW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure.
Vraag voor technische speciﬁcaties uw installateur.
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TUNDRA
PLUS

Energielabel

Single-split

Koelen

EENVOUD IN
TOP COMFORT

Standaard meegeleverd
Verwarmen

De Tzjnra PAzu iu eej zisusekejne aircojnisiojer voor wie wiA
tejiesej vaj eej comforsabeAe semperaszzr ej mijner waarne
hechs aaj zistebreine fzjcsiojaAiseis. Evejtoen haaAs z mes ne
Tzjnra PAzu eej ejertiezzijit ej sechjiuch hootwaarnit soeuseA
ij hziu. De Tzjnra PAzu iu voorziej vaj bauiutemakkej zoaAu eej
usiAAe uAaapmonzu, hajnit Aen-niupAay ej eej afusajnubeniejijt.
Vijns z beuszrijt mes zw umarsphoje soch hajnit? Mes ne
Tzjnra PAzu iu nis usajnaarn moteAijk!

20
dB(A)

6 jaar garantie

Zeer energiezuinig

Met afstandsbediening en WiFi besturing

Fluisterstil: vanaf 20 dB(A)

Stembediening via Google Assistant
en Amazon Alexa

Kan koelen en verwarmen

kW

Capaciteiten: 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,8 kW

Self-Clean technologie

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure.
Vraag voor technische speciﬁcaties uw installateur.
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CONSOLE
BEPERKTE RUIMTE,
ONBEPERKT COMFORT

Energielabel

Single-split

Koelen
Multi-split
Verwarmen

De Haier CojuoAe iu bij zisusek teuchiks voor rzimsej waar eej
cojvejsiojeAe aircojnisiojer hoot aaj ne wajn jies wejueAijk of
moteAijk iu. BijvoorbeeAn ij kameru mes veeA raamparsijej of eej
zoAnerkamer ojner eej uchzij nak. Ook ij rzimsej waar teej
raniasor aajwezit iu kzjs z mes ne Haier CojuoAe perfecs zis ne
voesej.

Standaard meegeleverd
6 jaar garantie

De CojuoAe kaj ejertiezzijit koeAej ej verwarmej. Doornas
ne Azchs bij verwarmijt aaj ne ojnerzijne vaj hes soeuseA
worns zistebAazej, worns ne rzimse teAijkmasit verwarmn.
De CojuoAe iu zeer usiA ej beuchiks over eej uAaapfzjcsie ej
afusajnubeniejijt. OpsiojeeA iu ne CojuoAe mes ne Haier app via
eej apars verkrijtbare WiFi-monzAe se beniejej.

20
dB(A)

Zeer energiezuinig

Kan koelen en verwarmen

Fluisterstil: vanaf 20 dB(A)

Met afstandsbediening, optioneel met WiFibesturing

Vloermodel

kW

Capaciteiten: 2,5 / 3,5 / 4,2 kW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure.
Vraag voor technische speciﬁcaties uw installateur.
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KIJK EN VERGELIJK
Welke Haier airco past het beste bij uw wensen?
JADE

FLEXIS PLUS

PEARL

TUNDRA
PLUS

CONSOLE

Wand

Wand

Wand

Wand

Vloer

15 dB(A)

16 dB(A)

18 dB(A)

20 dB(A)

20 dB(A)

Kleuren

Wit

Wit en mat zwart

Wit

Wit

Wit

Afstandsbediening

✓

✓

✓

✓

✓

Wiﬁ-module
(app besturing)

✓

✓

✓

✓

Optie

Stembediening

✓

✓

✓

✓

(alleen i.c.m. WiFi)

0,5 C°

1 C°

1 C°

1 C°

1 C°

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

Self-Clean technologie

✓

✓

Geschikt voor multisplitsysteem

✓

✓

Energielabel koelen vanaf
Energielabel
verwarmen vanaf
Wand/vloermodel
Geluidsniveau
binnen vanaf

Insteltemperatuur per
Luchtontvochtiging
Ecosensor
UVC-luchtsterilisatie
Steri-Clean technologie
Coanda Plus technologie
Super IFD-sterilisatie

Optie

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓ = standaard
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INNOVATIEVE HAIER TECHNOLOGIE
Haier airconditioningsystemen zijn uitgerust met innovatieve technologie voor maximaal comfort, energiebesparing en
een gezond binnenklimaat.

Ecouejuor
De Ecouejuor nesecseers ne aajwezithein vaj mejuej ej verajnerijtej ij ne
Aichsijsejuiseis ij eej rzimse. Worns er eej
hote Aichaamusemperaszzr temesej, naj
worns ne friuue Azchs-usroom terichs op
ne peruooj of jzius omteAein, afhajkeAijk
vaj zw wejuej. Iu er jiemajn aajwezit,
naj worns ne ejertiebeuparejne monzu
acsief. VaAs ne jachs of taas hes Aichs
zis, naj uchakeAs hes uyuseem over op ne
uAaapusajn.

Coajna PAzu
Azchsusroom
Eej veeA tehoorne kAachs over
aircojnisiojeru iu eej voeAbare kozne
of warme Azchsusroom. Mes ne Coajna
PAzu sechjoAotie worns neze overAaus
sos eej mijimzm beperks. De Coajna
PAzu sechjoAotie combijeers nrie
aeronyjamiuche prijcipeu ij ééj
aajtejame, krachsite ej eﬃciëjse
Azchsusroom.

Sseri-CAeaj
De Haier Sseri-CAeaj sechjoAotie noons
vrijweA aAAe bacseriëj ej virzuuej ij ej
rojn zw airco noor ne vernamper sos 56
C° se verhissej. Zo koms er teej vervziAne
Azchs zis hes soeuseA. Ojze Sseri-CAeaj
sechjoAotie iu ojafhajkeAijk teseus ej
SGS-tecersiﬁceern.

SeAf-CAeaj sechjoAotie
Deze sechjoAotie bevrieus ne vernamper/
cojnejuor ij ne aircojnisiojer. Door hes
zotejaamne “kozne-expajuie” eﬀecs
koms vziA Aou vaj hes oppervAak. Hierja
worns ne vernamper verhis, waarnoor
ne rijp ojsnoois ej hes Aouteraakse vziA
wetupoeAs noor ne afvoer. Door ne
verhissijt nroots ne vernamper ujeA ej
krijtej uchaneAijke bacseriëj teej kaju.

UVC-useriAiuasie
Hes zAsravioAesse Aichs vaj zojAichs
beusaas zis nrie sypeu, waarojner UVC.
Dis sype iu bewezej eﬀecsief ij hes nonej
vaj tejesiuch maseriaaA. Doornas eej
ijtebozwne UV-Aamp zijj Aichs over ne
AzchszisAaas vaj ne bijjejneeA usraaAs,
wornej uchaneAijke usoﬀej ij ne Azchs
teuseriAiueern ej koms er tezojnere Azchs
zis ne aircojnisiojer.

Szper-IFD SseriAiuasie
Eej IFD-ﬁAser iu eej upeciaaA ﬁAser
nas Azchsverojsreijitejne usoﬀej
ej aAAertejej mes 99,9% eﬃciejcy
verwijners. IFD-ﬁAseru najkej neze hote
eﬃciejcy aaj ne vormijt vaj krachsite
eAeksriuche aajsrekkijtukrachs szuuej
ne neeAsjeu ij ne Azchs ej ne kerj vaj
hes ﬁAser. Hes ﬁAser iu zisjeembaar ej
makkeAijk se reijitej.
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STAY CONNECTED
Optimaal gebruiksgemak met de Haier app en stembediening!
SAimme Azinuprekeru
Mes GootAe Auuiusajs ej Amazoj AAexa kzjs z nirecs commzjicerej mes zw
aircojnisiojijt apparaszzr. Bekijk ne pronzcsbeuchrijvijtej ij neze brochzre
voor ne ojnerusezjne usembeniejijtuuyusemej.

De Haier hOj Smars Home app
Mes ne Haier hOj Smars Home app kzjs z eejvoznit zw aircojnisiojer ej
ajnere ‘cojjecsen’ Haier apprasej beniejej. De app iu beuchikbaar voor iOS
ej Ajnroin soeuseAAej.
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