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Hoog aan de  
wand AircoHeaters
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Design AircoHeater
TYPE ASDW / ASDG R32

Uniek design
Eind 2019 lanceerde General een nieuwe reeks 
Design AircoHeaters met R32 koelmiddel: de 
ASDW en ASDG. Deze stille AircoHeaters heb-
ben een uniek design met subtiel lijnenmotief en 
zijn verkrijgbaar in de kleuren parelwit of donker-
grijs.

Binnenunits

Subtiel lijnenmotief

De lijnen op het frontpaneel spelen subtiel 
met het licht en komen in verschillende  
interieurs tot hun recht: van industrieel  
strak tot Scandinavisch gezellig. Een hoog-
standje op vlak van design dus!

Hoog rendement & uitermate slim

Deze nieuwe reeks levert topprestaties dankzij een heel  
HIÀFLsQWH� ODPEGD� ZDUPWHZLVVHODDU�� HHQ� JURWH� GZDUVVWURRP-
ventilator en het nieuwe koelmiddel R32.

Wanneer de aanwezigheidssensor geen beweging in de ruimte 
GHWHFWHHUW��ZRUGW� GH� FDSDFLWHLW� DXWRPDWLVFK� WHUXJJHVFKURHIG��
=RGUD�HU�RSQLHXZ�LHPDQG�GH�UXLPWH�EHWUHHGW��VFKDNHOW�KHW�V\V-
teem automatisch terug in de vorige stand.

Kleur: parelwit

Model/klasse/vermogen

Type ASDW07RIX A+   A++  2,17kW  2,0kW

Type ASDW09RIX A+   A++  2,55kW  2,5kW

Type ASDW12RIX A+   A++  3,38kW  3,4kW

Type ASDW14RIX A+   A++  3,83kW  4,2kW

Kleur: donkergrijs

Model/klasse/vermogen

Type ASDG07RIX A+   A++  2,17kW  2,0kW

Type ASDG09RIX A+   A++  2,55kW  2,5kW

Type ASDG12RIX A+   A++  3,38kW  3,4kW

Type ASDG14RIX A+   A++  3,83kW  4,2kW
ø7mm
Extra grote warmtewisselaarø5mm

Warmtewisselaar
met hoge densiteit

ø95 ø107

ø107mm
Brede ventilator

SEER

7.4
*1

SCOP

4.4
*2

*1 : 07 / 09 model *2 : 12model

Rank

A++

A+

Koeling *1

*2Verwarmen

A++
AIRCOVERBRUIK  
€1,3/M2/JAAR  
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Wandbediening UTY-RLRG 

2-draads. Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.

Bediening met je smartphone (optie)

0HW� HHQ� VPDUWSKRQH�� WDEOHW� RI� SF� NDQ� MH� MH� $LUFR+HDWHU� KHHO�
PDNNHOLMN�EHGLHQHQ��]RZHO�ELQQHQ��DOV�EXLWHQVKXLV��GDQN]LM�GH�
optionele WiFi-ontvanger die onzichtbaar wordt gemonteerd in 
de binnenunit.

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 enkelvoudig kou-
GHPLGGHO�PDNNHOLMNHU�JHUHF\FOHHUG�ZRUGHQ�

Stille modus

Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom is 
de binnenunit bijzonder stil. In ‘low noise’ 
modus is het geluidsniveau slechts 20dB(A) 
�W\SH������������(HQ�EHODQJULMN�FRPIRUWYRRU-
GHHO�LQ�VODDSNDPHUV��NDQWRRUUXLPWHV��HQ]�

Uitgebreide wandbediening met aan-

raakscherm UTY-RNRGZ3 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads. Enkel in combinatie met  

interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

Eenvoudige inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads. Enkel in  

combinatie met de interface wandbe-

diening UTY-TWRXZ2.

16 16

16 16

Optioneel

Inclusief

Infrarood afstandsbediening. 

Incl. houder voor muurbevestiging. 

Buitenunits

AOSDW07-09RIX AOSDW12-14RIX

20dB(A)

USB LAN interface
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A+++
Rank

Strak en stijlvol vierkant design

Deze AircoHeaters met strak en stijlvol vierkant design beschik-
ken over een MultiPath warmtewisselaar met hoge densiteit.

Hoog rendement & uitermate slim

Wanneer de aanwezigheidssensor geen beweging in de ruimte 
GHWHFWHHUW�� ZRUGW� GH� FDSDFLWHLW� DXWRPDWLVFK� WHUXJJHVFKURHIG��
=RGUD�HU�RSQLHXZ�LHPDQG�GH�UXLPWH�EHWUHHGW��VFKDNHOW�KHW�V\V-
teem automatisch terug in de vorige stand.

Human sensor

Design AircoHeater
TYPE ASD R32

Stil, comfortabel en stijlvol
Deze stille en strakke Design AircoHeaters met 
koelmiddel R32 hebben een stijlvol vierkant  
design.

Model/klasse/vermogen

Type ASD07RIX A+++   A+++  3,63kW  2,0kW   
Type ASD09RIX A+++   A+++  3,77kW  2,5kW  
Type ASD12RIX A+++   A+++  3,83kW  3,4kW  
Type ASD14RIX A+   A++  4,02kW  4,2kW  

Binnenunits

A+++
AIRCOVERBRUIK  

€1/M2/JAAR  
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Wandbediening UTY-RLRG 

2-draads. Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.

Bediening met je smartphone (optie)

0HW� HHQ� VPDUWSKRQH�� WDEOHW� RI� SF� NDQ� MH� MH� $LUFR+HDWHU� KHHO�
PDNNHOLMN�EHGLHQHQ��]RZHO�ELQQHQ��DOV�EXLWHQVKXLV��GDQN]LM�GH�
optionele WiFi-ontvanger die onzichtbaar wordt gemonteerd in 
de binnenunit.

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 enkelvoudig kou-
GHPLGGHO�PDNNHOLMNHU�JHUHF\FOHHUG�ZRUGHQ�

Stille modus

Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom is 
de binnenunit bijzonder stil. In ‘low noise’ 
modus is het geluidsniveau slechts 19dB(A) 
�W\SH������������(HQ�EHODQJULMN�FRPIRUWYRRU-
GHHO�LQ�VODDSNDPHUV��NDQWRRUUXLPWHV��HQ]�

Uitgebreide wandbediening met aan-

raakscherm UTY-RNRGZ3 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads.  Enkel in combinatie met in-

terface wandbediening UTY-TWRXZ2.

16 16

16

Optioneel

Inclusief

Infrarood afstandsbediening. 

Incl. houder voor muurbevestiging. 

Buitenunits

AOSD07-14RIX

Eenvoudige inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads. Enkel in com-

binatie met de interface wandbedie-

ning UTY-TWRXZ2.

19dB(A)

16



6

A++

Rank

Cooling

A+
Heating

*1

7.7 4.5
���W\SH���

Strak en stijlvol vierkant design

Deze AircoHeaters met stijlvol vierkant design beschikken over 
een MultiPath warmtewisselaar met hoge densiteit en een ven-
tilator met hoog rendement. 

Zeer energievriendelijk

Deze nieuwe reeks levert topprestaties dankzij een heel  
HIÀFLsQWH� ODPEGD� ZDUPWHZLVVHODDU�� HHQ� JURWH� GZDUVVWURRP� 
ventilator en het nieuwe koelmiddel R32.

Model/klasse/vermogen

7\SH�$6��5,;� A+   A++  5,9kW  5,2kW   
7\SH�$6��5,;� A+   A++  7,8kW  7,1kW  

Model/klasse/vermogen

Type AS07RIX A+   A++  2,17kW  2,0kW   
Type AS09RIX A+   A++  2,55kW  2,5kW  
Type AS12RIX A+   A++  3,38kW  3,4kW  
Type AS14RIX A+   A++  3,83kW  4,2kW  

A

B

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 enkelvoudig koudemiddel 
PDNNHOLMNHU�JHUHF\FOHHUG�ZRUGHQ�

C

Model/klasse/vermogen

7\SH�$6��5,;� A+   A++  7,58kW  8,0kW   
7\SH�$6��5,;� A+   A++  7,72kW  9,4kW  

High Wall AircoHeaters
TYPE AS R32

(IÀFLsQW��FRPIRUWDEHO�HQ�VWLMOYRO
Deze stille en stijlvolle AircoHeaters met koelmiddel 
R32 hebben een vierkant design en bieden alle 
standaardfunctionaliteiten.

A++
AIRCOVERBRUIK  
€1,3/M2/JAAR  
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AOS07-09-12RIX AOS14RIX

Touch bediening UTY-RNRGZ3 

2-draads. Enkel in combinatie  

met interface wandbediening  

UTW-TWRXZ2.

Eenvoudige bediening UTY-RSRG 

2-draads.  Enkel in combinatie 

met interface wandbediening 

UTY-TWRXZ2.

Wandbediening UTY-RLRG 2-draads. 

Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWRXZ2.

AOS18RIX AOS24RIX

16

16

16

16

AOS30-36RIX

16

Buitenunits

Uitgebreide wandbediening UTY-RVNGM 

3-draads. Enkel in combinatie met interface 

wandbediening UTY-TWBXF2.

Comfortabel en stil

'H�JURWH�YHQWLODWLHNOHSSHQ�]RUJHQ�YRRU�HHQ�FRPIRUWDEHOH��EUH-
de luchtstroom. Boven dien is de binnenunit erg stil. In ‘quiet 
QRLVH·�PRGXV�LV�KHW�JHOXLGVQLYHDX�YDQ�GH�$6�����5,;�VOHFKWV�

20 dB(A). Een belang-
rijk comfortvoordeel in 
VODDSNDPHUV�� NDQWRRU-
UXLPWHV��HQ]�

Bediening met je  
smart phone (optie)

0HW�HHQ�VPDUWSKRQH�� WDEOHW�RI�SF�NDQ� MH� MH�
$LUFR+HDWHU�KHHO�PDNNHOLMN�EHGLHQHQ��]RZHO�
binnen- als buitenshuis dankzij de Wireless 
LAN Interface (optie). 

A & B & C

A B & C

B & C

B & C

B & C

Optioneel

Inclusief

Infrarood afstandsbediening. 

Incl. houder voor muurbevestiging. 

Eenvoudige inbouwwandbediening 

UTY-RCRGZ1 2-draads. Enkel in com-

binatie met de interface wandbedie-

ning UTY-TWRXZ2.

20dB(A)
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AircoHeater Nevada “i”
TYPE ASN R32

Onklopbare prijs-kwaliteitverhouding
Deze nieuwe Hoog aan de Wand AircoHeaters 
Nevada met koelmiddel R32 combineren een-
voud en gebruiksgemak met een laag energie-
verbruik. Hun prijs-kwaliteitverhouding is niet te 
kloppen!

Smal en compact

Deze AircoHeaters zijn compact maar leveren toch een krach-
tige luchtstroom.

Klokvast en gebruiksvriendelijk

De Nevada infrarood afstandsbediening is bijzonder gebruiks-
vriendelijk en beschikt over een zeer handige programmatimer 
met insteltijden per half uur.

����PP

790 mm 249 mm

27
0 

m
m

29
3 

m
m

224 mm

ON-OFF timer

  OFF
10 hours

  ON 
7 hours

12

6

9 3

 PM11:00
     set

PM9:00
     set

OFF-ON timer

12

6
  ON 
9 hours

  OFF
2 hours

9 3PM9:00
     set

Van ontwaken tot het  
verlaten van de woning

ASN07-12RIX

ASN18-24RIX

Van slapengaan  
tot ontwaken

790

29
3

249

Model/klasse/vermogen

Type ASN07RIX A+   A++  2,04kW  2,0kW   
Type ASN09RIX A+   A++  2,41kW  2,5kW   
Type ASN12RIX A+   A++   2,78kW  3,4kW   

Model/klasse/vermogen

Type ASN18RIX A+   A++  4,71kW  5,2kW   
Type ASN24RIX A+   A++  7,56kW  7,1kW  
   

A++
AIRCOVERBRUIK  
€1,3/M2/JAAR  
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Infrarood afstandsbediening

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 garandeert optimale prestaties met een la-
gere milieu-impact. Het GWP ligt veel lager dan bij koelmiddel 
R410A. Bovendien kan dit enkelvoudig koudemiddel makkelij-
NHU�JHUHF\FOHHUG�ZRUGHQ�

Krachtig en energiezuinig

Dankzij de ‘extra power’-functie komt de ruimte heel snel op 
de gewenste temperatuur. Daarnaast wordt de insteltem-
SHUDWXXU� DXWRPDWLVFK� PHW� ��&� JHFRUULJHHUG�� ]RGDW� MH� EH� 
spaart op verbruik met behoud van comfort.

Werking lage omgevingstemperatuur

Powerful

Gewenste 
ruimte °C

Normale werking

°C

Tijd

Voorbeeld

¶(FRQRP\·�PRGXV

Wijziging ingestelde °C

Normale 
werking

°C

Tijd

Voorbeeld koeling

Ingestelde 
°C

Inclusief

Koeling 46°C

-15°C
Verwarming 24°C

-15°C-10°C

AOSN18RIX AOSN24RIX

Buitenunits

Nieuw Wireless 
LAN Interface (USB)

Beheer op afstand (optie)

'H�PRGHOOHQ�$61�����5,;�NDQ�MH�RS�DIVWDQG�EHGLHQHQ�PHW�MH�
VPDUWSKRQH�RI�WDEOHW�GDQN]LM�GH�RSWLRQHOH�:LÀ�LQWHUIDFH��86%���
Hiervoor is geen aparte stroomtoevoer nodig.

AOSN07RIX
AOSN09RIX
AOSN12RIX
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7\SH�ELQQHQXQLW���NOHXU��SDUHOZLW� ASDW07RIX ASDW09RIX ASDW12RIX ASDW14RIX

7\SH�ELQQHQXQLW��NOHXU��GRQNHUJULMV� ASDG07RIX ASDG09RIX ASDG12RIX ASDG14RIX 

7\SH�EXLWHQXQLW AOSDW07RIX AOSDW09RIX AOSDW12RIX AOSDW14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  2,17    2,0  2,55    2,5  3,38    3,4  3,83    4,2 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

6SHFLÀFDWLHV

Verwarming* vermogen nominaal kW ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a����

opgenomen elektrisch vermogen kW ���� ���� ���� ����

COP/ SCOP ���������� ���������� ���������� ����������

energieklasse A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh ��� ��� 795 1367

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW �������������� �������������� �������������� ��������������

Koeling* vermogen nominaal* kW ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a����

opgenomen elektrisch vermogen kW ���� ���� ���� ����

EER/SEER ��������� ��������� ��������� ���������

energieklasse A++  A++  A++  A++

jaarverbruik kWh 95 ��� 163 213

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) ���������

luchthoeveelheid midden m3/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m3/u 650 700 700 770

ontvochtiging l/u ��� ��� ��� ���

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 29 (20) 29 (20) 30 (20) 30 (20)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 33 34 35 36

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) ����� 40/55 40/55 43/57

werkingslimiet koeling °C ��a�� ��a�� ��a�� ��a��

werkingslimiet verwarming °C ��a�� ��a�� ��a�� ��a��

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/61 46/61 50/65 50/65

compressor '&�5RWDU\ '&�5RWDU\ '&�5RWDU\ '&�5RWDU\

luchthoeveelheid hoog m3/u 1650 1650 1700 ����

werkingslimiet koeling °C ���a�� ���a�� ���a�� ���a��

werkingslimiet verwarming °C ���a�� ���a�� ���a�� ���a��

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm 295-950-230 295-950-230 295-950-230 295-950-230

gewicht kg 11 11 11 11

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 541-663-290 541-663-290 541-663-290 542-799-290

gewicht kg 23 23 25 31

Elektrische installatie

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

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A 9-6.5 9-6.5 9-6.5 9-6.5

zekering traag A 10 10 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 �*��� �*��� �*��� �*���

sectie tussen bi/bu mm2 �*��� �*��� �*��� �*���

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch ��� ��� ��� ���

YORHLVWRÁHLGLQJ�EL�EX inch 1/4 1/4 1/4 1/4

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) ������������ ������������ ������������ �������������

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

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-20 3-20

max. hoogteverschil m 15 15 15 15

diameter condensafvoer bi/bu mm �������������� �������������� �������������� ��������������

(XURSHVH�YHURUGHQLQJ�QU������������EHYDW�JHÁXRUHHUGH�EURHLNDVJDVVHQ��QLHW�KHUPHWLVFK�JHVORWHQ�NRHOFLUFXLW�
*   COP / EER volgens EN14511 SCOP /SEER volgens (EU)626/2011
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

7\SH�$6':�*

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES



11

7\SH�$6'

7\SH�ELQQHQXQLW� ASD07RIX ASD09RIX ASD12RIX ASD14RIX

7\SH�EXLWHQXQLW AOSD07RIX AOSD09RIX AOSD12RIX AOSD14RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 3,63  2,0 3,77  2,5 3,83  3,4 4,0  4,2

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

6SHFLÀFDWLHV

Verwarming* vermogen nominaal kW ��� ��� ��� ���

opgenomen elektrisch vermogen kW ��� ���� ���� ����

COP/ SCOP ��������� ��������� �������� ���������

energieklasse A+++ A+++ A+++ A+

jaarverbruik kWh ��� ��� ��� ����

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW ������������� �������������� �������������� �������������

Koeling* vermogen nominaal* kW ��� ��� ��� ���

opgenomen elektrisch vermogen kW ��� ����� ����� �����

EER/SEER ��������� ��������� ��������� ���������

energieklasse A+++ A+++ A+++ A++

jaarverbruik kWh �� 103 140 207

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 430 (270) 430 (270) 430 (250) ���������

luchthoeveelheid midden m3/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m3/u 650 700 700 770

ontvochtiging l/u 1 ��� ��� ���

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 29 (19) 29 (19) 30 (19) 30 (20)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 33 34 35 36

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) �� 40 40 43

werkingslimiet koeling °C ��a�� ��a�� ��a�� ��a��

werkingslimiet verwarming °C ��a�� ��a�� ��a�� ��a��

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/61 46/61 50/65 50/65

compressor 5RWDU\ 5RWDU\ 5RWDU\ 5RWDU\

luchthoeveelheid hoog m3/u 1610 1610 ���� ����

werkingslimiet koeling °C ���a�� ���a�� ���a�� ���a��

werkingslimiet verwarming °C ���a�� ���a�� ���a�� ���a��

Maten - gewichten

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm ����������� ����������� ����������� �����������

gewicht kg 10 10 10 10

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

gewicht kg 30 30 31 32

Elektrische installatie

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

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A ����� ����� ����� ������

zekering traag A 10 10 16 16

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 �*��� �*��� �*��� �*���

sectie tussen bi/bu mm2 �*��� �*��� �*��� �*���

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch ������� ������� ������� �������

YORHLVWRÁHLGLQJ�EL�EX inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) ������������� ������������� ������������� �������������

bijvulling (CO2-eq.**) g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14)

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-20 3-20

max. hoogteverschil m 15 15 15 15

diameter condensafvoer bi/bu mm ���������� ���������� ���������� ����������

(XURSHVH�YHURUGHQLQJ�QU������������EHYDW�JHÁXRUHHUGH�EURHLNDVJDVVHQ��QLHW�KHUPHWLVFK�JHVORWHQ�NRHOFLUFXLW�
*   COP / EER volgens EN14511 SCOP /SEER volgens (EU)626/2011
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

FUNCTIES
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7\SH�$6

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIES

7\SH�ELQQHQXQLW� AS07RIX AS09RIX AS12RIX AS14RIX AS18RIX AS24RIX AS30RIX AS36RIX

7\SH�EXLWHQXQLW AOS07RIX AOS09RIX AOS12RIX AOS14RIX AOS18RIX AOS24RIX AOS30RIX AOS36RIX

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen  2,17    2,0  2,55    2,5  3,38    3,4  3,83    4,2  5,9    5,2  7,8    7,1  7,58    8,0  7,72    9,4 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

6SHFLÀFDWLHV

Verwarming* vermogen nominaal kW ��������a���� ��������a���� ������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a����� ��������a����� ���������a�����

opgenomen elektrisch vermogen kW ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

COP/ SCOP �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� �������� ��������

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh ��� ��� 795 1367 1472 2372 2001 ����

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW �������������� �������������� �������������� �������������� ������������ ������������� �������������� ��������������

Koeling* vermogen nominaal* kW ������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a�����

opgenomen elektrisch vermogen kW ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

EER/SEER �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ���������

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

jaarverbruik kWh 95 ��� 163 213 234 341 419 535

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) ��������� 640 (510) 640 (510) 920 (720) 920 (720)

luchthoeveelheid midden m3/u 540 560 560 600 ��� ��� 1100 1100

luchthoeveelheid hoog m3/u 650 700 700 770 ��� 1170 1330 1330

ontvochtiging l/u 1 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

geluidsdruk laag (Quiet)(1m) dB(A) 29 (20) 29 (20) 30 (20) 30 (20) 35 (29) 35 (29) 40 (33) 40 (33)

geluidsdruk midden (1m) dB(A) 33 34 35 36 40 40 44 44

geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) �� 40 40 43 45 49 50 50

werkingslimiet koeling °C ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a��

werkingslimiet verwarming °C ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a��

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 46/61 46/61 50/65 50/65 50/65 54/67 ����� 55/70

compressor 5RWDU\ 5RWDU\ 5RWDU\ 5RWDU\ 7ZLQ�5RWDU\ 7ZLQ�5RWDU\ 7ZLQ�5RWDU\ 7ZLQ�5RWDU\

luchthoeveelheid hoog m3/u 1650 1650 1700 ���� 2350 3240 3750 3750

werkingslimiet koeling °C ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a��

werkingslimiet verwarming °C ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a��

Maten - gewichten - kleur

Binnenunit hoogte-breedte-lengte mm ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������������������

gewicht kg 10 10 10 10 13 13 ���� ����

Buitenunit hoogte-breedte-lengte mm 541-663-290 541-663-290 541-663-290 542-799-290 632-799-290 ����������� ����������� �����������

gewicht kg 23 23 25 31 36 42 52 52

Elektrische installatie

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

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A ����� ����� ����� ����� ��������� 16/16 21/21 ���������

zekering traag A 10 10 16 16 16 20 25 25

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� 3G4 3G4

sectie tussen bi/bu mm2 �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*��� �*���

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch ������� ������� ������� ������� 1/2-1/2 1/2-1/2 ������� �������

YORHLVWRÁHLGLQJ�EL�EX inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 ������� �������

standaardvulling (CO2-eq.**) kg-m (kg) ������������ ������������ ������������ ������������� ������������� ������������� ������������� �������������

bijvulling (CO2-eq.**) g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 40 (27) 40 (27)

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-20 3-20 3-25 3-30 3-50 3-50

max. hoogteverschil m 15 15 15 15 20 25 30 30

diameter condensafvoer bi/bu mm ���������� ���������� ���������� ���������� ������������ �������������� �������������� ��������������

(XURSHVH�YHURUGHQLQJ�QU������������EHYDW�JHIOXRUHHUGH�EURHLNDVJDVVHQ��QLHW�KHUPHWLVFK�JHVORWHQ�NRHOFLUFXLW�

*  COP / EER volgens EN14511 SCOP /SEER volgens (EU)626/2011

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

Type binnenunit ASN07RIX ASN09RIX ASN12RIX ASN18RIX ASN24RIX

Type buitenunit AOSN07RIX AOSN09RIX AOSN12RIX AOSN18RIX AOSN24RIX

Vermogen verwarmen (-10°C/+35°C)  2,04    2,0  2,41    2,5  2,78    3,4  4,71    5,2  7,56    7,1 

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

6SHFLÀFDWLHV

Verwarming * vermogen nominaal kW ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a����

opgenomen elektrisch vermogen kW ���� ���� ���� ��� ����

COP/SCOP �������� �������� �������� ������� �������

energieklasse A+ A+ A+ A+ A+

jaarverbruik kWh 769 ��� ��� 1563 ����

vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW �������������� �������������� ������������� �������������� ��������������

Koeling* vermogen nominaal* kW ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a���� ��������a����

opgenomen elektrisch vermogen kW ���� ���� ���� ���� ����

EER/SEER �������� �������� ������� �������� ��������

energieklasse A++ A++ A++ A++ A++

jaarverbruik kWh 104 131 ��� 253 350

Binnenunit luchthoeveelheid laag (Quiet) m3/u 340 (240) 340 (240) 360 (240) 665 (555) ���������

luchthoeveelheid midden m3/u 460 460 490 ��� ���

luchthoeveelheid hoog m3/u ��� ��� 630 ��� 1040

ontvochtiging l/u ��� ��� ��� ��� ���

geluidsdruk laag (Quiet) (1m) dB(A) 31 (22) 31 (22) 33 (22) 40 (35) �������

geluidsdruk midden (1m) dB(A) �� �� 40 44 45

geluidsdruk hoog dB(A) 45 45 46 47 51

werkingslimiet koeling °C ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a��

werkingslimiet verwarming °C ��a�� ��a�� ��a�� ��a�� ��a��

Buitenunit geluidsdruk (1m)/ geluidsverm. hoog dB(A) 45/57 47/59 49/62 50/61 55/65

compressor '&�5RWDU\ '&�5RWDU\ '&�5RWDU\ 5RWDU\ 5RWDU\

luchthoeveelheid hoog m3/u 1650 1650 1700 ���� ����

werkingslimiet koeling °C ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a��

werkingslimiet verwarming °C ���a�� ���a�� ���a�� ���a�� ���a��

Maten - gewichten - kleur

Binnenunit hoogte-breedte-diepte mm ����������� ����������� ����������� 293-790-249 293-790-249

gewicht kg ��� ��� ��� ��� 10

Buitenunit hoogte-breedte-diepte mm 541-663-290 541-663-290 541-663-290 542-799-290 632-799-290

gewicht kg 23 23 25 33 ��

Elektrische installatie

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

stroom maximaal (verwarmen-koelen) A ����� ����� ����� �������� ���������

zekering traag A 10 10 16 16 20

hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

sectie voedingskabel mm2 �*��� �*��� �*��� �*��� �*���

sectie tussen bi/bu mm2 �*��� �*��� �*��� �*��� �*���

Technische installatie

expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

zuigleiding bi/bu inch ������� ������� ������� ������� 1/2-1/2

YORHLVWRÁHLGLQJ�EL�EX inch 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4

standaardvulling (CO2-eq.) (**) kg-m (kg) ������������� ������������� ������������� ������������� ������������

bijvulling (CO2-eq.) (**) g/m (kg/m) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14) 20 (14)

min./max. leidinglengte m 3-20 3-20 3-20 3-25 3-30

max. hoogteverschil m 15 15 15 20 25

diameter condensafvoer bi/bu mm ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

(XURSHVH�YHURUGHQLQJ�QU������������EHYDW�JHÁXRUHHUGH�EURHLNDVJDVVHQ��QLHW�KHUPHWLVFK�JHVORWHQ�NRHOFLUFXLW�
*   COP / EER volgens EN14511 SCOP /SEER volgens (EU)626/2011
**  Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32
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Kanaalaansluiting
Met deze unit kan de luchtverdeling volledig (AR) of 
JHGHHOWHOLMN� �$8��YLD�HHQ�NDQDDOV\VWHHP�WRW�VWDQG�JH-
bracht worden.

Verseluchtaansluiting
Deze unit beschikt over een aparte verseluchtaanslui-
ting. Hulpstukken voor aansluiting zijn niet meegele-
verd.

Ventilatoraansluiting
Elektrische aansturing extra fan: mogelijkheid om een 
H[WHUQH� YHQWLODWRU� V\QFKURRQ� DDQ�XLW� WH� VWXUHQ� VDPHQ�
PHW�GH�YHQWLODWRU�YDQ�GH�ELQQHQXQLW��XLWVOXLWHQG�PHW�EH-
hulp van een optionele kabelset.

Multicode
Mogelijkheid om max. 4 units in dezelfde ruimte een ei-
JHQ�FRGH�WRH�WH�NHQQHQ��ZDDUGRRU�LHGHU�]LMQ�HLJHQ�XQLW�
kan aanspreken met zijn infrarood bediening.

Groepscontrole
Met slechts 1 bediening kan je tot 16 apparaten gelijk-
tijdig bedienen. Ieder apparaat regelt zijn zone indivi-
dueel. De groep kan verder onderverdeeld worden in 
�� JURHSHQ�� GH� WZHHGH� JURHS� NDQ� GHVJHZHQVW� DSDUW�
uitgeschakeld worden.

I-PAM
,QWHOOLJHQW� 3RZHU� $PSOLWXGH� 0RGXODWLRQ�� HHQ� QLHXZ�
begrip met alleen maar voordelen voor uw comfort én 
portemonnee! Dankzij een doorgedreven ontwikkeling 
LV� GH]H� WHFKQRORJLH� LQ� VWDDW� RP� XLWHUVW� HIILFLsQW�PHHU�
vermogen te leveren dan de standaard PWM-inverter 
(Pulse Wide Modulation). I-PAM is voelbaar sneller tij-
dens de opstart.

V-PAM
9HFWRU�3RZHU�$PSOLWXGH�0RGXODWLRQ��HHQ�KRRJWHFKQR-
logische evolutie op de I-PAM. Dankzij doorgedreven 
software levert deze een perfect stuursignaal (sinus-
JROI�� DI� DDQ� GH� FRPSUHVVRU�� ]RQGHU� JHEUXLN� YDQ� HHQ�
DFWLHYH�ILOWHU��+HW�UHVXOWDDW�LV�HHQ�QRJ�EHWHUH�HIILFLsQWLH�
met nog meer comfort.

10°C verwarmingsmodus
De kamertemperatuur kan zo ingesteld worden dat ze 
niet lager zakt dan 10°C. Dit zorgt ervoor dat de kamer 
niet te koud wordt wanneer ze niet gebruikt wordt.

Energiebesparingsmodus
Deze modus doet de ingestelde temperatuur lichtjes 
stijgen in koelingmodus en doet de ingestelde tempe-
ratuur dalen in de verwarmingsmodus om de werking 
van het toestel zo economisch mogelijk te houden.

Powerful mode
Werking op volle kracht van de ventilator en compres-
sor om de ruimte snel op temperatuur te brengen.

Low Noise mode
Geluidsniveau van de buitenunit instelbaar.

Set Temp
De minimum en maximum temperatuur kan worden 
LQJHVWHOG� RP� HQHUJLH� WH� EHVSDUHQ�� PHW� EHKRXG� YDQ�
comfort.

Verticale swingfunctie
De uitblaasschoepen kunnen via de afstandsbedie-
ning in meerdere stappen (uitblaasposities) ingesteld 
ZRUGHQ�RI�NXQQHQ�FRQWLQX�EHZHJHQ��HQNHO� LQ�YHUWLFDOH�
richting.

Dubbele swingfunctie
De uitblaasschoepen kunnen via de afstandsbediening 
in meerdere stappen (uitblaasposities) ingesteld wor-
GHQ�RI� NXQQHQ�FRQWLQX�EHZHJHQ�� ]RZHO� LQ�KRUL]RQWDOH�
als in verticale richting.

Automatische ventilatiesnelheid
De unit past het debiet automatisch aan in functie van 
de ruimteconditie.

Auto herstart
Na een stroomonderbreking herstart de unit volau-
WRPDWLVFK� PHW� EHKRXG� YDQ� GH� LQVWHOOLQJHQ�� ]RGUD� GH�
stroomtoevoer hersteld wordt.

Auto changeover
De unit zal automatisch schakelen tussen koelen en 
verwarmen (verwarmen kan enkel met R-versies) in 
functie van de gevraagde temperatuur en de ruimte-
temperatuur.

Sleep timer
De unit zal na een bepaalde tijd uitschakelen en onder-
tussen de ingestelde temperatuur gradueel afbouwen 
voor een comfortabele overgang naar je nachtrust.

Program timer
Met deze digitale timer kan je binnen een tijdsspanne 
van 24u 2 aan/uit selecties maken: unit On > Off en 
unit Off > On.

On / Off timer
��F\FOXV�WLPHU��GH�GLJLWDOH�WLPHU�ODDW�WRH�RP�GH�XQLW�YRO-
automatisch uit of in te schakelen binnen een bepaalde 
WLMGVSDQQH���[�6�_�PD[����X���HHQPDOLJH�LQVWHOOLQJ�

Week timer
9RRU�HONH�GDJ�NXQQHQ�YHUVFKLOOHQGH�F\FOL�LQJHVWHOG�ZRU-
GHQ��GLH�VDPHQ�HHQ�ZHHNSURJUDPPD�YRUPHQ�

Week timer met nachtverlaging 
Per dag kan de temperatuur ingesteld worden voor  
��SHULRGHV�PHW�YHUVFKLOOHQGH� WHPSHUDWXXU��HQ�GLW�YRRU�
elke dag van de week.

Onderhoudsvriendelijk
dankzij het afneembare frontpaneel.

Filter indicatie
Een filterlampje geeft aan wanneer het filter moet 
schoongemaakt worden.

Long Life* ion filter
De oxiderende effecten van de ionen in de fijne cerami-
sche structuur van het filter zorgen voor de ontbinding 
van de opgenomen geuren. (*)Dit filter kan een 3-tal 
jaar gebruikt worden indien het bij vervuiling met water 
gewassen wordt.

Appel catechin filter
)LMQ� VWRI�� RQ]LFKWEDUH� VFKLPPHOVSRUHQ� HQ� VFKDGHOLMNH�
micro-organismen worden geabsorbeerd door de elek-
WURVWDWLVFKH� ZHUNLQJ� YDQ� KHW� ILOWHU�� 'H� SRO\SKHQRO�H[-
WUDFWHQ� RS� KHW� ILOWHU�� JHZRQQHQ� XLW� DSSHOV�� ]RUJHQ� HU�
bovendien voor dat schimmels zich niet verder kunnen 
ontwikkelen.

Human sensor
Bewegingssensor die menselijke activiteit detecteert in 
de ruimte.

Remote
Optioneel kan je je AircoHeater vanop afstand monitoren 
en bedienen.

On-Off

W+S
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NOTITIES

   



distributed by

www.generalbenelux.com

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 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 
• 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� u8²8�Ybb²½� Yb� Fbµ½b� b�b²u�b�bno�O�e�½�bº�²��µ�
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 
��ÂYµ½b�É��½b²µ�½²�½µb²b��b����µ½bno�O�e�½b²�Î����Y8��Yb��*�
ketels.

Uw GENERAL verdeler:


