
Kjøle- og varme løsninger for taKmontering

Du har funnet det perfekte stedet for natten, eller til og med for de neste dagene. Og tiden er inne for å 
slappe av.  Når det er skikkelig varmt ute, er det fint å kunne trekke seg tilbake til en avkjølt bobil. 
Når du har feriehuset på tur, er det alltid godt å vite at du kan trekke deg tilbake til et sted med en ideell 
temperatur for optimal komfort.

Optimalt klima i din bobil og campingvogn.
Cool Top Trail air-condition er velegnet for bruk i bobiler og campingvogner på opptil 10 meter. Med sine 
profesjonelt designede varmevekslere har de høy effektivitet og høy ytelse. Deres pålitelighet og høye 
kjølekapasitet er allerede bevist i Australias varme sommer med utendørs temperaturer opp til 50 ° C. 
Enhetene har kraftig og effektiv varmepumpefunksjon, og vil derfor også fungerer godt ved 
utetemperaturer ned til -5 ° C.

Stillegående, og med høy ytelse
Det lave støynivået lar deg slappe av og nyte komforten innendørs, og vil heller ikke forstyrre nær-
liggende naboer på campingplassen. Bruk av høykvalitets komponenter sikrer lang levetid med minimalt 
vedlikehold. Cool Top Trail med ytterdeksler av UV-stabilisert polypropylen, er ekstremt robust og med lav 
vekt.

Enhetene betjenes med en enkel fjernkontroll, som gjør at brukeren enkelt har tilgang til alle klima-
anleggets systemfunksjoner fra sovesofa, seng eller spiseplass. I tillegg til kjøling og oppvarming har 
enhetene flere tilleggsfunksjoner som avfukting, timer og søvnfunksjon 

Ekspert tips

Cool Top Trail kjøle- og varmeløsninger leveres 
med monteringsramme for tak åpninger
på 400 x 400 mm.

For bruk i mindre takluke åpninger,  som 360 
x 360 mm, er en alternativ adapter ramme 
tilgjengelig som tilbehør.

KamPanje vår/sommer 2020
aC til BoBil & vogner!

nå 25% raBatt!



Produkt fordeler
• Kraftige enheter med høy kjøle- og
   varmekapasitet
• Solide, lette og støysvake enheter
• Bredt driftsområde fra -5 til 50 ° C
• Lav profil og kompakt design
• Enkel montering

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 34

LED Display Fjernbetjening

Cool Top Trail 20 Cool Top Trail 24 Cool Top Trail 34

Kjøleeffekt (W) 2.000 2.400 3.400

Varme effekt (W) 2.000 2.400 3.400

Nominell spenning/frekvens (V) (Hz) 230~ / 50 230~ / 50 230~ / 50

Nominell strøm (A) 3 4.2 5.8

Nominell strøm (varmemodus) 2.6 3.8 5.4

Driftstemperatur område °C -5 to 50 -5 to 50 -5 to 50

Utskjæringsmål tak (mm) 400 x 400 (360 x 360 med 
valgfri adapter ramme)

400 x 400 (360 x 360 med 
valgfri adapter ramme)

400 x 400 (360 x 360 med 
valgfri adapter ramme)

Dimensjon uteenhet (mm) 1,002 x 566 x 215 1,002 x 566 x 215 1,122 x 850 x 223

Dimensjon inneenhet (mm) 557 x 536 x 43 557 x 536 x 43 575 x 515 x 49

Totalvekt (kg) 30.8 31.8 48

Kampanjepriser - NÅ KUN   15.445,- ink. mva 16.990,- ink. mva 21.627,- ink. mva

Ordinær pris 20.594,- ink. mva 22.653,- ink. mva 28.836,- ink. mva

* Kampanjeperiode: Gjelder bestillinger gjort i perioden 20 april - 1 juli 2020.

Tekniske spesifikasjoner

KamPanje -25% KamPanje -25%

Forhandler:

1. august 2020 , eller så langt lageret rekker

Jørpeland Servicenter AS
Ryfylkeveien 953
4100 Jørpeland
TLF 51 74 14 45


