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De specificaties, ontwerpen en informatie in deze brochure zijn onderhevig aan de feitelijke producten.
Haier behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

De handige Haier Wi-Fi-besturingsfunctie is beschikbaar voor Haier Smart Air APP, Haier Wi-Fi-module, router-Wi-Fi 
en slimme terminals als smartphone en tablets. Om de Wi-Fi-besturingsfunctie te starten, downloadt u eerst de Haier 
Smart Air-app van Apple’s AppStore of Android’s Google Play. Daarna start u de app en voert u de registratie uit. Als
de registratie is geslaagd, wordt u gevraagd uw air conditioners toe te voegen aan de besturingslijst. Om de bediening 
te vereenvoudigen, kunt u de air conditioners een naam geven of groeperen.

Als bovenstaande zaken zijn uitgevoerd, kunt u genieten van uw klimaatregeling van waar u ook bent.

De aanwezigheidssensoren verdelen de ruimte in 6 secties. Door het aantal, de locatie en de bewegingen van personen  
te detecteren, kan een intelligente regeling van de temperatuur en de luchtstroom worden gerealiseerd. Mensen  
kunnen kiezen of de luchtstroom hen zal volgen of net hun bewegingen zal vermijden. De lichtsensor detecteert bovendien 
veranderingen in de intensiteit van het zonlicht in de ruimte, en activeert automatisch de slaapmodus. Daarnaast kan  
de temperatuur automatisch worden aangepast op energiezuinige werking, in overeenstemming met het aantal personen.
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Ecopilot—aanwezigheids- en lichtsensoren
De aanwezigheidssensoren verdelen de ruimte in 6 secties. Door het aantal, de locatie en de bewegingen van personen 

te detecteren, kan een intelligente regeling van de temperatuur en de luchtstroom worden gerealiseerd. Mensen 

kunnen kiezen of de luchtstroom hen zal volgen of net hun bewegingen zal vermijden. De lichtsensor detecteert bovendien 

veranderingen in de intensiteit van het zonlicht in de ruimte, en activeert automatisch de slaapmodus. Daarnaast kan 

de temperatuur automatisch worden aangepast op energiezuinige werking, in overeenstemming met het aantal personen.

Ecopilot—efficiënte energiebesparing
Ecopilot detecteert en vermindert energieverspilling op alle juiste manieren. Intelligente sensoren detecteren mogelijk 

energieverlies met behulp van de sensor voor menselijke activiteit en de zonlichtsensor. Deze kan de plaats, beweging 

en afwezigheid van personen registreren evenals de intensiteit van het zonlicht. Op basis daarvan wordt het koelvermogen 

afgesteld om op efficiënte wijze energie te besparen met continu verwarm- en koelcomfort en -gemak.
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Detectiegebied

60°

11,8 m

2 m

Verticaal detectiegebied

65º 65º

11,8 m

Horizontaal detectiegebied

Nieuwe temperatuurgolf
Ritmisch patroon met 
temperatuurbeheer om energie 
te besparen zonder in te leveren 
op comfort.

Zoekgebied
Richt luchtstroom op uw 
positie in de ruimte. Ecopilot 
detecteert wijzigingen in menselijke 
bewegingen en voorkomt koeling van 
niet gebruikte gebieden in de ruimte.

Activiteitsdetectie
Past koelvermogen aan uw dagelijkse 
activiteiten aan. Ecopilot detecteert 
wijzigingen in activiteitsniveaus 
en voorkomt het verbruik 
van vermogen voor overbodige 
koeling.

Afwezigheidsdetectie
Reduceert koelvermogen wanneer 
u er niet bent. Ecopilot detecteert 
de afwezigheid van personen 
in de ruimte en voorkomt koeling 
van een niet gebruikte ruimte.

Zonlichtdetectie
Koelvermogen wordt aangepast 
aan intensiteit van zonlicht.

130°
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De handige Haier Wi-Fi-besturingsfunctie is beschikbaar voor Haier Smart Air APP, Haier Wi-Fi-module, router-Wi-Fi 

en slimme terminals als smartphone en tablets. Om de Wi-Fi-besturingsfunctie te starten, downloadt u eerst de Haier 

Smart Air-app van Apple’s AppStore of Android’s Google Play. Daarna start u de app en voert u de registratie uit. Als 

de registratie is geslaagd, wordt u gevraagd uw air conditioners toe te voegen aan de besturingslijst. Om de bediening 

te vereenvoudigen, kunt u de air conditioners een naam geven of groeperen. 

Als bovenstaande zaken zijn uitgevoerd, kunt u genieten van uw klimaatregeling van waar u ook bent.   

Wi-Fi-besturing

Eenvoudige installatie

Internetservice in de cloud*
*De vermelde informatie kan worden gewijzigd 

    en ge-update. Beschikbaar in 2015.

Thuis

IOS

Android
Gym HolidayKantoor Privéauto

Mobiel

Wi-Fi 
module 

1. Zet apparaat uit en open het paneel 2.Verwijder de Wi-Fi afdekplaat

3.De USB Wi-Fi-module aansluiten 4. Plaats de Wi-Fi-afdekking terug en sluit het paneel

Slim

14

De handige Haier Wi-Fi-besturingsfunctie is beschikbaar voor Haier Smart Air APP, Haier Wi-Fi-module, router-Wi-Fi 

en slimme terminals als smartphone en tablets. Om de Wi-Fi-besturingsfunctie te starten, downloadt u eerst de Haier 

Smart Air-app van Apple’s AppStore of Android’s Google Play. Daarna start u de app en voert u de registratie uit. Als 

de registratie is geslaagd, wordt u gevraagd uw air conditioners toe te voegen aan de besturingslijst. Om de bediening 

te vereenvoudigen, kunt u de air conditioners een naam geven of groeperen. 

Als bovenstaande zaken zijn uitgevoerd, kunt u genieten van uw klimaatregeling van waar u ook bent.   

Wi-Fi-besturing

Eenvoudige installatie

Internetservice in de cloud*
*De vermelde informatie kan worden gewijzigd 

    en ge-update. Beschikbaar in 2015.

Thuis

IOS

Android
Gym HolidayKantoor Privéauto

Mobiel

Wi-Fi 
module 

1. Zet apparaat uit en open het paneel 2.Verwijder de Wi-Fi afdekplaat

3.De USB Wi-Fi-module aansluiten 4. Plaats de Wi-Fi-afdekking terug en sluit het paneel

5 Y
E A R W A R R A N

T
Y

   •
   • 
  5

 Y
EAR WARRANTY  

DAWN series

Elegant design, vooruitstrevende techniek

-30° C
verwarming

Ecopilot
lichtsensor

Ecopilot
aanwezigheids

sensor

Uiterst stilWi-Fi
controle



Optimalisatie van geluidsbeheertechnologie, met o.a. aanpassing van compres-
sorfrequentie, controle ventilatorsnelheid en luchtkanaalontwerp waardoor het 
geluidsniveau afneemt tot slechts 15dB(A) met de speciale QUIET-instelling 
(zie 9k).

Uiterst stil

Regel uw airconditioningsysteem met een smartphone of tablet.

Wi-Fi-controle

Dawn Elegant design, vooruitstrevende techniek A+++/A+++(standaard)

Ecopilot-aanwezigheidssensor
Bedrijfsfrequentie en -modi worden automatisch afgesteld om energie te 
besparen en comfort en gemak te verbeteren, door locatie, bewegingen en 
afwezigheid van mensen te bewaken met 2 sensoren voor menselijke activiteit.

Automatisch aanpassen van temperatuur en energiebesparing met intelligente 
sensoren.

Ecopilot-lichtsensor

39

-30° C verwarming

Een speciaal ontwerp voor verwarming tijdens koude winters, zelfs bij -30° C, 
met rotarycompressor, DC-motor, geoptimaliseerde bodemplaat, elektrische 
verwarmingsweerstand en speciaal ontdooiprogramma.

Dawn

09/12K

Wi-Fi-controle Uiterst stil

Standaardomstandigheden: Koeling binnen 27° C DB / 19° C WB. Koeling buiten 35° C DB / 24° C WB. Verwarming binnen 20° C DB. Verwarming buiten 7° C DB / 6° C WB.(DB: Dry Bulb (drogeboltemperatuur); WB: Wet Bulb (natteboltemperatuur))
Voor meer informatie over ERP gaat u naar onze B2B-website: http://www.haierac.com

-20° C koeling -30° C verwarming
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Bedrade 
controller 

overdrachtset

Automatische 
horizontale 

luchtstroom 
(één motor)

8870 (3410-11940)
2,6 (1,0-3,5)

8,6/4,0
A+++

2,6
0,65 (0,3-1,2)

106
8870 (3750-18430)

8870
2,6 (1,10-5,4)

2,6
5,1/4,10
5,5/3,4

A+++/A+++/A
2,6

0,64 (0,48-1,85)
755

21-35° C(in)/-20-43° C(uit)
10-27° C(in)/-30-24° C(uit)

1/230/50
buiten

153
　

980/212/318
1059/289/407

11,8
700
54
54

34/29/25/15
34/29/25/15

1,2
　

Hitachi
893/338/614
963/413/685

40,2
2100

61
45
8,2

R32
950
6,35
9,52

15/10
7

20

11940 (4090-14670)
3,5 (1,2-4,3)

8,5/4,0
A+++

3,5
0,875 (0,37-1,3)

132
14330 (4440-19790)

10920
4,2 (1,3-5,8)

3,2
4,6/4,0
5,3/3,3

A++/A+++/B
3,2

1,05 (0,55-1,95)
986

21-35° C(in)/-20-43° C(uit)
10-27° C(in)/-30-24° C(uit)

1/230/50
buiten

153
　

980/212/318
1059/289/407

11,8
750
56
56

35/30/26/16
35/30/26/16

1,6
　

Hitachi
893/338/614
963/413/685

40,2
2100

62
46
8,6

R32
950
6,35
9,52

15/10
7
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Model

Koelcapaciteit

Verwarmingscapaciteit

Seizoensrendement koeling
Energieklasse - Koeling
Pdesign-capaciteit koeling (35° C)
Opgenomen vermogen - Koeling
Jaarlijks energieverbruik - Koeling

Energieklasse - Verwarming
Pdesign-capaciteit verwarming (-10° C)
Opgenomen vermogen - Verwarming
Jaarlijks energieverbruik - Verwarming
Temperatuurbereik (koeling)
Temperatuurbereik (verwarming)
Voeding
Voeding (positie)
40H FCL
Binnen
Nettoafmetingen
Verpakkingsafmetingen
Netto gewicht
Luchtdebiet (koeling/verwarming)

Geluidsvermogensniveau 

Geluidsdrukniveau 

Koelleidingen

Binnen
Buiten

Ontvochtiging 
Buiten
Compressor 
Nettoafmetingen 
Verpakkingsafmetingen
Netto gewicht
Luchtdebiet (koeling/verwarming)
Geluidsvermogensniveau 
Geluidsdrukniveau 
Opgenomen stroom
Type koudemiddel 
Vulling koudemiddel 

Nominaal (min.~max.)

Nominaal (min.~max.)
Verwarming bij -7° C
Nominaal (min.~max.)
Verwarming bij -7° C
SCOP/COP (gemiddeld klimaat)
SCOP (warm/koud klimaat)
Gemiddeld/warm/koud

Nominaal (min.~max.)
Nominaal (min.~max.)
SEER/EER

Nominaal (min.~max.)

Min.~Max.
Min.~Max.
Ph/V/Hz

*ter referentie

B/D/H
B/D/H

Max.

Diameter vloeistofzijde
Diameter gaszijde
Max. lengte/hoogte leiding
Max. lengte van leiding zonder 
bijvulling
Bijvulling

Koeling (Hi)
Verwarming (Hi)
Koeling (Hi/Mid/Lo/So)
Verwarming (Hi/Mid/Lo/So)

B/D/H
B/D/H

Max.
Hi
Hi
Max.
R410A/R32
R410A/R32

Btu/h
kW

kW
kW
kWh/jaar
Btu/h
Btu/h
kW
kW

kW
kW
kWh/jaar

     ° C
     ° C

mm
mm
kg
m3/h
dB
dB
dB(A)
dB(A)
10-3m3/h

mm
mm
kg
m3/h
dB
dB(A)
A

g
mm/inch
mm/inch
m

g/m

m

Seizoensrendement verwarming

AS09DCAHRA
1U09JEDFRA

AS12DCAHRA
1U12JECFRA

Eenvoudige 
ondersteuningsklem

Eenvoudige 
montage 

plaat

Demonteerbaar 
bodemafdekking

Bredere leiding 
ruimte

Eenvoudig 
en snel motor 

herstellen

2-richtingen 
leidingontwerp

Prijs binnendeel
Prijs buitendeel
Setprijs

 €     987,00 
 € 1 383,00 
 € 2 370,00 

 € 1 013,00 
 € 1 482,00 
 € 2 495,00 

Dawn

09/12K
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Dawn

Garantieverlenging
Voor producten aangekocht vanaf 01/01/2016 bestaat er de mogelijkheid om een garantieverlenging op onderdelen 
van 3 jaar aan te vragen.
Hieronder vindt u de voorwaarden.
1. Het aangekocht product dient geregistreerd te worden op de website van Haier (www.haier.be of www.haier.nl)
2. De aankoopfactuur dient voorgelegd te worden
3. De garantieverlenging kan enkel toegekend worden indien het product werd aangekocht bij een officieel verdeelpunt van Haier Benelux 

(U vindt de verdeelpunten via de dealer locator op onze website).
4. De garantieverlenging is enkel geldig indien de installatie werd geplaatste door een koeltechnisch gecertificeerde installateur. Indien de 

installatie werd uitgevoerd door een niet-gecertificeerde installateur kan de garantieverlenging aangevraagd worden mits de opstart 
werd uitgevoerd door een door Haier erkende service installateur. De nodige documenten dienen dan ook voorgelegd te worden.

5. De garantieverlenging geldt enkel op onderdelen en niet op werkuren en geldt enkel en alleen op volgende onderdelen.
 Binnendeel: electronisch printplaat, ontvang paneel, ventilatormotor
 Buitendeel: electronische printplaat, power/inverter module, Compressor, Ventilatormotor
6. De garantieverlenging wordt enkel als aanvaard beschouwd na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van Haier Benelux.

Het R&D-centrum voor airconditioning van het Haier hoofdkantoor, gevestigd in Qingdao, China, omvat 220.000 vierkante 
meter. Het heeft meer dan 120 laboratoria, waaronder een psychrometrisch lab, compressor calorimeter lab, akoestiek- en 
vibratielab, EMC-labs (Elektromagnetische compabiliteit), materiaal- en chemielab. Het R&D-centrum heeft ook ‘s werelds 
hoogste vrije-valtoren voor het testen van grote koelleidingen (bijna 107 meter).

Behalve in testlaboratoria heeft Haier ook geïnvesteerd in een gebruikerservaringscentrum waar alle verschillende typen 
HVAC-systemen onder alle mogelijke weersomstandigheden ter wereld kunnen worden getest. Met behoud van een 
comfortabele vaste temperatuur binnenshuis kan de weerssituatie buitenshuis worden aangepast van zonnig tot  
regenachtig, sneeuw of storm, met een temperatuur variërend van -30 tot 60° C en een relatieve vochtigheid van 0% tot 100%.

R&D-centrum voor airconditioning

Kwaliteitscerticaten
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Evaluatie gebruikerscomfort Test met gesimuleerde sneeuw Test in gesimuleerde regenbui Test met gesimuleerde zon

Psychrometrisch lab EMC ValtestSemi-echovrij
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comfortabele vaste temperatuur binnenshuis kan de weerssituatie buitenshuis worden aangepast van zonnig tot 

regenachtig, sneeuw of storm, met een temperatuur variërend van -30 tot 60° C en een relatieve vochtigheid van 0% 

tot 100%. 

Evaluatie gebruikerscomfort Test met gesimuleerde sneeuw Test in gesimuleerde regenbui Test met gesimuleerde zon

Psychrometrisch lab EMC ValtestSemi-echovrij
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