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U wilt graag volwaardige en betaalbare airconditioning in huis, maar 

niet die ontsierende buitenunits aan uw gevel of op uw dak? 

Dat kan! 

 

Met de Metropolis airco zonder buitenunit heeft u wat u zoekt! 
 

 Innovatieve technologie 

 Eenvoudig te monteren (op een buitenmuur) 

 Dus lage installatiekosten 

 Plug & Play 

 Koelen èn verwarmen* 

 Geluidsarm** 

 Automatische + 3 vaste ventilator standen 

 Timer aan/uit functie 

 Infrarood afstandsbediening 

 Onderhoudsvrij 
  * Met behulp van een 1000W inbouw plug en play elektrisch paneel, kan tot wel  

    -12°C nog volwaardig worden verwarmd (standaard in 10HP Premium). 

** De 10HP premium is daarbij uitgevoerd met een feature, waardoor de  

     geluidsproductie in de laagste ventilator extra gering is! 

 

 

3 modellen:  

 Metropolis 10HP 

 Metropolis 10HP Premium (extra stil en   

standaard met 1000W verwarmingselement) 

 Metropolis 12HP 
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Metropolis 10HP    : € 660,33  (ex BTW) 

Metropolis 10HP Premium : € 768,60  (ex BTW) 

Metropolis 12HP    : € 742,15  (ex BTW) 

 
Prijzen af magazijn. 

Levertijden: voor 11.00 besteld is (onder voorbehoud) de volgende dag in huis (NL). 

Voor België geldt een extra dag om te leveren. 

 
 

Technische gegevens 10HP (Premium) 12HP
Koelcapaciteit in Watt 2410 W 2750 W

Koelcapaciteit in BTU/uur 8218 BTU/uur 9377 BTU/uur

Verwarmingscapaciteit in Watt 2350 W (3350 W) 2550 W

Verwarmingscapaciteit in BTU/uur 8013 (11422) BTU/uur 8695 BTU/uur

Maximale inhoud te koelen ruimte* 75 m3 90 m3

Electrisch vermogen bij koelen 862 W 1050 W

Electrisch vermogen bij verwarmen 750 W 800 W

EER (Energy Efficiency ratio) klasse A (2,79 W/W) A (2,61 W/W)

COP (Coefficient Of Performance) waarde A (3,10 W/W) A (3,10 W/W) 

Aantal standen ventilator 3 + auto 3 + auto

Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A 27 - 38 dB/A 27 - 41 dB/A

Geluidsniveau buiten (min-max) in dB/A 43 - 52 dB/A 43 - 52 dB/A

Antibacterieel filter Ja Ja

Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur) 0,9 L/uur 1,05 L/uur

Koelmiddel R410-a R410-a

Buitentemperatuur range min-max (in °C) ** -10 / +52 °C -10 / +52 °C

Stroomaansluiting 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Afmetingen B x D x H (in mm) 840 x 330 x 430 mm 840 x 330 x 430 mm

Gewicht netto / bruto (in kg) 41 / 46 kg 42 / 47 kg

Certificering (CE + RoHs) CE-SGS Lab. CE-SGS Lab.

Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm) Ø 160 mm Ø 160 mm

* Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse m.b.t. indeling van de ruimte, ligging, isolatiewaarden, etc.

** Verwarmen bij buitentemperaturen tot -10/-12 °C is mogelijk met behulp van een optioneel 1000W verwarmingselement


