AIR CONDITIONERS

MAXIMUM COMFORT

We kijken er allemaal naar uit, het voorjaar en de
zomer zijn weer in aantocht, overdag lekker buiten
toeven en in de avonduren genieten van elkaars
gezelschap, heerlijk ontspannen bij temperaturen die vaak
de tropische grenzen overschrijden, en daar voelen we gelijk de
keerzijde van de seizoenwisselingen, u kent het wel 't is benauwd en alles voelt klam,
in huis is het dan te warm en de luchtvochtigheidsgraad is te hoog.
MaxiCool® air conditioners bieden de ideale betaalbare oplossing zodat uw zowel
overdag als in de avonduren kunt genieten van een aangenaam interieur klimaat. Met
onze split unit air conditioners regelt u de luchtvochtigheidsgraad en de temperatuur
van de lucht, een behaaglijke nachtrust staat nu niets meer in de weg, vallen de
weersomstandigheden een keer tegen dan bent u goed geholpen met onze
MaxiCool® modellen die niet alleen koelen maar ook kunnen verwarmen, MaxiCool®
biedt compleet comfort!

overzichtelijke
digitale display

knoppen om de richting van
de luchtstroom in te stellen
knop voor instellen van b.v.
- koelen
- ventileren
- ontvochtigen
- verwarmen

knoppen voor het
instellen van de
gewenste temperatuur

knoppen timer instellingen

knop voor ventilatorsnelheid
knop voor slaapstand

knop aan / uit

Alle MaxiCool® airconditioners
worden standaard geleverd met
een draadloze afstandsbediening.
Lekker vanuit uw comfortabele
luie stoel of bed de airco naar uw
wens bedienen en instellen, een
behaaglijke nachtrust door de
slaapstand instelling.

koelen

verwarmen

R407C milieu vriendelijk koelmiddel

Alle MaxiCool® airconditioners
worden standaard geleverd met:

ventilator

warmte wisselaar

deodorisatiefilter

- draadloze afstandsbediening
- 4 meter geïsoleerde koperen
koelleiding
- R407C milieu vriendelijk koelmiddel reeds afgevuld in de
buitenunit
- alle benodigde electrokabels
- installatiepakket met diverse
benodigde materialen
- duidelijke installatie handleiding
in 4 talen Nederlands, Duits,
Frans en Engels
- 2 jaar garantie.

stoffilter

Alle MaxiCool® airconditioners zijn getest en gekeurd
volgens strikte europese richtlijnen.
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SGL09COC

Model SGL09COC

Airconditioning is een engels woord voor luchtbehandeling, een
onafhankelijke regeling van de luchtvochtigheidsgraad en
temperatuur van de lucht in bijvoorbeeld woonvertrekken.
Dit zorgt ervoor dat u zich behaaglijk voelt in uw
woon-, werk- of slaapkamer, een doordacht
deodorisatie filtering systeem zorgt voor aangename
lucht in uw vertrek. Deze filters kunt u eenvoudig zelf
reinigen met een lauw sopje van neutraal afwasmiddel,
even spoelen met water laten drogen en...klaar.

MaxiCool (koelen)
Bedrijfs voltage

Ph-V-Hz
Koelcapaciteit
Watt(Btu/h)
Koeling
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Digitale display op binnenunit
ja/nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur
l/h
Maximaal opgenomen electrisch vermogen
Watt
Maximaal gevraagde stroomsterkte
Ampere
Type
Compressor
Merk
Capaciteit
Btu/h
Vermogen
Watt
Binnenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Binnenunit luchtverpaatsing
m3/h
Binnenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Binnenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Buitenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Buitenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Buitenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Koelmiddel
Koelmiddel hoeveelheid
g
Normale systeemdruk
MPa
Diameter vloeistof kant
inch
Geïsoleerde koperen
Diameter gas kant
inch
koelleiding
Maximale leiding lengte
m
Maximaal hoogteverschil
binnen/buiten unit
m
oC
Minimale werktemperatuur
oC
Maximale omgevingstemperatuur

MaxiCool® airconditioner model SGL09COC
heeft een koelcapaciteit van 2500 Watt/9000 Btu/h
geschikt voor woon/slaap/werkruimten.
Uw dealer adviseerd u op maat betreffende de voor u meest
geschikte airconditioning dit met betrekking de grootte, inhoud
etc. van de ruimte waar de airco gebruikt gaat worden.
MaxiCool® is compleet dit wil zeggen dat u binnen- en buitenunit, alle benodigde electrokabels, installatiepakket met diverse
benodigde materialen in één koop aanschaft tegen een zéér
aantrekkelijke prijs. Informeer bij uw dealer.
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SGL09COC
220-240V/50HZ
2500/9000
980
4.9
nee
1.2
1270
6.2
Roterend
Japans fabrikaat
10167/9757
980/945
31.5
400
39
800x290x183
855x255x355
10/11.5
74.5W
50
830x500x310
895x580x355
28/31.5
R407C
790
3.0
1/4
3/8
10
7
-7
43

SGL09HDC

Model SGL09HDC

Een ware alleskunner, dat is de beste omschrijving voor
deze compacte MaxiCool® airconditioning met de
aanschaf van deze airco beschikt u over een apparaat
dat zowel kan koelen alsook verwarmen, behaaglijk en
aangenaam tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
De duidelijke digitale display op de binnenunit
vergroot het bedieningsgemak in een oogopslag alle
instellingen overzien, uw dealer demonstreert u graag
alle mogelijkheden.
MaxiCool® airconditioner model SGL09HDC heeft een
koelcapaciteit van 2500 Watt/9000 Btu/h en heeft een
verwarmcapaciteit van 2750 Watt/ 9400 Btu/h.

MaxiCool (koelen en verwarmen)
Bedrijfs voltage
Ph-V-Hz
Koelcapaciteit
Watt(Btu/h)
Koeling
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Verwarmingscapaciteit
Watt(Btu/h)
Verwarming
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Digitale display op binnenunit
ja/nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur
l/h
Maximaal opgenomen electrisch vermogen
Watt
Maximaal gevraagde stroomsterkte
Ampere
Type
Compressor
Merk
Capaciteit
Btu/h
Vermogen
Watt
Binnenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Binnenunit luchtverpaatsing
m3/h
Binnenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Binnenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Buitenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Buitenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Buitenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Koelmiddel
Koelmiddel hoeveelheid
g
Normale systeemdruk
MPa
Diameter vloeistof kant
inch
Geïsoleerde koperen
Diameter gas kant
inch
koelleiding
Maximale leiding lengte
m
Maximaal hoogteverschil
binnen/buiten unit
m
oC
Minimale werktemperatuur
oC
Maximale omgevingstemperatuur

SGL09HDC
220-240V/50HZ
2500/9000
980
4.9
2750/9400
960
4,8
ja
1.2
1270
6.2
Roterend
Japans fabrikaat
10167/9757
980/945
31.5
400
39
800x290x183
855x255x355
10/11.5
74.5W
50
830x500x310
895x580x355
30/33.5
R407C
830
3.0
1/4
3/8
10
7
-7
43

Ook aan onze MaxiCool® airconditioner buitenunits is veel
aandacht besteed aan afwerking, ze hebben een gebroken
wit/creme kleur, en kunnen met optionele muurbeugels
keurig geplaatst worden.
De MaxiCool® buitenunit
kunt u bij uw woning op
diverse plaatsen installeren b.v. op de grond,
tegen de muur, op het
dak of bijvoorbeeld op
uw balkon zie afbeelding hiernaast.
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SGL1ACOC

Model SGL1ACOC

U beschikt over een grotere ruimte of wenst gewoonweg meer
capaciteit, dat kan, met de MaxiCool® air conditioner type
SGL1ACOC de koelcapaciteit van deze airco bedraagt
3300 Watt /11200 Btu/h, de elegant vormgegeven
binnen-unit past in iedere ruimte, ook deze airco
beschikt over stof en deodorisatiefilters
Alle MaxiCool® airconditioners zijn keurig afgewerkt
en worden compleet geleverd in een overzichtelijke
verpakking met een duidelijke handleiding, uw dealer
adviseerd u op maat betreffende de voor u meest
geschikte airconditioning.

MaxiCool (koelen)
Bedrijfs voltage

Ph-V-Hz
Koelcapaciteit
Watt(Btu/h)
Koeling
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Digitale display op binnenunit
ja/nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur
l/h
Maximaal opgenomen electrisch vermogen
Watt
Maximaal gevraagde stroomsterkte
Ampere
Type
Compressor
Merk
Capaciteit
Btu/h
Vermogen
Watt
Binnenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Binnenunit luchtverpaatsing
m3/h
Binnenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Binnenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Buitenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Buitenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Buitenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Koelmiddel
Koelmiddel hoeveelheid
g
Normale systeemdruk
MPa
Diameter vloeistof kant
inch
Geïsoleerde koperen
Diameter gas kant
inch
koelleiding
Maximale leiding lengte
m
Maximaal hoogteverschil
binnen/buiten unit
m
oC
Minimale werktemperatuur
oC
Maximale omgevingstemperatuur

MaxiCool® airconditioner model SGL1ACOC
heeft een koelcapaciteit van 3300 Watt /11200 Btu/h
Alle MaxiCool® airconditioners worden standaard geleverd met:
- draadloze afstandsbediening
- 4 meter geïsoleerde koperen koelleiding
- R407C milieu vriendelijk koelmiddel reeds afgevuld in de
buitenunit
- alle benodigde electrokabels
- installatiepakket met diverse benodigde materialen
- duidelijke installatie handleiding in 4 talen NL, D, F, UK
- 2 jaar garantie
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SGL1ACOC
220-240V/50HZ
3300/11200
1300
5.8
nee
1.6
1600
8.2
Roterend
Japans fabrikaat
13699/13152
1335/1280
32
450
39
800x290x183
855x255x355
11/11.5
74.5W
50
830x500x310
895x580x355
35/38.5
R407C
1200
3.0
1/4
1/2
10
7
-7
43

SGL1AHDC

Model SGL1AHDC

Dit model airconditioner is in principe gelijk aan de
SGL1ACOC maar met de extra luxe digitale display op
de binnenunit en de mogelijkheid tot verwarmen, ook
in het voorjaar en de zomer kan het 's morgens koel
zijn en fris aanvoelen, de verwarmingketel aanzetten
heeft geen zin, de verwarmingsunit van deze
MaxiCool® airconditioner zorgt voor een aangename
temperatuur.
Komt het zonnetje dan zo rond elven goed naar buiten
dan gaat de airconditioning de temperatuur en luchtvochtigheid weer zodanig aanpassen dat u zich weer
behaaglijk voelt, alles automatisch instelbaar middels
de draadloze infrarode afstandsbediening.

MaxiCool (koelen en verwarmen)
Bedrijfs voltage
Ph-V-Hz
Koelcapaciteit
Watt(Btu/h)
Koeling
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Verwarmingscapaciteit
Watt(Btu/h)
Verwarming
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Digitale display op binnenunit
ja/nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur
l/h
Maximaal opgenomen electrisch vermogen
Watt
Maximaal gevraagde stroomsterkte
Ampere
Type
Compressor
Merk
Capaciteit
Btu/h
Vermogen
Watt
Binnenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Binnenunit luchtverpaatsing
m3/h
Binnenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Binnenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Buitenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Buitenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Buitenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Koelmiddel
Koelmiddel hoeveelheid
g
Normale systeemdruk
MPa
Diameter vloeistof kant
inch
Geïsoleerde koperen
Diameter gas kant
inch
koelleiding
Maximale leiding lengte
m
Maximaal hoogteverschil
binnen/buiten unit
m
oC
Minimale werktemperatuur
oC
Maximale omgevingstemperatuur

SGL1AHDC
220-240V/50HZ
3300/11200
1300
5.8
4000/13600
1450
6,4
ja
1.6
1740
8.2
Roterend
Japans fabrikaat
13699/13152
1335/1280
32
450
40
800x290x183
855x255x355
11/12.5
74.5W
50
830x500x310
895x580x355
37/40.5
R407C
1220
3.0
1/4
1/2
10
7
-7
43

MaxiCool® airconditioner model SGL1AHDC
koelcapaciteit van 3300 Watt/11200 Btu/h en heeft
een verwarmcapaciteit van 4000 Watt/ 13600 Btu/h.
Tijdens de productie worden de MaxiCool® airconditioners uitvoerig
getest zo zijn een aantal functies voor u al voorgeprogrammeerd,
u kiest bijvoorbeeld voor de
"Dry" of "Cool" modus en stelt
de ventilatorsnelheid eenvoudigweg in op "auto".
Met de afstandsbediening kunt
u makkelijk de richting van de
uitblaasroosters verstellen.
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SGL18COC

Model SGL18COC

Model SGL18COC is een split unit airconditioner met een koelcapaciteit
van maar liefst 5100 Watt/18000 Btu/h, een elegant afgewerkte
binnen- en buitenunit met een wezenlijk groter vermogen,
ook op dit model alle luxe instellingen binnen handbereik
met de overzichtelijke draadloze afstandsbediening.
Hoe meer vermogen, hoe groter de ruimte die u kunt
voorzien van aangename koele lucht, doordat u kiest
voor een split unit (binnen wordt de lucht door
de binnenunit opgezogen en via de afgekoelde
verdamper terug de ruimte in geblazen, hierdoor
bent u verzekerd van een aangenaam binnenklimaat).

MaxiCool (koelen)
Bedrijfs voltage

Ph-V-Hz
Koelcapaciteit
Watt(Btu/h)
Koeling
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Digitale display op binnenunit
ja/nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur
l/h
Maximaal opgenomen electrisch vermogen
Watt
Maximaal gevraagde stroomsterkte
Ampere
Type
Compressor
Merk
Capaciteit
Btu/h
Vermogen
Watt
Binnenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Binnenunit luchtverpaatsing
m3/h
Binnenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Binnenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Buitenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Buitenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Buitenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Koelmiddel
Koelmiddel hoeveelheid
g
Normale systeemdruk
MPa
Diameter vloeistof kant
inch
Geïsoleerde koperen
Diameter gas kant
inch
koelleiding
Maximale leiding lengte
m
Maximaal hoogteverschil
binnen/buiten unit
m
oC
Minimale werktemperatuur
o
Maximale omgevingstemperatuur
C

SGL18COC
220-240V/50HZ
5100/18000
2100
9.8
nee
2.5
2700
11.5
Roterend
Japans fabrikaat
21939
2130
60.2
750
43
1020x315x178
1090x390x265
14.5/17
94.5W
56
860x690x370
1010x775x430
45/50
R407C
2000
3.2
1/4
1/2
15
10
-7
43

MaxiCool® model SGL18COC heeft een koelcapaciteit van 5100 Watt/18000 Btu/h.
Het multi-split principe: Wilt u
niet één maar meerdere ruimten afzondelijk te koelen, dan
kunt u kiezen voor de multisplit air conditioning, een buitenunit kunt u koppelen aan
meerdere binnenunits, deze
kunt u allen afzonderlijk per
ruimte middels de bijgeleverde
afstandsbedieningen instellen.
Ook bij de multi-split keuze
adviseren wij u te informeren
bij uw dealer en installateur.
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SGL18HOC

Model SGL18HOC

Dit model kent dezelfde afmetingen als model
SGL18COC maar heeft als extra de mogelijkheid van
verwarmen. Al onze MaxiCool® airconditioners zijn
voorzien van een uitgekiend filter systeem hierdoor
stroomt aangename lucht u kamer binnen.

MaxiCool (koelen en verwarmen)
Bedrijfs voltage
Ph-V-Hz
Koelcapaciteit
Watt(Btu/h)
Koeling
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Verwarmingscapaciteit
Watt(Btu/h)
Verwarming
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Digitale display op binnenunit
ja/nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur
l/h
Maximaal opgenomen electrisch vermogen
Watt
Maximaal gevraagde stroomsterkte
Ampere
Type
Compressor
Merk
Capaciteit
Btu/h
Vermogen
Watt
Binnenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Binnenunit luchtverpaatsing
m3/h
Binnenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Binnenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Buitenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Buitenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Buitenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Koelmiddel
Koelmiddel hoeveelheid
g
Normale systeemdruk
MPa
Diameter vloeistof kant
inch
Geïsoleerde koperen
Diameter gas kant
inch
koelleiding
Maximale leiding lengte
m
Maximaal hoogteverschil
binnen/buiten unit
m
oC
Minimale werktemperatuur
o
Maximale omgevingstemperatuur
C

SGL18HOC
220-240V/50HZ
5100/18000
2100
9.8
5500/19000
2300
10,6
nee
2.5
2700
11.5
Roterend
Japans fabrikaat
21939
2130
60.2
750
43
1020x315x178
1090x390x265
14.5/17
94.5W
56
860x690x370
1010x775x430
46/51
R407C
2000
3.2
1/4
1/2
15
10
-7
43

MaxiCool® airconditioner model SGL18HOC
koelcapaciteit van 5100 Watt/18000 Btu/h en heeft
een verwarmcapaciteit van 5500 Watt/ 19000 Btu/h.

MaxiCool® is compleet, welk type u
ook kiest alle modellen zijn compleet
uitgerust voor een standaard installatie, tegen verrassend lage prijzen.
Verder kunt u kosten sparen door zelf
een aantal voorbereidingen te treffen, de uiteindelijke koppeling dient
u te laten doen door een erkend
STEK-installateur, informeer hiernaar
bij uw dealer en installateur.
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De MaxiCool® SGL22HOC heeft een koelcapaciteit van 6500 Watt /22000 Btu/h,
en heeft een verwarmcapaciteit van 7400 Watt/ 25200 Btu/h. een grotere
ruimte of een ruimte met een glazen pui waarop overdag de zon
staat kunnen met deze airconditioning voorzien worden van
geconditioneerde lucht, veel omgevingsfactoren
bepalen voor u de uiteindelijke keuze.
Een ding is zeker MaxiCool® is de beste en
meest betaalbare oplossing die ervoor zorgt
dat u op een aangename manier van de
verschillende seizoenen kunt genieten.

MaxiCool (koelen en verwarmen)
Bedrijfs voltage
Ph-V-Hz
Koelcapaciteit
Watt(Btu/h)
Koeling
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Verwarmingscapaciteit
Watt(Btu/h)
Verwarming
Opgenomen electrisch vermogen
Watt
Stroomsterkte
Ampere
Digitale display op binnenunit
ja/nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur
l/h
Maximaal opgenomen electrisch vermogen
Watt
Maximaal gevraagde stroomsterkte
Ampere
Type
Compressor
Merk
Capaciteit
Btu/h
Vermogen
Watt
Binnenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Binnenunit luchtverpaatsing
m3/h
Binnenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Binnenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Buitenunit Ventilator
Vermogen
Watt
Buitenunit geluidsniveau
dB(A)
Afmetingen (LxHxD)
mm
Buitenunit
Verpakkingsafmetingen (LxHxD)
mm
Netto/Bruto gewicht
kg
Koelmiddel
Koelmiddel hoeveelheid
g
Normale systeemdruk
MPa
Diameter vloeistof kant
inch
Geïsoleerde koperen
Diameter gas kant
inch
koelleiding
Maximale leiding lengte
m
Maximaal hoogteverschil
binnen/buiten unit
m
oC
Minimale werktemperatuur
o
Maximale omgevingstemperatuur
C

MaxiCool® airconditioner model SGL22HOC heeft een
koelcapaciteit van 6500 Watt /22000 Btu/h, en heeft een
verwarmcapaciteit van 7400 Watt/ 25200 Btu/h.
Het multi-split principe: Wilt u niet één maar meerdere
ruimten afzondelijk te koelen, dan kunt u kiezen voor
de multi-split air conditioning, een buitenunit kunt u
koppelen aan meerdere binnenunits, deze kunt u allen
afzonderlijk per ruimte middels de bijgeleverde afstandsbedieningen instellen.
Ook bij de multi-split keuze adviseren wij u te informeren
bij uw dealer en installateur.
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SGL22HOC
220-240V/50HZ
6500/22000
2650
13
7400/25200
2850
14
nee
3.2
3480
16.8
Roterend
Japans fabrikaat
26647
2560
85
1000
50
1080x330x220
1180x300x425
15/18.5
116W
58
870x850x365
960x995x415
65/74
R407C
2600
3.2
3/8
5/8
15
10
-7
43

SGL22HOC

Model SGL22HOC

MAXIMUM COMFORT

Tot besluit van deze brochure zetten wij voor u alle voordelen van de MaxiCool® air conditioners op een rijtje:
- al onze air conditioners zijn keurig afgewerkt
- onze binnenunits hebben een stijlvolle vormgeving en passen in uw interieur
- dankzij de infra rode afstandsbediening kunt u vanuit uw luie stoel de
airconditioning volledig instellen
- dankzij swing instelling geniet u van een aangename luchtstroom
- het doordachte filtering systeem zorgt voor een prettig interieurklimaat
- u kunt de filters eenvoudig zelf reinigen

- MaxiCool® toestellen zijn geruisarm
- Al onze MaxiCool® air conditioners kunnen koelen, ontvochtigen, ventileren en
indien aangegeven ook verwarmen
- verschillende modellen hebben een digitale display op de binnenunit
- alle MaxiCool air conditioners zijn getest en gekeurd volgens strikte europese
richtlijnen
- de buitenunits zijn degelijk afgewekt en alle componenten zijn van een uitstekend
fabrikaat

- onze producten zijn overzichtelijk ingepakt met de bijgeleverde handleiding
kunt u zelf al voorbereidingen treffen voor de installatie, de uiteindelijke
aansluiting dient te geschieden door een STEK erkend installateur.
- enkele van onze modellen zijn
geschikt voor multi-split
toepassingen

koelen

verwarmen

R407C milieu vriendelijk
koelmiddel

Alle MaxiCool® airconditioners worden
standaard geleverd met:
- draadloze afstandsbediening
- 4 meter geïsoleerde koperen koelleiding
- R407C milieu vriendelijk koelmiddel reeds
afgevuld in de buitenunit
- alle benodigde electrokabels
- installatiepakket met diverse benodigde materialen
- duidelijke installatie handleidingen in 4 talen NL, D, Fr en UK
- 2 jaar garantie

Al met al zijn MaxiCool® air conditioners een echte aanrader, wij wensen u veel genot
van uw nieuwe aanschaf waar u jarenlang plezier van zult hebben.
Bezoekt u onze internetpagina op www.maxicool.nl

MaxiCool® is compleet, welk type u ook kiest alle modellen
zijn compleet uitgerust voor een standaard installatie,
tegen verrassend lage prijzen. Verder kunt u kosten sparen
door zelf een aantal voorbereidingen te treffen, de uiteindelijke koppeling dient u te laten doen door een erkend
STEK-installateur, informeer hiernaar bij uw dealer en
installateur.

Ook voor de perfekte afwerking levert MaxiCool® de diverse toebehoren, u kunt
bijvoorbeeld denken aan leidingkanalen, ophangbeugels afwerktape etc. etc.
Uw dealer en installateur adviseren u op maat betreffende de voor u beste oplossing.

kanalen voor koelen elektrische leidingen

montagebalken
standaard

platte bocht 45o

afwerktape klevend
20 meter x 50 mm
platte bocht 90o

buitenbocht 90o

binnenbocht 90o

MaxiCool® levert alle onderdelen
voor een super de luxe afwerking
van leidingen etc. op bijgaande
afbeelding ziet u dat kabels en
leidingen indien gewenst keurig
kunnen worden afgewerkt.
Uw dealer en installateur informeren u graag.

verbindingsstuk

eindstuk voor kanaal

muurkapje

ophangbeugel voor buiten unit
geschikt voor SGL09 en SGL1A
modellen

vlakke muurrosette

eindkapje voor kanaal

soepele bocht

ophangbeugel voor buiten unit
geschikt voor SGL18 en SGL22
modellen

