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Creëer een optimaal klimaat

Airconditioningsystemen voor  
dakmontage op campers & caravans

Cool Top Trail
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U heeft de perfecte kampeerplek gevonden voor de nacht of de komende 

dagen. Nu is het tijd om te ontspannen!  

Bij warme weersomstandigheden gaat dit het beste in een koele ruimte. 

Met een airconditioning heeft u een optimaal klimaat in uw camper of  

caravan. Zo heeft u altijd een fijne plek met de juiste temperatuur.

Voor een optimaal klimaat in uw camper of caravan

De Cool Top Trail airco‘s zijn ontworpen voor gebruik op campers en caravans 

met een lengte tot 10 meter. Dankzij de ruim bemeten warmtewisselaars  

koppelen ze krachtige prestaties aan een zeer efficiënte werking. De betrouw-

baarheid en koelprestaties zijn reeds bewezen in zeer warme Australische 

zomers, waar de buitentemperaturen gemakkelijk 50 °C bereiken. De  

systemen zijn standaard uitgerust met een warmtepomp, die ook bij lage  

buitentemperaturen (tot wel -5 °C) uitstekende prestaties biedt.

Krachtige prestaties en een laag geluidsniveau

Krachtige prestaties en een laag geluidsniveau maken het mogelijk om binnen 

een aangenaam klimaat te realiseren, zonder dat u daarbij uw buren op de 

camping overlast bezorgt. Dankzij het gebruik van kwalitatief hoogwaardige 

componenten bent u verzekert van een lange levensduur en minimale

onderhoudskosten. Dankzij het gebruik van UV gestabiliseerd polypropyleen, 

is de behuizing robuust en sterk tegelijk. Dankzij de standaard meegeleverde 

afstandsbediening kunnen alle functies van het systeem gemakkelijk bediend 

worden vanuit het bed, de eethoek of de luie stoel. Naast de standaard  

koel- en verwarmingsfuncties, beschikt de Cool Top Trail over handige

extra functies zoals ontvochtiging, timer en slaapfunctie.



Technische specificaties:

Cool Top Trail 34 35

Koelvermogen (W) 3.400 3500

Verwarmingsvermogen (W) 3.000 3500

Nominaal voltage / frequentie 
(V) / (Hz)

230~ / 50 230~/50

Opgenomen vermogen  
(koelmodus) (Amp)

5,8 5,6

Opgenomen vermogen  
(verwarmingsmodus) (Amp)

5,4 5,2

Bereik gebruikstemperatuur (°C) -5 tot 50 -5 tot 50

Dikte dak (mm) 25 tot 70 25 tot 70

Uitsparing dak (mm) 400 x 400  
(360 x 360 met optioneel adapter frame)

Afmetingen buitenunit (mm) 1.122 x 850 x 223 998 x 680 x 340

Afmetingen binnenunit (mm) 575 x 556 x 49 557 x 536 x 43

Gewicht (kg) 48 38,3

Technische specificaties:

Cool Top Trail 20 24 28

Koelvermogen (W) 2.000 2.400 2800

Verwarmingsvermogen (W) 2.000 2.400 2600

Nominaal voltage / frequentie 
(V) / (Hz)

230~ / 50 230~ / 50 230~/50

Opgenomen vermogen  
(koelmodus) (Amp)

3,0 4,2 5,0

Opgenomen vermogen  
(verwarmingsmodus) (Amp)

2,6 3,8 4,8

Bereik gebruikstemperatuur (°C) -5 tot 50 -5 tot 50 -5 tot 50

Dikte dak (mm) 25 tot 85 25 tot 85 25 tot 70

Uitsparing dak (mm) 400 x 400  
(360 x 360 met optioneel adapter frame)

Afmetingen buitenunit (mm) 1.002 x 566 x 
215

1.002 x 566 x 
215

855 x 657 x 
215

Afmetingen binnenunit (mm) 557 x 536 x 43 557 x 536 x 43 575 x 556 x 
49

Gewicht (kg) 30,8 31,8 35,5

Cool Top Trail 20/24/28 Cool Top Trail 34/35 Cool Top Trail 20/24/28

Cool Top Trail 34/35

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 28 Cool Top Trail 35Cool Top Trail 34

Cool Top Trail 20, 24 en 28 Cool Top Trail 34 en 35

De voordelen van de Cool Top Trail 34 en 35
	� Krachtige air conditioner met het hoogste koel- en  

vewarmingsvermogen uit ons assortiment
	� Robuust, lichtgewicht en laag geluidsniveau
	� Breed bereik van -5 tot 50 °C
	� Laag profiel en compact ontwerp
	� Eenvoudig te installeren
	� Te gebruiken in (geparkeerde) campers of caravans met een  

lengte van 8 tot 10m

De voordelen van de Cool Top Trail 20, 24 en 28
	� Krachtig apparaat met een hoog koel- en verwarmingsvermogen
	� Robuust, lichtgewicht en laag geluidsniveau
	� Breed bereik van -5 tot 50 °C
	� Laag profiel en compact ontwerp
	� Eenvoudig te installeren
	� Te gebruiken in (geparkeerde) campers of caravans met een  

lengte tot 8m


