
 

General breidt gamma lucht-luchtwarmtepompen verder uit 

Free Multi 5 & 6, mini duct, big duct, VRF J3L 

 

Aartselaar, 16 oktober 2017 – Warmtepompfabrikant General breidt zijn gamma lucht-
luchtwarmtepompen verder uit met de Free Multi met 5 of 6 aansluitingen, de mini en big 
duct kanaalmodellen, een compact VRF-systeem voor middelgrote gebouwen en heel wat 
nieuwe binnendelen voor VRF. 

 
Free Multi 5 & 6: met centraal ventiel voor vacumeren 
De nieuwe Free Multi met 5 of 6 aansluitingen is ontwikkeld voor woningen, kantoren en hotels waarbij tot vijf 
(10kW) of zes (12,5kW) kamers kunnen worden gekoeld of verwarmd. Het systeem levert bijzonder mooie 

energieprestaties (SEER 7,0; SCOP 4,4). 
 
Alle aangesloten leidingen en binnenunits kunnen snel worden gevacumeerd via 
het centraal ventiel voor vacumeren, een enorme tijdsbesparing! Bovendien is het 
zijpaneel verwijderbaar, wat onderhoud vergemakkelijkt. Een centrale en 
individuele bediening is mogelijk. 
 
Deze compacte buitenunit is aansluitbaar op het volledige gamma binnendelen 
(vanaf 2 binnenunits). 

 
 
Kanaalmodellen mini duct en big duct 

Dankzij het zeer compacte design en de inbouwdiepte van slechts 45 cm zijn 
deze mini ducts zeer geschikt voor bijvoorbeeld hotelkamers of inbouw in 
keukenkasten. Deze serie binnenunits kan enkel horizontaal worden 
ingebouwd. De mini ducts zijn zowel verkrijgbaar in split- als in multisplit-
uitvoering. 

 

Daarnaast lanceert General ook de nieuwe big duct 72-90. Deze bestaat uit twee delen (ventilator- en 
batterijsectie), wat de installatie vergemakkelijkt. De statische druk kan automatisch worden aangepast. 
 
VRF: J3L en een heleboel nieuwe binnendelen  
De nieuwe J3L is een compact VRF-systeem voor middelgrote gebouwen. Er kunnen tot 30 binnenunits worden 

aangesloten. Het lage geluidsniveau (52dB op 1m), de grote leidinglengte (max. 400m) en de sterk 

gereduceerde koelmiddelinhoud zijn de grootste troeven. Een groot vermogen in 

een kleine omkasting!  

 

Verder zijn er ook heel wat nieuwe binnendelen voor VRF: 

- Hoog aan de wand 

- Vloermodellen 

- 360° cassettes 

- Inbouw 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.generalbenelux.com/
https://www.generalbenelux.com/nl_be/producten/lucht-luchtwarmtepompen/multisplit-systemen/free-multi-5-6/207/
https://www.generalbenelux.com/nl_be/producten/lucht-luchtwarmtepompen/split-aircoheaters/inbouw-aircoheaters/mini-duct-12-18/209/
https://www.generalbenelux.com/nl_be/producten/lucht-luchtwarmtepompen/split-aircoheaters/inbouw-aircoheaters/big-duct-72-90/158/
https://www.generalbenelux.com/nl_be/producten/lucht-luchtwarmtepompen/airstage-vrf-systemen/airstage-j3l/212/


 

 
Technische specificaties: 

- Free Multi 5&6 (p. 6) 

- Mini duct & big duct (split) (p. 4 en 20) 

- Mini duct (multisplit) (p. 19) 

- VRF J3L (p. 27) 
 
Visuals in hoge resolutie zijn beschikbaar op onze website.  
 
Voor meer informatie: www.generalbenelux.com.  
 
 
Over General / Thercon 
General is een merk van de Japanse groep Fujitsu General, marktleider in airconditioning en 
warmtepompsystemen. In 1976 lanceerde General al een eerste warmtepomp. Met zijn uitgebreid gamma 
lucht-lucht- en lucht-waterwarmtepompen bevestigt General vandaag zijn reputatie van trendsetter in de 
inverter- en warmtepomptechnologie.  
 
Thercon is exclusief importeur van warmtepompen en aircosystemen van het Japanse topmerk General in de 
Benelux. Daarnaast ontwikkelen we bij Thercon ook zelf nieuwe technieken om de installatie en werking van 
onze toestellen verder te optimaliseren. Onze doelstelling is om het beste klimaatcomfort te bieden met een zo 
klein mogelijke ecologische voetafdruk. Thercon biedt een totaalconcept dat steunt op 5 productpeilers: 
Airstage (lucht-luchtwarmtepompen), Waterstage (lucht-waterwarmtepompen), Sanistage 
(warmtepompboilers), Sunstage (zonthermisch systeem) en Poolstage (lucht-waterwarmtepompen voor 
zwembaden en jacuzzi’s). 

Voor meer informatie: www.generalbenelux.com  
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