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Lage luchtweerstand,
       koelen en verwarmen.



Compacte Buiten Unit
De buitenunit is slechts 65cm breed en 25,9 cm hoog, 
waardoor het uiterlijk harmonisch en modieus is. Hiermee is 
de Shark de meest Aerodynamische RV airco die er is.

Componenten van hoge kwaliteit
Vervaardigd uit stabiel, buigvast en weersbestendige kunstof. 
Het materiaal zal geen verkleuring ondergaan in zware weer 
omstandigheden.

Beschermend design
De buitenunit en luchtinlaten zijn zo ontworpen dat takken het 
inwendige systeem niet kunnen beschadigen.

Extreem stil
Met slechts 37db en een speciale nachtstand is deze airco 
muisstil.

Koelen en verwarmen

Ook als u kampeert wilt u het lekker koel houden. Is het bloed-
heet op vakantie, dan kunt u ‘s nachts toch heerlijk slapen 
dankzij uw Tosot Shark airco. Wordt het ‘s avonds frisser? 
Ook dan zult u genieten van deze airco, deze kan namelijk ook 
efficiënt verwarmen. Deze airconditioning is compact, stijlvol 
en heeft door zijn ontwerp een zeer lage luchtweerstand. 
Ideaal dus voor recreatief gebruik. Standaard wordt dit model 
geleverd met een infrarode afstandsbediening en montage 
frame. Dankzij het meegeleverde montage frame is de airco 
eenvoudig zelf te plaatsen in een bestaand dakraam van 
40 x 40 cm. 
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De idealeairco voor uwcamper ofcaravan!
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SHARK
De airco die u volgt op reis



Nieuw ontwerp binnen unit
De binnenunit is minder dan 5 cm dik 
en beschikt over een strak en modern 
design, LED ring en touch bediening.

Veilig
Beveiligd tegen lekkage koudemiddel, 
compressor overbelastingsbeveiliging, 
laagspanning beveiliging.

Minimaal verbruik in standby modus
In standby modus verbruikt het toestel 
minder dan 1 watt aan stroom.

Wifi
De unit is op afstand met uw smartphone 
te bedienen met behulp van de EWPE 
smart app. 
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Inclusief afstands-
bediening en montageframe

Uitblaas via twee zijden
Via drie uitblaas openingen, wordt de lucht goed verdeeld. 
D.m.v. snel koelen of verwarmen zal er in een korte tijd een 
comfortabel klimaat worden verkregen.
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3. Outline Dimension Diagram
3.1 Indoor Unit
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Het montageframe is geschikt voor een dakraamopening van 
40 x 40 cm en zorgt voor een volledig waterdichte inbouw.
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TOSOT SHARK RV Airco units met WiFi 1500

Model
Setprijs: € 1.449,00

Uitvoering: 

Capaciteit (kW) Koelen 2,5 Verwarmen 2,2

Binnenunit RV-GRH085DA-K3NA2B/I € 449,00

Dakunit RV-GRH085DA-K3NA2B/O € 1.000,00

Model
Setprijs: € 1.549,00

Uitvoering: 

Capaciteit (kW) Koelen 3,5 Verwarmen 3,2

Binnenunit RV-GRH120DA-K3NA2B/I € 449,00

Dakunit RV-GRH120DA-K3NA2B/O € 1.100,00

Technische specificaties TOSOT RV Airco units slim panel met Wifi
Eigenschappen RV-GRH085DA-K3NA2B RV-GRH120DA-K3NA2B
Koelvermogen nominaal 5,35,2Wk

Verwarmvermogen nominaal 2,32,2Wk

03-61 / 03-6103-61 / 03-61C°nemrawrev/neleok gnineidebsdnatsfa kierebletsni ruutarepmeT

Geluidsniveau binnenzijde sleep./min./nom./max.3 55/94/44/6345/84/34/53)A(Bd

5646)A(Bddnatsrotalitnev egoh ni edjiznennib negomrevsdiuleG

Geluidsniveau buitenzijde min./max.3 56/5556/55)A(Bd

5757)A(Bddnats etsgooh ni edjiznetiub negomrevsdiuleG

mxam/.dem/.nim/.peels edjiznennib emulovthcuL ³ 043/062/022/031043/062/022/031ruu/

mdnats .xam/.nim ni edjiznetiub emulovthcuL ³ 006 / 003006 / 003ruu/

0,10,1ruu/sretiLtieticapac sgnigithcovtnO

8101x952x0568101x952x056mmDxHxB tinukad negnitemfA

2011x043x8172011x043x817mmDxHxB tinukad gnikkaprev negnitemfA

94 / 5,2494 / 5,24gKoturb/otten tinukad thciweG

016x94x584016x94x584mmDxHxB lenap nennib negnitemfA

876x211x055876x211x055mmDxHxB lenap nennib gnikkaprev negnitemfA

0,4 / 7,20,4 / 7,2gKlenap nennib thciweg oturB / otteN

)23 m/t 71( / )34 m/t 81()23 m/t 71( / )34 m/t 81(C°xam - nim nav nerutarepmet nennib / netiub jib kjilegom neleoK

)52 m/t 0( / )42 m/t 2()52 m/t 0( / )42 m/t 2(C°xam - nim nav nerutarepmet nennib / netiub jib kjilegom nemrawreV

Electrische eigenschappen
Voeding 05/1/042-02205/1/042-022zH/hP/V

6,5 / 07217,4 / 0701A/ Wlaanimon neleok etkretsmoorts/negomrev nemonegpO

2,5 / 08112,4 / 089A/Wlaanimon nemrawrev etkretsmoorts/negomrev nemonegpO

0,86,6A etkretsmoorts nemonegpo elamixaM

0101Aedraaw sgnirekezfA

Koeltechnische eigenschappen
Type koudemiddel / GWP ( CO2 8802 / A014R8802 / A014Rmarg)gK/gK ni tnelaviuqE 

9931 / 0769931 / 076gK / margNominale vulling koudemiddel / CO2 Equivalent in Kg

SHARK RV Airco slim 2,4 kW

Shark RV Airco 2,4 kW slim panel

SHARK RV Airco slim 3,5 kW

Shark RV Airco 3,5 kW slim panel

De complete set bestaat uit:
Dakunit en binnenunit inclusief infrarode afstandsbediening en montageframe.

R410 koudemiddel reeds afgevuld in de dakunit. Geen koeltechnische handelingen vereist voor 

installatie. Voor verdere informatie over bovenstaand toestel zie ook onze website www.maxicool.nl.



Maxicool BV • Waage Naak 1 • 6019 AA Wessem
Tel. 0475 56 28 00 • info@MaxiCool.nl • WWW.MAXICOOL.NL


