Vaillant Airconditioning:
Het stille genieten

Het

hele jaar een
behaaglijk woonklimaat

We zijn er helemaal aan gewend om in de winter ons huis te verwarmen. Maar is het
eigenlijk niet net zo vanzelfsprekend om in de zomer te zorgen dat het binnen lekker
koel blijft? Dat gebeurt nog niet zoveel in Nederland. Maar dat zal gaan veranderen.
Maakt u nu kennis met Vaillant Airconditioning. Daarmee kunt u het hele jaar door uw
huis op de ideale temperatuur houden.

Het resultaat van 130 jaar expertise
Al sinds 1874 is Vaillant specialist
in warmte. Inmiddels zijn we op dit
gebied zelfs de grootste van
Europa. En wie zoveel ervaring
heeft met warmte, leert natuurlijk
ook veel over koelte. Het was dan
ook een logische stap om op basis
van al onze technische kennis

airconditioning te produceren.
Dit systeem is inmiddels al jarenlang een beproefd succes in ZuidEuropa. En Vaillant Airconditioning
is ook beschikbaar in Nederland.
Met een bijzonder compleet assortiment toestellen, zodat u altijd de
airconditioning vindt die u zoekt.

23

De

veelzijdigheid van een echte Vaillant

Een Vaillant Airconditioning kan
veel meer dan alleen koelen. Met
dit systeem haalt u een gezond en
aangenaam binnenklimaat in huis.
Koelen
Dankzij de traploze temperatuurregeling krijgt u het met een Vaillant
Airconditioning precies zo koel als
u zelf prettig vindt.
Verwarmen
Een airconditioning die verwarmt?
Jazeker. Wat had u anders verwacht
van Vaillant? Het kan erg prettig zijn
om bij te verwarmen op koudere
dagen in de lente en herfst. En het is
voordeliger dan uw cv aanzetten.

Ontvochtigen
Vochtige lucht in huis is niet aangenaam en niet gezond. Met Vaillant
Airconditioning kunt u zorgen voor
een droger binnenklimaat.
Ventileren
Over het belang van frisse lucht in
huis hoeven wij u niets te vertellen.
Met Vaillant Airconditioning ventileert u zonder de ramen open te zetten.
Filteren
Alle airconditionings van Vaillant zijn
voorzien van een filter tegen bijvoorbeeld stof en bacteriën. Zo houdt u
de lucht in huis gezond.

Het verschil met gewone
airconditioning
Natuurlijk is een Vaillant Airconditioning niet zomaar een airconditioning.
Van een gerenommeerd merk mag u
doordachte degelijkheid en vooruitstrevende technieken verwachten.

De voordelen:
Armer in geluid

Ruimere keus

- Dankzij verfijnde technieken maakt

- Vaillant biedt u de keus uit diverse typen

de ventilator minder geluid

van eenvoudig tot bijzonder exclusief

Moderner in design

Vriendelijker voor het milieu

- Aan de vormgeving is zoals altijd

- Vaillant gebruikt uitsluitend 100%

bijzonder veel aandacht besteed

milieuvriendelijke koudemiddelen

Zuiniger met energie

Eenvoudiger in bediening

- Een aantal toestellen heeft zelfs

- Met de duidelijke afstandsbediening

energielabel A!

bent u meteen vertrouwd

Gunstiger in prijs

Gezonder in huis

- Een uitstekende verhouding tussen prijs

- Een ingebouwde filter zorgt voor een

en kwaliteit

gezonde binnenlucht
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De

keuze
in soorten en maten

Vaillant Airconditioning is verkrijgbaar in diverse typen. Van uiterst
eenvoudig tot bijzonder exclusief.
Het is maar net waar u zich prettig bij voelt.
Alle toestellen worden hoog aan de
wand gemonteerd. Er hoort altijd een
buitenunit bij. Het aantal binnenunits
hangt af van uw wensen. U kunt kiezen
voor één binnenunit (Mono Split), maar
ook voor twee binnenunits (Multi Split)

voor bijvoorbeeld meerdere kamers.
Het fijne van de invertertechniek
Een aantal typen is voorzien van de
modernste invertertechniek. Deze
zorgt voor een ruime mate van flexibiliteit. Wordt er bijvoorbeeld in een
zeer warme kamer een hoog vermogen gevraagd, dan treedt de installatie
op maximale kracht in werking. Als
de ruimte bijna op de ingestelde temperatuur is, schakelt de invertertech-

niek in stappen terug. De intelligente
elektronica vergelijkt permanent de
kamertemperatuur met de temperatuur die u heeft ingesteld. Zo zijn de
prestaties altijd in overeenstemming
met de actuele situatie. En blijft de
binnentemperatuur stabiel bij een
minimaal energieverbruik.
Het resultaat: sneller koel en
langzamer warm
De invertertechniek onderscheidt zich

niet alleen door een bijzonder efficiënte energiebenutting. Ook het comfort
is duidelijk hoger dan bij airconditioningsystemen met de traditionele
aan/uit technologie. Ruimtes worden
bijvoorbeeld zo’n 30% sneller gekoeld!
Op die manier garandeert de Vaillant
invertertechnologie in combinatie met
het milieuvriendelijke koudemiddel
R410A het hoogst mogelijke comfortniveau en het meest voordelige energieverbruik.
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De toestellen en hun mogelijkheden
Alle modellen en hun eigenschappen
vindt u hier in een overzichtelijk
schema.

Vaillant Airconditioning
Type

Filter
Tegen stof en bacteriën voor een
gezonde atmosfeer.

Powerfunctie
Om extra snel de gewenste temperatuur te bereiken.

Slaapfunctie
‘s Nachts hoeft uw airconditioning
wat minder te koelen. Minder geluid
en minder energie.

Softfunctie
Zet de ventilator in een lagere stand,
waardoor u nog minder geluid
hoort.

Swingfunctie
Automatisch bewegen van de luchtkleppen voor optimale luchtverdeling.

Healthfunctie/uv-lichtgenerator
Activeert aanmaak van negatieve
ionen voor nieuwe energie en beter
concentratievermogen. En ontbindt
schadelijke stoffen.

Timerfunctie
Laat uw airconditioning automatisch
starten en stoppen op elk gewenst
moment.

Mono Split Inverter

Kijk voor meer informatie in het
miniboekje ‘Op uw gezondheid’ in
deze brochure.

Omschrijving

Eenheid

Nominale koelcapaciteit
Nominale verwarmingsgcapaciteit
Energielabel
Afmetingen binnenunit lxdxh
Afmetingen buitenunit lxdxh
Inzetbaar tot een ruimte van
Geluidsdrukniveau binnenunit
Geluidsdrukniveau buitenunit
Healthfunctie/uv-lichtgenerator
Inverter techniek
Digitaal display
Softfunctie
2 Speed buitenunit ventilator
Gebruiksvriendelijke filterreiniging
Anti-bacterieelfilter
Stoffilter
Slaapfunctie
Timerfunctie
Powerfunctie
Swingfunctie

kW
kW
mm
mm
m2
Db(A)
Db(A)

V 7-025 NW

V 7-035 NW

V 1 1-025 W

V 1 1-035 W

V 1 1-050 W

V 1 1-070 W

V 1 1-050 M2W

V 1 1-060 M2W

2,53
3,03
A
850x160x285
783x255x543
65
32
50

3,43
3,98
A
850x160x285
783x255x543
85
32
50

2,75
2,81
A
790x270x180
700x225x500
70
33
51

3,8
4,04
A
790x270x180
795x255x540
95
33
51

5,4
5,61
A
1080x205x320
795x255x540
125
35
53

7,28
7,74
B
1080x205x320
870x310x700
155
35
53

2x 2,86
2x 2,97
B
790x270x180
994x430x644
2x 70
33
50

2,86 + 3,52
2,97 + 3,74
B
790x270x180
994x430x644
70 + 85
33
50
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Mono Split aan/uit
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De bijzonder comfortabele
afstandsbediening
Het maakt niet uit welk Vaillant airconditioningtoestel u kiest: uw persoonlijke voorkeuren stelt u in met
de overzichtelijke afstandsbediening.
Dat geldt niet alleen voor de gewenste temperatuur en de snelheid van
de ventilator, maar ook voor de
bedrijfsmodus: automatisch, koelen,
verwarmen, ontvochtigen of ventileren.
Bovendien gebruikt u de afstandsbediening om naar wens de bedrijfstijden
te programmeren. Dit staat garant
voor buitengewoon comfort: u kunt
uw Vaillant Airconditioning helemaal
op uw eigen dagritme afstemmen.

De aanschaf en de werkwijze
Uw investering in een Vaillant
Airconditioning begint met een
zogenaamde ‘koellastberekening’.
De installateur komt bij u langs
en brengt aan de hand van een
uitgebreide checklist uw huidige
binnenklimaat in kaart. Op basis
van uw situatie wordt zorgvuldig
berekend met welk vermogen er in
uw specifieke woning gekoeld moet
worden. Daarna is het tijd om samen
met u het juiste type te kiezen.
In overleg wordt bekeken wat de
beste plekken zijn voor de units en de
leidingen. Vervolgens kan de airconditioning bij u worden geïnstalleerd.

Van de

grootste mag u meer verwachten

Met Vaillant haalt u het toppunt
van gemak in huis. Maar daar blijft
het niet bij. Omdat u kiest voor
een echte Vaillant, mag u ook in
advies en service veel meer verwachten. Waarom denkt u dat wij
in ons vakgebied de grootste van
Europa zijn geworden?

Meer advies
Kiest u voor de Mono Split aan/uit
of inverter? En zijn er nog speciale
voorzieningen nodig? Op dit soort
vragen geeft uw installateur u graag
antwoord. Hij kan u helpen met een
gedegen advies, zodat u samen tot
de juiste keuze kunt komen. Kent u
zelf geen betrouwbare installateur,
laat het ons even weten. Vaillant
doet graag een goede suggestie.
Meer service
De service van Vaillant houdt niet op
nadat uw toestel is geïnstalleerd.
Integendeel. We zijn altijd beschikbaar voor uw installateur.
Ons Serviceteam van technische
adviseurs staat altijd paraat om te
helpen.

Lukt het niet op afstand via de helpdesk, dan zijn we snel ter plekke om
eventuele problemen samen op te
lossen. Maar we geven ook trainingen, zodat installateurs hun kennis
en expertise voortdurend kunnen
uitbreiden en fijnslijpen. Dat doen
we allemaal om u te garanderen dat
uw toestel een lang en onbezorgd
leven heeft. Daar staan we voor.
Meer informatie
Veel praktische informatie vindt u
op www.vaillant.nl. En uiteraard
bent u met al uw vragen welkom
bij onze Consumentenservice:
(020) 565 92 30. Wij wensen u
vele lange, hete zomers!

10 1 1

Vaillant BV
Paasheuvelweg 42 | Postbus 23250 | 1100 DT Amsterdam
Telefoon (020) 565 92 30 | Fax (020) 696 93 66
www.vaillant.nl | info@vaillant.nl

2228339/3 • juni 2007 • Wijzigingen voorbehouden • Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Vaillant BV

Uw Vaillant installateur

