
ARGO 
APOLLO
De airconditioning 
zonder buitenunit

Een product dat met ecotechnologie een 
hoge mate van comfort kan garanderen 
zonder buitenunit, met R32, warmtepomp, 
invertertechnologie en wi i.



ARGO APOLLO
Het ontwerp is teruggebracht tot de essentie en 
tegelijk verfijnd. De afmetingen zijn ideaal voor een 
eenvoudige plaatsing thuis, op kantoor of in een 
publieke ruimte.

Het verlichte display brengt de minimalistische 
esthetiek niet in het gedrang en kan ‘s nachts worden 
uitgeschakeld.

Wifi is standaard en via een speciale app kan het 
binnencomfort op afstand worden beheerd.

De lamel kan automatisch of naar wens worden 
versteld, voor een optimale luchtinstroom 

Wifi met groot bereik en speciale app 

R32, een gas met een gering effect op de opwarming 
van de aarde

DC-invertertechnologie: maximaal comfort, minimaal 
energieverbruik

4 in 1: koelt, verwarmt, ontvochtigt, ventileert Energieklasse A voor zowel koelen als verwarmen 

Programmeerbare 24-uurs timer AAN/UIT Ventilatorsnelheden: 3 + auto 

3 + AUTO

2 openingen in de muur met geringe gevolgen voor de 
esthetiek

Digitale afstandsbediening met lcd-scherm 

R32
MODEL / MODELE APOLLO 12HP

Cooling Heating

Nominaal vermogen (min. - max.) / / Capacité nominale (min. - max.) kW 2,35 (1,2 - 3,0) 2,36 (1,0 - 2,8)

Energie-efficiëntieklasse / Classe d'efficacité énergétique A A

Nominale energie-efficiëntieverhouding / / Rapport d'efficacité énergétique évalué kW 2,6 3,1

Luchtstroom (u.) / Débit d'air (h.) m3/h 480

Ontvochtiging / Déshumidification l/24h 1

Ventilatorsnelheden / Vitesses du ventilateur no. 3 + AUTO

Geluidsdruk binnen / Pression sonore intérieure dB(A) 29

Geluidsvermogen (h.) / Puissance sonore intérieure (h.) dB(A) 56

Stroomvoorziening / Alimentation V/Ph/Hz 220-240/1/50

Nominaal opgenomen vermogen / Puissance absorbée nominale PEER / PCOP 0,90 0,76

Elektriciteitsverbruik in thermostaat-uitstand / Consommation électrique en mode thermostat désactivé PTO (w) 45

Elektriciteitsverbruik in stand-by-stand / Consommation électrique en mode veille PSB (w) 2

Elektriciteitsverbruik per uur / Consommation électrique horaire kWh 0,9 0,8

Type koelmiddel / Type de réfrigérant R32

GWP koelmiddel / Réfrigérant GWP kgCO2 eq. 675

Koelmiddelvulling / Charge de réfrigérant kg/Tonn CO2 eq. 0,29/1,46

Condensafvoer / Évacuation des condensats Via externe of interne leiding / 
Par conduit externe ou interne

Nettogewicht / poids net kg 36,2

Afmetingen (H./B./D.) / Dimensions nettes (H./L./P.)  mm 615/965/200

• ‘Eco’-functie: minimaliseert het energieverbruik

• ‘Turbo’-functie: maakt het mogelijk om heel snel de
gewenste temperatuur te bereiken

• ‘Anti-cold wind’-functie: verzekert een instroom
van warme lucht in de ruimte

• ‘Sleep’-functie: optimaliseert de werking van de
airconditioning ‘s nachts

• ‘Self-diagnosis’-functie: geeft storingen weer op
het toestel om onderhoud te vereenvoudigen

*Gegevens gemeten in een semi-echovrije kamer op een afstand van 2 m van het toestel. Minimale geluidsdruk gemeten in ventilatormodus.
*

Voorlopige gegevens getest volgens EN14511 - in overeenstemming met ERP-richtlijn inzake ecologisch ontwerp 

technische gegevens
données techniques



groen hart

invertertechnologie  

intelligent 

ARGO APOLLO


