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De MAS-airco+ convector vormt het perfecte huwelijk
tussen technologie en design.

VOORDELEN
• Geschikt voor de verwarming en de
koeling van alle lokalen

Werking
De
MAS-airco+
convector
vervangt
alle convectoren uit ons MASSER gamma.
de inverter-technologie van de compressor
uw verbruik fors laten
zaken
en
uw
verhogen door toedoen van de koelingoptie.

perfect
Dankzij
kan hij
comfort

Zonder zwaar en onesthetische buitenunit. Overal in de
woning,
vindt
de
MAS-airco+
convector
zijn
bestemming ongeacht de beschikbare ruimte en het
nodige vermogen. Hij weet zich aan te passen aan elke
architectuurvorm en ieders levensstijl.
Op elk uur van de dag, verschaft de MAS-airco+
convector die ontworpen werd door specialisten, u een
onvergelijkbaar gevoel van welbehagen.

• Vervangt perfect alle convectoren uit
ons MASSER gamma
• Volgens de meest recente normen.
• Vermindert aanzienlijk uw verbruik tot

-70%.
• Zonder zwaar en onesthetische
buitenunit
• Het eenvoudig design laat toe de
convector te integreren in ieder
interieur

Denk aan het essentiële…
Goedkope en hernieuwbare energie binnen handbereik,
zonder CO2 uitstoot.
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Convector
MAS-airco+

Convector MAS-airco+

Mechanische kenmerken

Gamma
Technische kenmerken van de MAS-airco+

Koelvermogen

van 0.9kW tot 3.10kW

Verwarmingsvermogen

van 0.8kW tot 3.05kW

Opgeslorpt vermogen

Thermische kenmerken

EN14511 0.75kW

Koelgas
Elektrische voeding

R410a
230-1-50 V-F-Hz

COP

3,28

EER

3,22

Energetisch rendementsklasse koeling

De MAS-airco+ convector wordt uitgevoerd
in verzinkt plaatstaal bedekt met een elektrostatische verf die gehard werd in een
infraroodoven. Het frontale luchtrooster
bestaat uit lamellen.

A+

De Dc-inverter compressor zorgt voor de
beste rendementen, op zowel thermisch
als akoestisch vlak. Dankzij
deze zeer
hoge rendementen
behaalt
de
energetisch
MAS-airco+
convector het
rendementsklasse A+.

Energetisch rendementsklasse verwarming A
Breedte (mm)

1030

Diepte(mm)

170

Hoogte (mm)

555

Geluidsniveau (dB)

van 27 tot 44

Luchtdebiet binnen(m³H)

van 270 tot 400

Luchtdebiet buiten(m³H)

van 340 tot 480
Regelingskenmerken
Het toestel is zowel te bedienen via de
ingebouwde touchscreen
als via een
afstandsbediening
Esthetische kenmerken
De MAS-airco+ werd ontworpen om
zowel binnen als buiten zo compact en
onopvallend mogelijk te zijn. Met een
diepte van amper 17 cm, is hij het lichtste
van zijn categorie.

D

Dit document is niet contractueel. Masser behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder verwittiging.

