
 

General introduceert drie nieuwe reeksen Hoog aan de Wand AircoHeaters 
met koelmiddel R32 

Strak en stijlvol vierkant design 

 

Aartselaar, 22 februari 2018 – Warmtepompfabrikant General breidt zijn gamma lucht-
luchtwarmtepompen uit met drie nieuwe reeksen Hoog aan de Wand AircoHeaters met 
koelmiddel R32. Deze stille en strakke AircoHeaters hebben een stijlvol vierkant design. 

 

Strak en stijlvol vierkant design 
AircoHeaters zijn warmtepompen van de 
allernieuwste generatie. Ze verwarmen in de 
winter en koelen in de zomer, met een zeer hoog 
rendement. De nieuwe AircoHeaters beschikken 
over een MultiPath warmtewisselaar met hoge 
densiteit. 
 
Dankzij het strakke en stijlvolle vierkant design 
passen deze AircoHeaters in elk interieur. 
 
Drie nieuwe reeksen  
General lanceert maar liefst drie nieuwe reeksen Hoog aan de Wand AircoHeaters met koelmiddel R32: 

- een Design reeks met zeer uitgebreide functionaliteiten 
- een Premium reeks met standaardfunctionaliteiten 
- een Best Buy instapmodel 

 
De Design reeks (reeds beschikbaar) heeft een zeer hoog rendement, ook bij lage buitentemperaturen (SCOP 
tot 5,12; SEER tot 8,52). Bovendien zijn de units uitermate slim: wanneer de aanwezigheidssensor geen 
beweging in de ruimte detecteert, wordt de capaciteit automatisch teruggeschroefd. 
Zodra er opnieuw iemand de ruimte betreedt, schakelt het systeem automatisch terug 
in de vorige stand. Bovendien kan je je AircoHeater met een smartphone, tablet of pc 
heel makkelijk bedienen, zowel binnen- als buitenshuis dankzij de Wireless LAN 
Interface (optie). 
 
De Premium reeks, uitgerust met de standaardfunctionaliteiten, en het Best Buy instapmodel zullen leverbaar 
zijn vanaf april 2018. 
 
Koelmiddel R32   
 

 

http://www.generalbenelux.com/


 

Technische specificaties Type Design ASD R32 
 

 



 

 
 
 
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  
 
Perscontact: 
Thercon nv 
Ellen Vercammen 
Marketing, Communication & Events 
E: ellen.vercammen@thercon.be 
T: 03 451 24 09 
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