
PORTABLE
MPPB 14CRN7-Q6

PORTABLE AIRCONDITIONERS
VERRIJDBARE UNIT

Nominaal koelvermogen:   3,9 kW

KENMERKEN

• Modern vormgegeven portable airconditioner 

• Ontworpen voor een extra stille werking

• Extra hoog koelvermogen van 3,9 kW

• Uitblaas gekoelde lucht via bovenzijde

• Aanzuig ruimtelucht via achterzijde

• Afblaas warme condensorlucht via een luchtslang aan de 
achterzijde

• Extra hoge luchtworp voor een optimaal koeleffect

• Uitgevoerd met natuurlijk koudemiddel R290

• Zeer laag standby energieverbruik van 0,5 Watt

• Energielabel koelen tot A

• Automatisch bewegende lamellen

• Condenswater wordt automatisch via de warme 
afvoerlucht van de condensor afgevoerd, geen 
condensafvoer benodigd

• Zelfdiagnose (storingsindicatie) voor eenvoudig 
onderhoud

• Automatische herstart

• Antibacterieel filter 

• Timerfunctie (handmatig)

• Slaapfunctie

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

• Koppelstuk t.b.v. luchtslang

• Luchtslang

• Doorvoerstuk voor wandmontage

• Afsluitdop t.b.v. luchtslang

• Doorvoerstuk voor montage in raamkit

• Flexibel uitschuifbare raamkit

Infrarood afstandsbediening 
(standaard)

Extra hoge luchtworp 
Dankzij de krachtige en tegelijkertijd extra stille 
ventilator wordt een hoge luchtworp gecreëerd 
voor een optimaal koeleffect. 

Afvoer condenswater via luchtslang
In koelingsmodus wordt het condenswater van de verdamper naar de condensor 
gebracht. Daar verdampt het en wordt het via de luchtafvoerslang naar buiten 
afgevoerd. Tussentijds condenswater legen is in deze modus dus niet nodig! 



MPPB  14CRN7-Q6

Koelvermogen kW  3,9
Opgenomen vermogen kW  1,5
EER  2,60
Energielabel koelen  A
Jaarlijks energieverbruik koelen kWh/a 159
Werkingsgebied °C +17/+35 Droge bol

Unit MPPB 14CRN7-Q6
Bestelcode  AAPU850001
Luchtdebiet (l/m/h/) (1) m³/uur 330/380/420
Geluidsvermogenniveau op hoog toeren dB(A) 65
Geluidsdrukniveau (l/m/h) (1) dB(A) 50/51/53
Ontvochtiging l/uur 3,74
Temperatuur instelbaar tussen °C 17~30
Gewicht kg 35
Afmetingen (LxDxH) mm 481x392x769

Luchtslang
Diameter (buitenmaat) Ø mm 155
Lengte (min./max.) mm 360/1600
  
Elektrische gegegevens  
Voeding V/Fase/Hz 230/1/50
Aanbevolen afzekerwaarde (traag) A 16
  
Koeltechnische gegevens   
Type koudemiddel  R290
Standaard koudemiddelvulling kg 0,28
CO2-equivalent ton 0,001
  
(1) Ventilatorsnelheden: l=laag toeren, m=midden toeren, h=hoog toeren
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