
De onzichtbare airco op uw dakkapelDe onzichtbare airco op uw dakkapel  
De Minirooftop is de ideale oplossing voor een verkoelend klimaat in uw dakkapel of platte dak. De Minirooftop is de ideale oplossing voor een verkoelend klimaat in uw dakkapel of platte dak. 

Door de eenvoudige opzet is de Minirooftop snel en simpel te installeren. Hierdoor verandert Door de eenvoudige opzet is de Minirooftop snel en simpel te installeren. Hierdoor verandert 
uw warme kamer snel in een aangename omgeving!uw warme kamer snel in een aangename omgeving!

Uw aanschaf zal u veel plezier bezorgen en een heerlijke koele kamer opleveren waar Uw aanschaf zal u veel plezier bezorgen en een heerlijke koele kamer opleveren waar 
lekker gewerkt of van een heerlijke nachtrust genoten kan worden.lekker gewerkt of van een heerlijke nachtrust genoten kan worden.

De vele voordelen:De vele voordelen:

Geluid 48 dB(A)Geluid 48 dB(A)

Perfecte luchtcirculatiePerfecte luchtcirculatie

Eenvoudig te bedienenEenvoudig te bedienen

OnderhoudsvriendelijkOnderhoudsvriendelijk

Hoogwaardige kwaliteitHoogwaardige kwaliteit

Design binnenunitDesign binnenunit

Niet zichtbaar vanaf straatniveauNiet zichtbaar vanaf straatniveau
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www.minirooftop.nl

Technische gegevens:Technische gegevens:

Koelvermogen (kW) Koelvermogen (kW) 3.53.5

Stroomopname, bij koelen (A) Stroomopname, bij koelen (A) 4.34.3

Hoedanigheid (BTU/h) Hoedanigheid (BTU/h) 1200012000

Elektrisch vermogen (V/Hz) Elektrisch vermogen (V/Hz) 230 / 50230 / 50

Refrigerant Refrigerant R32R32

Afm. buitenunit airco (LxBxH) Afm. buitenunit airco (LxBxH) 950 x 470 x 540 mm950 x 470 x 540 mm

Afm. design binnenunit (LxBxH) Afm. design binnenunit (LxBxH) 700 x 410 x 55 mm700 x 410 x 55 mm

Gewicht (kg) Gewicht (kg) 5454

Verbruik koelmodus (W) Verbruik koelmodus (W) 950950

Zekeringgrootte (A) Zekeringgrootte (A) 66

Maximale mMaximale m3  3  (afgesloten ruimte) (afgesloten ruimte) 8585

Geluid dB(A) binnen / buiten Geluid dB(A) binnen / buiten 48 / 5348 / 53

Ral-kleur binnen- / buitenunit Ral-kleur binnen- / buitenunit 9016 / 70219016 / 7021
• • Er is geen aparte groep nodig voor de MinirooftopEr is geen aparte groep nodig voor de Minirooftop
• De Minirooftop wordt uitsluitend verkocht als airconditioning• De Minirooftop wordt uitsluitend verkocht als airconditioning



     Waarom kiezen voor een
in plaats van een “gewone” split unit airco?

Design binnenunit

Onderhoudsvriendelijk

Geluid 48 dB(A)

Hoogwaardige kwaliteit

Eenvoudig te bedienen

Perfecte luchtcirculatie
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Geen lelijke leidingen zichtbaar in- en op uw dakkapel
Minirooftop maakt gebruik van een gesloten systeem waardoor 
leidingwerk overbodig is.

Geen             nodig
Door het slimme en compacte airco systeem van Minirooftop kan 
deze door elke installateur of andere vakman geplaatst worden.

De Minirooftop is nauwelijks 
zichtbaar vanaf straatniveau


