
VERSCHIL TUSSEN AIRCO EN AIRCOOLER
airco aircooler 

De temperatuur moet zeker 10 graden dalen.

Voor jou hoeft alleen de gevoelstemperatuur 
te dalen.

Je wilt zelf de gewenste temperatuur instellen.

Je hebt geen ruimte om een afvoerslang naar 
buiten te plaatsen.

Je wilt de energierekening in toom houden.

Het is bij jou thuis vaak vochtig.

AIRCO (Zeker 10 graden koeler)

Bij een mobiele airco stel je zelf de gewenste kamertemperatuur in. De airco doet vervolgens net zo lang zijn werk totdat hij 
deze temperatuur bereikt heeft.

Kies voor een mobiele airco als:
    •  je de temperatuur in de kamer zeker 10 graden lager wilt hebben.
    • je een mogelijkheid hebt om de luchtafvoerslang naar buiten te plaatsen.
    • het binnen jouw budget past.

    Een mobiele airco koelt de lucht met koelmiddel en een warmtepomp. De koelvloeistof onttrekt warmte aan de lucht. De 
koele lucht wordt de kamer in geblazen en de warme lucht gaat via de afvoerslang naar buiten. Een mobiele airco heeft wielen 
waardoor je hem gemakkelijk naar een andere kamer verplaatst. Daarnaast werkt een airco ook als luchtontvochtiger. Koude 
lucht bevat minder waterdamp dan warme lucht. Het overtollige condenswater wordt opgevangen in de waterbak van de 
mobiele airco.

AIRCOOLER (Maximaal 3 graden koeler)

Bij een aircooler of luchtkoeler is het niet mogelijk een gewenste temperatuur in te stellen. Het is vaak wel mogelijk om de 
ventilatiestand aan te passen.

Kies voor een aircooler als:
    • je meer verkoeling wilt dan een ventilator geeft.
    • je geen mogelijkheid hebt om een afvoerslag naar buiten te plaatsen.
    • je de energierekening in toom wilt houden

    Een aircooler of luchtkoeler lijkt op een airco, je mag hem er alleen niet mee vergelijken. Hij werkt namelijk niet met 
koelvloeistof, maar met koud water. De temperatuur in de ruimte zakt daardoor bijna niet, maar de gevoelstemperatuur wel. 
Daarnaast werkt een aircooler ook als luchtbevochtiger. Om ervoor te zorgen dat de lucht in de kamer niet te vochtig wordt, 
moet je altijd een raam open zetten.


