
Multi Split systemen 



Free Multi 2

Groen klimaatcomfort 
voor twee ruimtes

Wil je twee ruimtes koelen of verwarmen, dan 
biedt het Free Multi concept een scala van mo-
gelijkheden. Eén buitenunit genereert op energie-
zuinige wijze warme of koele lucht die binnen via 
twee AircoHeaters wordt verspreid.

Het neusje van de zalm

Deze inverter Multi Split systemen openen een nieuwe wereld met 
ongekende mogelijkheden. De buitenunits blinken technisch uit 
door de toepassing van de allerlaatste technologieën zoals elek-
tronisch geregelde expansie en DC-motoren. De vrije combina-
tiemogelijkheden met een waaier aan verschillende binnenunits 
bieden je de ideale oplossing voor elk project. Deze doorgedre-
ven innovatie vertaalt zich in een hoog energierendement (klasse 
A++) en comfort.

Combineerbare binnenunits

Buitenunit/klasse/vermogen

Type MSAO14RIX2 A++   A+++  3,6kW  4,0kW   
Type MSAO18RIX2 A++   A+++  4,3kW  5,0kW  

High wall toestellen

Cassettes

Inbouwtoestellen

Zeer efficiënte 

DC-motor

DC Inverter sturing

Grote hoog-rendement  

warmtewisselaar

DC Twin Rotary

Compressor

2



MSAO14RIX2 MSAO18RIX2 

Type buitenunit Aantal 
binnenunits

Aansluitbaar vermogen

min. max.

MSAO14RIX2 1

2

14 kBTU
(4,2 kW)

21 kBTU
(6 kW)

MSAO18RIX2 1

2

14 kBTU
(4,5 kW)

26 kBTU
(7 kW)

Buitenunits

Regeling

Op één buitenunit kan je tot 2 binnenunits aansluiten, die in-
dividueel regelbaar zijn. Ze kunnen koelen of verwarmen. Ge-
lijktijdig koelen en verwarmen kan niet met één buitenunit. Alle 
koeltechnische verbindingen vertrekken per binnenunit apart tot 
op de buitenunit, zo ook de elektrische verbinding.

Flexibiliteit

De Free Multi 2 biedt een breed scala 
aan binnenunits in verschillende 
vermogens: 5 unittypes en 20 
vermogenversies in een bereik 
van 2,0 kW tot 4,0 kW. Hierdoor 
is het systeem ideaal voor par-
ticuliere woningen.

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert 
optimale prestaties met een lagere 
milieu-impact. Het GWP ligt veel lager 

dan bij koelmiddel R410A. Bovendien kan dit enkel-
voudig koudemiddel makkelijker gerecycleerd worden.
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UTY-TFSXW1UTY-TFSXZ1

Draadloze LAN-interface (optie)

Deze draadloze LAN-interface is de meest vooruitstrevende 
manier om je airconditioningsysteem op afstand te bedienen 
met een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet. Het 
systeem is geschikt voor de bediening van een of meerdere bin-
nenunits.

Functies

• Eenvoudig op afstand te bedienen met je  
smartphone of tablet

• Geen aparte stroomtoevoer nodig
• Geschikt voor een of meerdere AircoHeaters
• Foutweergave en melding via e-mail

Basisbediening

• Units in- en uitschakelen
• Modus selecteren (Warm, Koel, Droog, Automatisch,  

Ventilatie)
• Ventilatiesnelheid instellen
• Stand van de lamel (richting van de luchtstroom instellen)
• Kamertemperatuur instellen
• Timer instellen (weektimer)
• ECO-modus instellen 

BEHEER VAN 
MEERDERE AIRCO’S

Bedien je 
Aircoheater 
op afstand!
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type buitenunit MSAO14RIX2 MSAO18RIX2

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  3,60    4,00  4,30    5,00 

Koelmiddel R32 R32

Specificaties

Verwarming* vermogen nominaal kW 4,4 (1,1~5,5) 5,6 (1,8~6,6)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,95 1,22

COP/ SCOP° 4,63 / 4,7 4,59 / 4,7

energieklasse A++ A++

jaarverbruik kWh 1296 1434

geluidsdruk (1m) dB(A) 47 47

geluidsvermogen (MAX) dB(A) 60 60

compressor Rotary Twin Rotary

werkingslim. koeling °C -10~46 -10~46

werkingslim. verwarming °C -15~24 -15~24

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 4,0-3,6-3,2 4,9-4,3-3,8

Koeling* vermogen nominaal (max)* kW 4,0 (1,4~4,6) 5,0 (1,7~5,8)

opgenomen elektrisch vermogen kW 0,97 1,24

EER/SEER 4,12 / 8,7 4,03 / 8,6

energieklasse A+++ A+++

jaarverbruik kWh 209 263

Maten - gewichten

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 542-790-290 632-799-290

gewicht kg 33 37

Elektrische installatie

voeding V 230V/1F 230V/1F

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 10,9/10,9 11,6/11,6

zekering traag A 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5

sectie tussen bi/bu mm2 2 x 4G1,5 2x 4G1,5

Technische installatie

expansie Ext. Ext.

zuigleiding A (met adaptor) inch 3/8 3/8

zuigleiding B (met adaptor) inch 3/8 3/8

zuigleiding C inch - -

zuigleiding D inch - -

zuigleiding E inch - -

zuigleiding F inch - -

vloeistofleiding A inch - -

vloeistofleiding B inch 1/4 1/4

vloeistofleiding C inch 1/4 1/4

vloeistofleiding D inch - -

vloeistofleiding E inch - -

vloeistofleiding F inch - -

standaardvulling kg-m 0,9-20 1,02-20

bijvulling g/m 20 20

CO2-eq. (standaardv.-bijv.)** kg-kg/m 608-14 689-14

min.leidinglengte per binnenunit/min.totaal m 2,5-5 2,5-5

max.leidinglengte per binnenunit/max. totaal m 20 (max. 30) 20 (max. 30)

max. hoogteverschil tussen bu/bi m 15 15

max. hoogteverschil tussen bi/bi m 10 10

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

°  SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011

*  Gegevens volgens de norm EN14511

**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32
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B

Touch bediening 2-draads 

UTY-RNRGZ3

B

Wandbediening 2-draads 

UTY-RLRG

Type AS07RIX
Type AS09RIX
Type AS12RIX
Type AS14RIX

A

BType ASD07RIX
Type ASD09RIX
Type ASD12RIX
Type ASD14RIX

High Wall AircoHeaters

Comfort is ... op elk moment de ideale temper-
atuur in huis. En dat verkrijg je moeiteloos met de 
DC-invertertechnologie van General. Deze High 
Wall Inverter warmtepomp koelt of verwarmt op 
een uiterst energiezuinige manier een ruimte en 
houdt de binnenlucht gezond.

Inclusief

Infrarood 

afstandsbediening.

Optioneel

B

Eenvoudige bediening 2-draads 

UTY-RSRG

B

A

Uitgebreide bediening

UTY-RVNGM 3-draads
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Type AS07RIX AS09RIX AS12RIX AS14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C/+35°C)  1,74    2,5  2,23    3,2  2,74    3,66  2,89    3,87 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,42 4,67

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 3,66 3,87

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280)

luchthoeveelheid midden m³/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m³/u 650 700 700 770

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (21) 29 (21) 30 (21) 30 (21)

geluidsniveau midden dB(A) 33 34 35 36

geluidsniveau hoog dB(A) 38 40 40 43

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - -

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa - - - -

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-834-222 270-834-222 270-834-222 270-834-222

inbouwhoogte mm - - - -

gewicht kg 10 10 10 10

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

Type ASD07RIX ASD09RIX ASD12RIX ASD14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C/+35°C)  1,74    2,5  2,23    3,2  2,74    3,66  2,89    3,87 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,42 4,67

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 3,66 3,87

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280)

luchthoeveelheid midden m³/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m³/u 650 700 700 770

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (21) 29 (21) 30 (21) 30 (21)

geluidsniveau midden dB(A) 33 34 35 36

geluidsniveau hoog dB(A) 38 40 40 43

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - -

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa - - - -

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 270-834-215 270-834-215 270-834-215 270-834-215

inbouwhoogte mm - - - -

gewicht kg 10 10 10 10

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 11,8/15-16,7 11,8/15-16,7 11,8/15-16,7 11,8/15-16,7

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

FUNCTIES

*Deze vermogens zijn indicatief.
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Cassette AircoHeaters

Hoe kan een compact toestel, hoog in het plafond, 
toch een kamer koelen en verwarmen tot in het 
kleinste hoekje? Daar zit de invertertechnologie 
van General voor alles tussen. Een sterk staaltje 
innovatie, uitermate geschikt voor grotere ruimtes 
zoals winkels en kantoren.

Type AU07RIX
Type AU09RIX
Type AU12RIX
Type AU14RIX

Uitgebreide bediening 3-draads 

UTY-RVNGM

Touch bediening 2-draads 

UTY-RNRGZ3

Eenvoudige bediening 2-draads 

UTY-RSRG

*  Er zit standaard geen bediening bij dit toestel.  

Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.

Wandbediening 2-draads 

UTY-RLRG

Bediening naar keuze*
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

Type AU07RIX AU09RIX AU12RIX AU14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C/+35°C)  1,74    2,5  2,23    3,2  2,74    3,66  2,89    3,87 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,42 4,67

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 3,66 3,87

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 440 (390) 440 (390) 470 (410) 490 (410)

luchthoeveelheid midden m³/u 490 490 530 580

luchthoeveelheid hoog m³/u 540 540 610 680

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (27) 29 (27) 31 (28) 32 (29)

geluidsniveau midden dB(A) 31 31 34 35

geluidsniveau hoog dB(A) 33 33 37 38

werkgebied ext. stat. druk Pa - - - -

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa - - - -

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570

inbouwhoogte mm 262 262 262 262

gewicht kg 15 15 15 15

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32

*Deze vermogens zijn indicatief.
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Inbouw AircoHeaters
Hou je van minimalistische interieurs die ruimte 
en rust ademen? Dan zijn inbouw AircoHeaters 
echt iets voor jou. Via discrete roosters wordt 
de warme of koele lucht vrijwel geruisloos in de 
woning verspreid. De units kunnen geplaatst 
worden in een verlaagd plafond, in een valse 
wand of gipsplatenomkasting (onder het plafond), 
en zelfs in het schrijnwerk.  

De nieuwe miniducts ARC07-14RIX zijn slechts 
450mm diep en 198mm hoog. Hierdoor kan de 
inbouwhoogte worden beperkt tot slechts 223mm. 

Het geluidsniveau van de slim ducts AR07-14RIX 
is bijzonder laag en ze zijn standaard uitgerust met 
een luchtzuiverende filter. 

Beide reeksen binnenunits kunnen enkel horizon-
taal worden gemonteerd.

Type ARC07RIX
Type ARC09RIX
Type ARC12RIX
Type ARC14RIX

Type AR07RIX
Type AR09RIX
Type AR12RIX 
Type AR14RIX

Uitgebreide bediening 3-draads 

UTY-RVNGM

Bediening naar keuze*

Set IR bediening

UTY-LBTGM

Touch bediening 2-draads 

UTY-RNRGZ3

Eenvoudige bediening 2-draads 

UTY-RSRG

Wandbediening 2-draads 

UTY-RLRG

*  Er zit standaard geen bediening bij dit toestel.  

Kies dus steeds een compatibele bediening naar wens.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

Type ARC07RIX ARC09RIX ARC12RIX ARC14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C/+35°C)  1,74    2,5  2,23    3,2  2,74    3,66  2,89    3,87 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,42 4,67

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 3,66 3,87

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 390 (360) 400 (360) 430 (360) 530 (360)

luchthoeveelheid midden m³/u 440 450 490 640

luchthoeveelheid hoog m³/u 550 600 650 800

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 24 (23) 24 (23) 25 (23) 27 (23)

geluidsniveau midden dB(A) 26 26 27 30

geluidsniveau hoog dB(A) 29 29 31 35

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-30 0-30 0-30 0-50

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa 10 10 10 15

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-700-450

inbouwhoogte mm 225 225 225 225

gewicht kg 15,5 15,5 15,5 15,5

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32

 *Deze vermogens zijn indicatief.

Type AR07RIX AR09RIX AR12RIX AR14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C/+35°C)  1,74    2,5  2,23    3,2  2,74    3,66  2,89    3,87 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 2,8 3,6 4,42 4,67

Koeling vermogen nominaal* kW 2,5 3,2 3,66 3,87

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 470 (440) 500 (450) 550 (480) 600 (480)

luchthoeveelheid midden m³/u 490 550 600 700

luchthoeveelheid hoog m³/u 550 600 650 800

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 25 (24) 26 (25) 27 (26) 28 (26)

geluidsniveau midden dB(A) 26 27 28 30

geluidsniveau hoog dB(A) 28 28 29 32

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90 0-90 0-90 0-90

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa 25 25 25 25

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-700-620

inbouwhoogte mm 225 225 225 225

gewicht kg 16 17 17 17

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32

*Deze vermogens zijn indicatief.

OPGELET: de R32 miniducts en slim ducts kunnen niet in verticale toepassing worden gebruikt!
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Installation according to
floor layout

Installation according to
lighting conditions

Installation according to
layout and lighting conditions

Net dat beetje meer comfort

Geen twee ruimtes, waarbij de vorm, de 
oriëntatie of de interne belasting een impact 
hebben op het comfort, zijn hetzelfde. Het 
Single+ concept combineert inverterbuitende-
len met 2 binnendelen met een gelijk vermogen  
tot een perfect werkend geheel. De binnendelen 
kunnen vrij worden verdeeld over de ruimte en ga-
randeren het comfort tot in de kleinste hoek. 

Regeling

2 binnentoestellen verdelen gelijktijdig het gewenste vermogen 
over één ruimte. Dat levert een optimaal comfort, zowel in de 
verwarmings- als koelmodus. De selectie van de binnendelen is 
bepaald in de selectietabel waarbij steeds één wandbediening 
het geheel beheert. Indien gewenst kan één wandbediening 
meerdere combinaties aansturen of zelfs gelinkt worden aan 
een VRF-systeem mits het toepassen van een netwerkconverter 
(zie VRF-folder).

Combineerbare binnenunits

Cassettes

Inbouwtoestellen

Buitenunit/klasse/vermogen 

Type AO36RIX A+   A++  9,13kW  9,5kW  
  

Single +
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AO36RIX

Efficiënt koppelingsysteem

Er vertrekt slechts één set koelleidingen vanaf de buitenunit 
naar binnen. Er wordt een aangepaste splitterset gebruikt om 
de koelleidingen evenwichtig te splitsen tussen de verschillende 
binnendelen zodat het comfortgevoel zeer hoog is.
De elektrische verbinding loopt vanaf de buitenunit naar het 1ste  
binnendeel. Vandaar wordt de verbinding verder doorgekop-
peld naar het 2de binnendeel. Ook de wandbediening wordt 
doorgekoppeld tussen de binnendelen.

Aansluitmogelijkheden

De aangesloten toestellen werken steeds gelijktijdig in dezelf-
de modus en kunnen verwarmen of koelen. De tabel hiernaast 
geeft de mogelijke combinaties weer.

Bijzonderheden

Externe contacten op het buitendeel

• Indicatie Aan/Uit
• Alarmmelding van binnendeel/buitendeel
• Laag geluidsniveau in 2 niveaus (-2dB/-4dB)
• Beperking van het piekvermogen (0-50-75-100%)

Aansluitingen voor signalisatie en externe controle

Signalisatie:
• Actieve contactvoeding wanneer het toestel in werking is
• Actieve contactvoeding wanneer er een storing is

Externe controle:
• Door sluiting van een contact zal de unit ‘low noise’ gaan,  

programmeerbaar -2dB of -4dB
• Door sluiting van een contact zal de buitenunit zijn vermo-

gensopname beperken, programmeerbaar op 0-50-75-100% 
(zonder deze beperking kan dit oplopen tot 130% van het 
nominaal vermogen)

Buitenunits

11 kW

Buitenunits

 AO36RIX

Cassettes

AU18RIX x2

Inbouwtoestellen

AR18RIX x2
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Buitenunit

Type buitenunit AO36RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  9,13    9,5 

Koelmiddel R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal* kW 10,8 (2,7~12,7)

opgenomen elektrisch vermogen kW 2,45

COP/ SCOP° 4,4/4,3

energieklasse A+

jaarverbruik kWh 2828

vermogen bij -5°C/-10°C/-15°C (°) kW 10,28/9,13/7,98

geluidsniveau dB(A) 55

compressor Twin Rotary

luchthoeveelheid hoog m³/u 3750

werkingslim. koeling °C -15~46

werkingslim. verwarming °C -15~24

Koeling vermogen nominaal* kW 9,5 (2,8~11,2)

opgenomen elektrisch vermogen kW 2,91

EER/SEER 3,26/6,55

energieklasse A++

jaarverbruik kWh 507

Maten - gewichten

hoogte - breedte - lengte mm 788-940-320

gewicht kg 52

Elektrische installatie

voeding V 230/1F

stroom maximaal (verw.-koel.) A 22,6-22,6

zekering traag A 25

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten

sectie mm² 3G4

sectie tussen bu-bi (master+slave) mm² 4G1,5+3G1,5

sectie bediening (master+slave) mm² 3G0,3

Technische installatie

expansie Ext.

zuigleiding inch 5/8

vloeistofleiding inch 3/8

standaardvulling (CO2-eq.)* kg-m (kg) 1,9-30 (1282)

bijvulling (CO2-eq.)* g/m (kg/m) 40 (27)

max.leidinglengte m 50

min.leidinglengte m 5

max. hoogteverschil tussen bu/bi m 30
 
 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

* Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Type binnenunit 2x AR18RIX

Type buitenunit AO36RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  9,13    9,5 

Koelmiddel R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal (min-max) kW 10,8 (2,7~12,7)

Koeling vermogen nominaal (min-max) kW 9,5 (2,8~11,2)

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 820 (750)

luchthoeveelheid midden m³/u 880

luchthoeveelheid hoog m³/u 940

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 29 (27)

geluidsniveau midden dB(A) 30

geluidsniveau hoog dB(A) 32

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa 25

werkingslimiet koeling °C 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30

optionele draadbediening 2- of 3-draads

Maten - gewichten Binnenunit

hoogte-breedte-lengte mm 198-900-620

inbouwhoogte mm 225

gewicht kg 20

Technische installatie

zuigleiding L1 inch 5/8

vloeistofleiding L1 inch 3/8

zuigleiding L2, L3 inch 1/2

vloeistofleiding L2, L3 inch 1/4

standaardvulling (CO2-eq.)* kg-m (kg) 1,9-30 (1282)

bijvulling (CO2-eq.)* g/m (kg/m) 40 (27)

max. lengte L1+L2+L3 m 50

min. lengte L1+L2+L3 m 5

max. lengte L2, L3 m 20

max. lengteverschil tss L2, L3 m 8

max. hoogteverschil H1 m 30

max. hoogteverschil H2 m 0,5

verseluchtaansluiting mm -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32
 

Type binnenunit 2x AU18RIX

Type buitenunit AO36RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  9,13    9,5 

Koelmiddel R32

Specificaties

Verwarming vermogen nominaal (min-max) kW 10,8 (2,7~12,7)

Koeling vermogen nominaal (min-max) kW 9,5 (2,8~11,2)

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 490 (410)

luchthoeveelheid midden m³/u 580

luchthoeveelheid hoog m³/u 680

geluidsniveau laag (Quiet) dB(A) 30 (26)

geluidsniveau midden dB(A) 34

geluidsniveau hoog dB(A) 38

werkgebied ext. stat. druk Pa -

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa -

werkingslimiet koeling °C 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30

optionele draadbediening 2- of 3-draads

Maten - gewichten Binnenunit

hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570

inbouwhoogte mm 262

gewicht kg 15

Technische installatie

zuigleiding L1 inch 5/8

vloeistofleiding L1 inch 3/8

zuigleiding L2, L3 inch 1/2

vloeistofleiding L2, L3 inch 1/4

standaardvulling (CO2-eq.)* kg-m (kg) 1,9-30 (1282)

bijvulling (CO2-eq.)* g/m (kg/m) 40 (27)

max. lengte L1+L2+L3 m 50

min. lengte L1+L2+L3 m 5

max. lengte L2, L3 m 20

max. lengteverschil tss L2, L3 m 8

max. hoogteverschil H1 m 30

max. hoogteverschil H2 m 0,5

verseluchtaansluiting mm -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32
 
 

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.

* Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

InbouwtoestellenCassettes

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Onze productgroepen

AIRSTAGE lucht/lucht warmtepompen 
• Afgifte van gekoelde of verwarmde lucht via AircoHeaters
• COP-rendementen van 3,61 tot 4,74
• Keuze uit meer dan 50 toestelmodellen, voor opbouw en inbouw
• Monosplit (één ruimte) en multisplit (meerdere ruimtes) systemen
• Voor nieuwbouw en renovatie

WATERSTAGE en THERMASTAGE lucht/water warmtepompen   
• Afgifte van gekoeld of verwarmd water via radiatoren, vloerverwarming 
 en sanitaire aftappunten
• COP-rendementen van 4 tot 4,52
• Watertemperaturen tot 60°C
• Uitbreidbaar met zonnecollectoren (enkel Waterstage)
• Voor nieuwbouw en renovatie (behoud van radiatoren en vloerverwarming)
 
SUNSTAGE zonthermische systemen
• Sanitair warm water uit zonne-energie
• Hoogrendement zonnecollectoren met boiler
• Combineerbaar met een Waterstage warmtepomp (Green Hybrid)

POOLSTAGE lucht/water warmtepompen voor zwembaden
• Afgifte van verwarmd water aan het zwembad
• COP-rendementen tot 6,2 
• Toepasbaar op elk type van zwembadinstallatie

SANISTAGE warmtepompboilers
•  Boilers met geïntegreerde warmtepomp voor sanitair warm water
•  COP-rendementen tot 3,8
•  Warmtewisselaar voor externe warmtebron
•  Hybride combinatie met Waterstage

Wereldmerk in meer dan 120 landen

Ruim 400 installateurs in de Benelux

Japanse precisietechnologie

U zal het wel zien bij min tien
Sinds 1 januari 2013 geldt het nieuwe energieprestatie label SEER/
SCOP, dat rekening houdt met de werkingstijd van de warmtepomp 
en de wisselende buitentemperaturen over het hele jaar. De 
verwarmingsprestaties bij lage buiten temperaturen wegen nu door 
bij de beoordeling van het seizoensrendement.

De  meeste warmtepompen presteren  goed bij +7ºC, maar  GENERAL 
AircoHeaters leveren ook veel warmtevermogen bij -10ºC. Slimmer 
verwarmen is ook een kwestie van slim vergelijken, geen appels 
met peren dus. GENERAL garandeert de beste energie-effi ciëntie/
prijs verhouding met 28 A+ labels voor ‘verwarmen’ en 32 A++ 
labels voor ‘koelen’.

Het bewijs
Op de website www.LiveHeatPump.com kunt u de 
prestaties van 14 General Waterstage warmtepompen 
‘live’ volgen en vergelijken met 2 gasketels en een HR 
mazoutketel. Stel zelf vast dat onze warmtepompen de 
koudste winters trotseren en kosteffi ciënter zijn dan de 
HR ketels.
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