
Innovatieve 
klimaatoplossingen



360° rond  
design

Het volledig ronde design maakt een 

stijlvolle toepassing in iedere 

omgeving mogelijk.

360 CASSETTE

Eerste ronde cassette 
ter wereld

Rond LED display

Dit innovatieve, ronde design 
past harmonieus in ieder 
interieur. 

Het chique LED display laat op 
eenvoudige wijze de werkings-
modus van de cassette zien. 



De luchtrichting van de ronde 
cassette wordt zonder uitblaas-
linialen gestuurd. Dit levert tot 
25% meer luchtvolume. 
Tegelijkertijd zorgt een stuur-
ventilator voor een gecontro-
leerde luchtstroom in verticale 
richting.  

360 luchtstroom Geen linialen

De 360 graden luchtstroom 
maakt optimale verwarming 
en koeling mogelijk en 
elimineert de zogenaamde 
‘dode’ hoeken. 

Perfecte 
lucht-

verdeling
Het innovatieve 360 graden ronde design 

zorgt voor een optimale verdeling van 

lucht, tot in iedere hoek. 



Buiten UNITS

Enorme capaciteit Slimme ontwikkeling van 
VRF vermogen

DVM S biedt ’s werelds grootste 
VRF-capaciteit van 30 pk in een 
single unit, zonder het milieu 
extra te belasten. Deze high 
efficiency unit is de ideale 
oplossing voor zowel single als 
gecombineerde VRF-systemen.

Tot 29% hogere verwarmings-
prestaties door gebruik te 
maken van Flash Injection 
Technologie. Ook bij zeer lage 
buitentemperaturen van 
-25°C worden geweldige ver-
warmingsprestaties behaald.

dvM s 30PK
’s Werelds grootste 

capaciteit in een single 
VRF-unit



Grootste capaciteit ter wereld 
in mini uitvoering van14pk

Eenvoudige en 
flexibele installatie

Met toepassing van onder-
scheidende technologie is 
DVM S Eco verkrijgbaar in 
een capaciteit tot 14 pk. De 
Samsung scroll compressor 
zorgt voor zeer hoge ver-
warmingsprestaties bij -10°C.  

DVM S Eco wordt gekenmerkt 
door de compacte afmetingen 
en het lichte gewicht. Hierdoor 
kan de unit eenvoudig worden 
geplaatst.

dvM s eco
Compacte oplossing voor 

meerdere ruimten



Buiten UNITS

Maximale module capaciteit 
van 400 pk

Efficiënte werking

Met de DVM inverter warmte-
pomp chiller kunnen 16 single 
units (van 15, 20 en 25pk) 
worden samengesteld tot 
een maximum van 400 pk. Hier-
mee wordt, in vergelijking met 
conventionele water chillers, 
veel ruimte bespaard. 

Met de DVM warmtepomp 
chiller kan een ongekend 
hoge SEER bereikt worden: 5.7, 
ook in deellast. Het werkings-
gebied is in vergelijking met 
traditionele chillers zeer breed, 
zowel in buitenluchtcondities 
als aanvoerwatertemperaturen.

dvM 
inverter 

warMtePoMP 
chiller

De beste energie 
efficiëntie

(ESEER 5.7)
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