Topkoeling Allure
Modern en comfortabel koelen

Allure met koelblok en warmtepomp

Comfortabel koelen

Het systeem in werking

Met topkoeling heeft u ’s zomers heerlijk gekoelde lucht
in uw woning. Er wordt warmte onttrokken aan de lucht
in huis en die warmte wordt naar buiten afgevoerd.
Tijdens warme zomerdagen blijft uw woning op deze
manier gekoeld. Nog een voordeel daarbij is dat het
systeem ervoor zorgt dat de luchtvochtigheid binnen
aangenaam blijft.

De speciaal ontworpen set wordt eenvoudig
aangesloten op de luchtverwarmer. Het koelblok wordt
op de luchtverwarmer geplaatst, terwijl de warmtepomp
buiten wordt opgesteld. Twee leidingen verbinden de
binnen- en buitenunit met elkaar. Met de intelligente Brink
klokthermostaat kiest u voor verwarmen of koelen en stelt
u de gewenste temperatuur in. De rest gaat vanzelf.

Eenvoudig te combineren

Milieuvriendelijk en minder geluid

De luchtverwarmers Allure B-16, B-25 en B-40 zijn
snel en eenvoudig uit te breiden met topkoeling.
Hiervoor is een complete set leverbaar bestaande
uit een warmtepomp, koelblok en een montageset.
Het voordeel van deze combinatie is dat de regeling
van de koelinstallatie bij de Allure al volledig is
geïntegreerd. Met één druk op de knop bent u dus
van alle gemakken voorzien.

De warmtepomp zorgt onder alle omstandigheden
voor de juiste hoeveelheid koeling of warmte. Als de
omstandigheden het toelaten, wordt het vermogen
teruggebracht. Hiermee vermindert niet alleen het
geluidsniveau, maar bespaart u ook energie.

Energiezuinig verwarmen
Naast koelen is het mogelijk om ook te verwarmen met
de Allure met warmtepomp. Met deze combinatie wordt
er steeds op een intelligente manier gekozen voor de
meest efficiënte manier van verwarmen. Bij kouder
weer kiest de regeling automatisch voor verwarmen
via de warmtepomp of verwarmen met de Allure
luchtverwarmer. Hierdoor wordt uw woning gedurende
het hele jaar zo voordelig mogelijk verwarmd.

De voordelen op een rij
In alle vertrekken verkoeling naar uw wens
Alles in één regeling
Eenvoudige bediening
Geluidsarm en geen tocht
Optimale ontwerp- en inrichtingsvrijheid
Verlaagde energielasten

Hoog comfortniveau tegen lage kosten

