
AIRCONDITIONERS ZONDER BUITENUNIT

UNICO

OFFICIEEL VERDELER VAN



Unico Air 20 HP EVA
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De airconditioner zonder buitenunit tot 2,1 kW vermogen.

De Unico Air 20 HP EVA is een praktische oplossing als u een externe groep niet bij uw huis kunt of wilt
plaatsen!

De Unico Air 20 HP EVA is geschikt voor koeling en verwarming van individuele ruimtes tussen 15 en 20 m².

Kenmerken

• INVERTER-systeem
• HP-versie (met warmtepomp)
• Veelzijdigheid van installatie: wandmontage bovenaan of onderaan
• Eenvoud van installatie: volledige installatie vanuit de binnenruimte, in een korte tijd te installeren
• Grote klep voor een homogene luchtdiffusie
• Multifunctionele afstandsbediening
• 24-uurs timer
• Stil systeem
• Fijn ontwerp: alle Unico-technologie in slechts 16 cm dikte
• Pure systeem: een multifiltersysteem dat een elektrostatische filter en een actieve koolstoffilter combineert
• App sturing optioneel

Functies

• Eco stand: zorgt voor energiebesparing, optimaliseert automatisch de prestaties
• Ventilator stand: enkel ventileren
• Ontvochtigen stand: enkel ontvochtigen
• Automatische stand: automatisch koelen of verwarmen naar de ingestelde temperatuur
• Slaapstand voor stille werking: verhoogt (bij koeling) of verlaagt (bij verwarming) de ingestelde

temperatuur en vermindert geluid voor nachtcomfort

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN

Unico Air 20 HP EVA
(max 2,1 kW)
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Technische gegevens

Unico Air 20 HP EVA

• Vermogen koelen (min/max): 1,5/2,1
• Vermogen verwarmen (min/max): 1,3/1,7
• Nominaal vermogen koelen (kW): 1,7
• Nominaal vermogen verwarmen (kW): 1,6
• COP: 3,1
• Energieklasse voor koelen: A
• Energieklasse voor verwarmen: A
• Koelmiddel: R32
• Geluidsniveau (dB(A)): 27-38
• Afmetingen L x H x P (mm): 978 x 491 x 164
• Gewicht (kg): 37
• Benodigde doorvoeren in de wand (mm): 2 x 162

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN

Unico Air 20 HP EVA
(max 2,1 kW)



Unico Air 25 HP EVA
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De airconditioner zonder buitenunit tot 2,4 kW vermogen.

De Unico Air 25 HP EVA is een praktische oplossing als u een externe groep niet bij uw huis kunt of wilt
plaatsen!

De Unico Air 25 HP EVA is geschikt voor koeling en verwarming van individuele ruimtes tussen 20 en 25 m².

Kenmerken

• INVERTER-systeem
• HP-versie (met warmtepomp)
• Veelzijdigheid van installatie: wandmontage bovenaan of onderaan
• Eenvoud van installatie: volledige installatie vanuit de binnenruimte, in een korte tijd te installeren
• Grote klep voor een homogene luchtdiffusie
• Multifunctionele afstandsbediening
• 24-uurs timer
• Stil systeem
• Fijn ontwerp: alle Unico-technologie in slechts 16 cm dikte
• Pure systeem: een multifiltersysteem dat een elektrostatische filter en een actieve koolstoffilter combineert
• App sturing optioneel

Functies

• Eco stand: zorgt voor energiebesparing, optimaliseert automatisch de prestaties
• Ventilator stand: enkel ventileren
• Ontvochtigen stand: enkel ontvochtigen
• Automatische stand: automatisch koelen of verwarmen naar de ingestelde temperatuur
• Slaapstand voor stille werking: verhoogt (bij koeling) of verlaagt (bij verwarming) de ingestelde

temperatuur en vermindert geluid voor nachtcomfort

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN

Unico Air 25 HP EVA
(max 2,4 kW)
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Technische gegevens

Unico Air 25 HP EVA

• Vermogen koelen (min/max): 1,9/2,4
• Vermogen verwarmen (min/max): 1,8/2,3
• Nominaal vermogen koelen (kW): 2,2
• Nominaal vermogen verwarmen (kW): 2,1
• COP: 3,1
• Energieklasse voor koelen: A
• Energieklasse voor verwarmen: A
• Koelmiddel: R32
• Geluidsniveau (dB(A)): 27-38
• Afmetingen L x H x P (mm): 978 x 491 x 164
• Gewicht (kg): 39
• Benodigde doorvoeren in de wand (mm): 2 x 162

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN

Unico Air 25 HP EVA
(max 2,4 kW)



Unico Edge 30 HP EVA
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De airconditioner zonder buitenunit tot 3,0 kW vermogen.

De Unico Edge 30 HP EVA is een praktische oplossing als u een externe groep niet bij uw huis kunt of wilt
plaatsen!

De Unico Unico Edge 30 HP EVA is geschikt voor koeling en verwarming van individuele ruimtes tussen 25 en
30 m².

Kenmerken

• INVERTER-systeem
• HP-versie (met warmtepomp)
• Veelzijdigheid van installatie: wandmontage bovenaan of onderaan
• Eenvoud van installatie: volledige installatie vanuit de binnenruimte, in een korte tijd te installeren
• Grote klep voor een homogene luchtdiffusie
• Multifunctionele afstandsbediening
• 24-uurs timer
• Pure systeem: een multifiltersysteem dat een elektrostatische filter en een actieve koolstoffilter combineert
• App sturing optioneel

Functies

• Ventilator stand: enkel ventileren
• Ontvochtigen stand: enkel ontvochtigen
• Automatische stand: automatisch koelen of verwarmen naar de ingestelde temperatuur
• Slaapstand voor stille werking: verhoogt (bij koeling) of verlaagt (bij verwarming) de ingestelde

temperatuur en vermindert geluid voor nachtcomfort

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN

Unico Edge 30 HP EVA
(max 3,0 kW)
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Technische gegevens

Unico Edge 30 HP EVA

• Vermogen koelen (min/max): 1,9/3,0
• Vermogen verwarmen (min/max): 1,9/3,1
• Nominaal vermogen koelen (kW): 2,7
• Nominaal vermogen verwarmen (kW): 2,4
• COP: 3,1
• Energieklasse voor koelen: A
• Energieklasse voor verwarmen: A
• Koelmiddel: R32
• Geluidsniveau (dB(A)): 33-43
• Afmetingen L x H x P (mm): 902 x 506 x 229
• Gewicht (kg): 40
• Benodigde doorvoeren in de wand (mm): 2 x 202

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN

Unico Edge 30 HP EVA
(max 3,0 kW)



Unico Pro 35 HP EVA
(max 3,4 kW)

Unico Pro 35 HP EVA
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De airconditioner zonder buitenunit tot 3,4 kW vermogen. 

De Unico Pro 35 HP EVA is een praktische oplossing als u een externe groep niet bij uw huis kunt of wilt
plaatsen!

De Unico Pro 35 HP EVA is geschikt voor koeling en verwarming van individuele ruimtes tussen 25 en 35 m².

Kenmerken

• INVERTER-systeem
• HP-versie (met warmtepomp)
• Veelzijdigheid van installatie: wandmontage bovenaan of onderaan
• Eenvoud van installatie: volledige installatie vanuit de binnenruimte, in een korte tijd te installeren
• Oscillerende klep voor een homogene luchtdiffusie
• Verlicht display met touch bediening op het apparaat
• Multifunctionele afstandsbediening met LCD-scherm
• 24-uurs timer
• Pure systeem: een multifiltersysteem dat een elektrostatische filter en een actieve koolstoffilter combineert
• Nieuwe inverter pro: krachtig, veelzijdig en efficiënt dankzij een breed scala aan beschikbare frequenties en

elektronisch beheer van de expansieklep
• Full DC inverterventilatoren: gebruiken een nieuw ontwerp (V PRO), ontworpen om een lager verbruik en

maximale stilte te garanderen in alle gebruiksomstandigheden
• Stil systeem tot -10 dB(A): alles ingesloten in een prachtige envelop en bedekt met geavanceerde

geluidsisolerende materialen
• Pro power: super koelvermogen tot 3,4 kW
• App sturing optioneel

Functies

• Eco stand: zorgt voor energiebesparing, optimaliseert automatisch de prestaties
• Ventilator stand: enkel ventileren
• Ontvochtigen stand: enkel ontvochtigen
• Automatische stand: automatisch koelen of verwarmen naar de ingestelde temperatuur
• Slaapstand voor stille werking: verhoogt (bij koeling) of verlaagt (bij verwarming) de ingestelde

temperatuur en vermindert geluid voor nachtcomfort
• Stille modus: een nieuwe modus waarmee het apparaat op een minimaal geluidsniveau kan worden

ingesteld

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN
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Technische gegevens

Unico Pro 35 HP EVA

• Vermogen koelen (min/max): 1,9/3,4
• Vermogen verwarmen (min/max): 1,5/3,2
• Nominaal vermogen koelen (kW): 3,1
• Nominaal vermogen verwarmen (kW): 2,4
• COP: 3,1
• Energieklasse voor koelen: A
• Energieklasse voor verwarmen: A
• Koelmiddel: R32
• Geluidsniveau (dB(A)): 32-43
• Afmetingen L x H x P (mm): 903 x 520 x 215
• Gewicht (kg): 39
• Benodigde doorvoeren in de wand (mm): 2 x 202

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN

Unico Pro 35 HP EVA
(max 3,4 kW)



Unico Tower 25 HP RVA
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De airconditioner zonder buitenunit tot 2,9 kW met compact en verticaal ontwerp, ontworpen voor installatie,
zelfs in krappe ruimtes.

De Unico Tower 25 HP RVA is een praktische oplossing als u een externe groep niet bij uw huis kunt of wilt
plaatsen!

De Unico Tower 25 HP RVA is geschikt voor koeling en verwarming van individuele ruimtes tussen 25 en 30
m².

Kenmerken

• INVERTER-systeem
• HP-versie (met warmtepomp)
• Wandmontage onderdaan
• Eenvoud van installatie: volledige installatie vanuit de binnenruimte, in een korte tijd te installeren
• Oscillerende klep voor een homogene luchtdiffusie
• Verlicht display met touch bediening op het apparaat
• Multifunctionele afstandsbediening met LCD-scherm
• 24-uurs timer
• Lateraal filtersysteem
• Nieuwe inverter pro: krachtig, veelzijdig en efficiënt dankzij een breed scala aan beschikbare frequenties en

elektronisch beheer van de expansieklep
• Full DC inverterventilatoren: gebruiken een nieuw ontwerp (V PRO), ontworpen om een lager verbruik en

maximale stilte te garanderen in alle gebruiksomstandigheden
• Stil systeem tot -10 dB(A): alles ingesloten in een prachtige envelop en bedekt met geavanceerde

geluidsisolerende materialen
• Compact design: verticale engineeringoplossing met een breedte van 470 mm en een dikte van 185 mm,

ideaal voor installatie in krappe ruimtes
• App sturing optioneel

Functies

• Eco stand: zorgt voor energiebesparing, optimaliseert automatisch de prestaties
• Ventilator stand: enkel ventileren
• Ontvochtigen stand: enkel ontvochtigen
• Automatische stand: automatisch koelen of verwarmen naar de ingestelde temperatuur
• Slaapstand voor stille werking: verhoogt (bij koeling) of verlaagt (bij verwarming) de ingestelde

temperatuur en vermindert geluid voor nachtcomfort
• Stille modus: een nieuwe modus waarmee het apparaat op een minimaal geluidsniveau kan worden

ingesteld

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN

Unico TOWER 25 HP RVA
(max 2,9 kW)
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Technische gegevens

Unico Tower 25 HP RVA

• Vermogen koelen (min/max): 1,5/2,9
• Vermogen verwarmen (min/max): 1,5/3,1
• Nominaal vermogen koelen (kW): 2,4
• Nominaal vermogen verwarmen (kW): 2,3
• COP: 3,1
• Energieklasse voor koelen: A
• Energieklasse voor verwarmen: A
• Koelmiddel: R410A
• Geluidsniveau (dB(A)): 27-40
• Afmetingen L x H x P (mm): 470 x 1390 x 185
• Gewicht (kg): 54
• Benodigde doorvoeren in de wand (mm): 2 x 162

OFFICIEEL AGENT BELGIE VAN

Unico TOWER 25 HP RVA
(max 2,9 kW)
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