
Geen buitenunit nodig

TELEFOON: 06 5429 0845 E-MAIL: INFO@JORTECH.NL

Aktie:  TC-COMO-2.0  € 2150,00  Incl. BTW en Installatie ** 



5AIRCONDITIONING

De Aircoheater, het beste 
van de DC Inverter-
technologie, nu klasse A+
in koeling

Thermo Comfort heeft 
de Inverter-technologie 
verbeterd om het laagste 
geluidsniveau en de beste 
prestaties te bieden. Dankzij 
deze technologie is het 
energieverbruik erg laag en 
bedraagt het opgenomen 
vermogen in deellast minder 
dan 300 W.

Met een nominaal 
koelvermogen van 2,35 kW 
bereikt de “Aircoheater” een 
EER-waarde van 3,22 en krijgt 
dus het label “A+”, voor zijn 
energetisch rendement, het 
beste in de categorie van 
monobloc-airco’s.

Technische kenmerken

Type DIGITEMP UNICO INVERTER 12 HP AIRCOHEATER 2.0 DC INVERTER 12 HP

Artikelnr. TC.5.95.0005 TC.5.95.0010

Koelvermogen (min./nom./max.) kW 1,8/2,7/3,1 0,9/2,35/3,1

Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) kW 1,8/2,7/3,0 0,8/2,36/3,05

Verwarmingsvermogen bij -7°C kW 1,4 1,1

Max. volume bij koeling m³ 60 60

Max. volume bij verwarming bij -7°C m³ 35 28

Aansluitvermogen kW - V 0,8 - 230 0,7 - 230

COP bij A7/20 3,2 3,2

Energieklasse bij koeling A A+

Energieklasse bij verwarming A A

Bediening infrarood infrarood + touchscreen

Voedingsspanning V-F-Hz 230-1-50 230-1-50

Ontvochtigingscapaciteit l/u 1,1 1,1

Diameter muurdoorvoer mm 160/202 162

HxBxD (zonder verpakking) mm 506x902x229 555x1030x165

Gewicht (zonder verpakking) kg 40 48,5

Geluidsdruk (min./max.) (1) dB(A) 33/43 27/41

Max. geluidsvermogen (2) dB(A) 58 55

Dichtklapbare buitenroosters nee ja

Koelgas Type R 410a R 410a

1. Geluidsdruk op 2 meter : min. = ventilator; max. = met compressor aan.
2. Max. geluidsvermogen volgens de norm EN 12102.

     DIGITEMP UNICO INVERTER 12 HP      AIRCOHEATER 2.0 DC INVERTER 12 HP
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Thermo Comfort COMO 2.0 12HP

De Aircoheater, het beste van de DC Inverter-techno-
logie, nu klasse A+ in koeling.
Thermo Comfort heeft de Inverter-technologie verbeterd
om het laagste geluidsniveau en de beste prestaties te 
bieden. Dankzij deze technologie is het energieverbruik 
erg laag en bedraagt het opgenomen vermogen in deel-
last minder dan 300 W.

Met een nominaal koelvermogen van 2,35 kW bereikt de 
“Aircoheater” een EER-waarde van 3,22 en krijgt dus het 
label “A+”, voor zijn energetisch rendement, het beste in 
de categorie van monobloc-airco’s.

Airco zonder buitenunit

2 AIRCONDITIONING

Onzichtbaar langs buiten, 
doeltre

Koelt en verwarmt zeer
energiezuinig via de 
ingebouwde warmtepomp 
zonder buitenunit.

4 AIRCONDITIONING

Verwarming
De HP toestellen kunnen 

ook als warmtepomp 
functioneren. Deze optie kan 
de traditionele verwarming 
vervangen of ondersteunen 
tijdens het tussenseizoen.

Gemakkelijk te installeren
De unit kan op eender 

welke buitenmuur 
geïnstalleerd worden, 
meer naar boven of vlak 
boven de grond. Alles 
wat nodig is voor de 
installatie (montagesjabloon, 
bevestigingskit, de buizen 
voor de gaten en de 
externe aansluitingen), met 
uitzondering natuurlijk van de 
boring en de boorkop, zit in 
de verpakking.
Niet aanbevolen voor gyproc 
wand.

Dichtklapbare 
buitenroosters

De “Aircoheater 2.0” heeft 
inklapbare roosters die open-
gaan wanneer het toestel

Elegant design

werkt en weer dichtgaan 
wanneer het uitgeschakeld is. 
De impact buiten wordt sterk 
verminderd, er kunnen geen  
stof, geluiden en insecten

Zuiver
De Digitemp Unico is 

uitgerust met een meervoudig 

kleine deeltjes zoals rook, 

binnenkomen... en er is 
minder onderhoud vereist. 

stof, pollen en haren van 
huisdieren elimineert en 
allergische reacties voorkomt.

Anderzijds een actieve-

ongezonde uitwasemingen.

Bediening op het toestel en 
via de afstandsbediening

Het toestel is zowel te 
bedienen via het touchscreen 
op het toestel als via de 
afstandsbediening.

Aircoheater 2.0

Dichtklapbare buitenroosters 

De “Aircoheater 2.0” heeft inklapbare roosters die open gaan 
wanneer het toestel werkt en weer dichtgaan wanneer het 
uitgeschakeld is. De impact buiten wordt sterk verminderd, er 
kunnen geen stof, geluiden en insecten binnenkomen en er is 
minder onderhoud vereist. 

Bediening op het toestel en via de afstandsbediening

Het toestel is zowel te bedienen via het touchscreen op het 
toestel als via de afstandsbediening.
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€ 2.150,00 Incl. BTW en Standaard installatie**

** Bij installatie op een direct buitenmuur.

Thermo Monobloc

Hamed
Getypte tekst



Thermo Comfort monobloc airconditioner zonder buitenunit

Model TC-COMO-2.0
Prijs: TC-COMO-2.0

3100 Watt

3050 Watt

•Geen buitenunit benodigd

•Zeer geschikt voor gebouwen waar een buitenunit verboden is

•Kan en mag door iedere doe-het-zelver geinstalleerd worden

•Energieklasse A+

•Elegant design met touchscreen panel

•Zeer hoog rendement voor een monobloc unit

•Uitgevoerd met automatisch dichtklappende buitenroosters om vervuiling tegen te gaan

•Wasbaar lucht�lter

•Infrarode afstandsbediening met magneet voor vastklikken op unit

•Relatief gemakkelijke installatie

Montagesjabloon en bevestigingskit

Uitgebreide Nederlandstalige handleiding.

•Uitvoeringskenmerken

Voor verdere informatie zie ook onze website www.maxicool.nl.

De Thermo Comfort monobloc airconditioner wordt compleet geleverd met:
Infrarode afstandsbediening

Garantietermijn: 2 jaar op toestel en compressor. 

Automatisch dichtklappende muurroosters voor buitenzijde

Koelcapaciteit maximaal:

Verwarmcapaciteit maximaal

Vaste airco zonder buitenunit : Digitemp Unico en Aircoheater 2.0

Wij hebben het uitzicht 
van meer dan één miljoen 
gebouwen gered

De Digitemp Unico 
monobloc betekent een 
revolutie voor huishoudelijke 
airconditioninginstallaties. 
Deze innovatieve oplossing 
helpt al meer dan 15 jaar bij
het behoud van het 
architecturaal uitzicht in 
steden.

De Digitemp Unico is een
goede oplossing voor 
gebouwen en heeft bij-
gedragen aan het uitzicht 
van de winkelstraten en 
appartementen zonder 
buitenunit.

Onzichtbaar langs buiten, 
doeltre�end van binnen

Koelt en verwarmt zeer

VROEGER NU
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gebouwen en heeft bij-
gedragen aan het uitzicht 
van de winkelstraten en 
appartementen zonder 
buitenunit.

Onzichtbaar langs buiten, 
doeltre�end van binnen

Koelt en verwarmt zeer

VROEGER NU

Geen buitenunit nodig!

   

 Voor 

Voorwaarden 
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Model : Thermo Comfort COMO 2.0 12HP Monobloc 3.1
TC-COMO-2.0Type :

900/2350/3100WattKoelvermogen min/nom/max :

3,2 / A+W/WE.E.R.  Waarde koelen / Energieklasse :

8200/2360/3050WattVerwarmingsvermogen min/nom/max :

3,3 / AW/WC.O.P.  Waarde verwarmen / Energieklasse :

1100WattVerwarmingsvermogen bij -7°C :

Maximaal luchtvolume bij koeling : 60m³/uur

Maximaal luchtvolume bij verwarming bij -7°C 28m³/uur

230/1/50V/Ph/HzAansluit voltage :

730WattOpgenomen vermogen bij koelen :

720WattOpgenomen vermogen bij verwarmen :

1,1L/uurOntvochtigingscapaciteit :

Infrarode afstandsbediening en touchscreenBediening :

2 x 162ØmmDiameter muurdoorvoeren :

293Afstand tussen de muurdoorvoeren :

27/41dB(A)Geluidsniveau unit min/max¹ :

55dB(A)Geluidsvermogen in hoogste ventilatorstand² :

Infrarode afstandsbedieningMeegeleverde opties :

Automatisch dichtklappende buitenroostersMeegeleverde opties :

Sjabloon, luchtkanalen, ophangbeugel en besvestigingsmateriaalMeegeleverde opties voor montage :

JaJa/NeeTimergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk :

Geschikt voor ruimteoppervlaktes van t/m : m² 18- 27

16A Afzekerings waarde :

17/35°CKoelen (drogen) mogelijk bij ruimtetemperatuur van t/m. :

R410A / 2088Type koudemiddel / GWP ( CO 2 Equivalent in Kg/Kg) :

520 /  1086Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg :

1 / RoterendAantal/Type compressor :

48,5KgGewicht netto :

1030x165x555mmAfmetingen BxDxH :

Automatisch op het displayFoutcode detectie :

¹ Geluidsdruk op 2 meter : min = ventilator: max = met compressor aan

² Maximaal geluidsvermogen volgens de norm EN 12102

Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:

Koelen:           Binnentemperatuur 27°C (DB) / 19°C (NB).  Buitentemperatuur 35°C (DB) / 24°C (NB)

Verwarmen:    Binnentemperatuur 20°C (DB) / 15°C (NB).   Buitentemperatuur 7°C (DB) / 6°C (NB)

¹ Thermo Comfort monobloc airconditioner zonder buitenunit




