General lanceert Vinoverter: wijnkoeling via aangepaste sensor
Aartselaar, 22 februari 2018 – Warmtepompfabrikant General introduceert de Vinoverter,
een lagetemperatuurtoepassing die ideaal is voor wijnbewaring en koele bergingen via
een aangepaste sensor. De Vinoverter kan worden toegepast met verschillende types
binnendelen (hoog aan de wand, laag aan de wand/plafond, inbouw).

Sterk in koelen
De Vinoverter is een aangepaste oplossing voor specifieke noden: het koelen van een lagetemperatuurruimte
vraagt een aparte benadering. Bij deze toepassing heb je enkel behoefte aan voelbaar koelvermogen en zo
weinig mogelijk ontvochtiging. Een overgedimensioneerde warmtewisselaar is hiervoor de oplossing. De
voorgestelde combinaties bestaan telkens uit een binnenunit die een stuk groter gedimensioneerd is dan de
bijhorende buitenunit. Hierdoor kunnen deze combinaties enkel worden toegepast in koeling.

Binnenunits
De Vinoverter kan worden toegepast met verschillende types binnendelen (hoog aan de wand, laag aan de
wand/plafond, inbouw).

De technische specificaties vindt u via deze link.
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

