
Aanvulling advies warmtewering en airco-installatie 

Naar aanleiding van het advies (348-27861-1) dat Wever Advies heeft uitgebracht heeft het bestuur 
nog verduidelijking gevraagd omtrent twee extra soorten airco-units. Hieronder vindt u de korte 
toelichting van Wever Advies op deze airco-units.

Mobiele airco-binnenunits

Deze airco-binnenunits zijn als noodoplossing in te zetten.
Voordelen:
• Goedkoop;
• Mobiel;

Nadelen:
• Beperkte capaciteit
• Lastige luchtdichte aansluiting op de buitenlucht om de warmte af te voeren (gat in de deur zagen en 

de slang op aansluiten of de deur of het raam  op een kier en rond de slang de kier verder zo dicht 
mogelijk afplakken), anders functioneert deze niet;

• Functioneert alleen dicht bij de afvoer naar buiten toe;
• Regelmatig water aanvullen ;
• Of bij de airco’s met weinig capaciteit is dat niet nodig;
• Condens moet opgevangen worden;
• Ze zijn vrij luidruchtig
• Niet in gebruik: opslag nodig;
(Wever heeft een aantal jaren met deze dingen geëxperimenteerd en ze weten er dus alles vanaf.)
 
Als duurzame keuze is dit geen optimale oplossing,
Als noodvoorziening wel.

Monoblock airco-units

De vast te monteren airco-units (monoblock) zijn in feite een tussenmodel tussen de split-units en de 
mobiele units.
 
Deze vaste binnenunits hebben meer capaciteit dan de mobiele units.
Voordeel is dus de grotere capaciteit,
Nadeel is dat er twee gaten (we schatten van minimaal rond 100 mm) in de buitenmuur geboord 
moeten worden.
 
Beschrijving:
Een monoblock bestaat uit één hermetisch gesloten unit, afgevuld met het natuurlijke gas R290.
Voor deze monoblock is geen installatie door een erkend installateur nodig.
De monoblock unit dient in huis op een buitenmuur bevestigd te worden waarin twee gaten worden 
geboord voor de luchttoevoer en -afvoer.
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Dankzij de twee compleet gescheiden luchtstromen wordt de koellucht van buiten aangezogen en ook 
weer naar buiten afgevoerd, terwijl de lucht in de afgesloten ruimte door de airco circuleert en continu 
wordt verwarmd of gekoeld.
Een monoblock combineert zo de voordelen van de mobiele airco (hermetisch gesloten, natuurlijk gas 
en geen professionele installatie) en split unit (efficiënte koeling/verwarming, minder lawaai).

Er is toestemming van de VvE nodig om gaten in de muur te mogen boren.
En er is toestemming van de VvE nodig voor het eventueel vervangen van een glazen paneel door 
een gesloten paneel waar de unit op gemonteerd wordt.
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