
| Compacte buitenunit

| Geruisloze binnenunit (32 db)

| Het dak blijft vrij

| Achterzijde van de cabine blijft 

(in de meeste gevallen) vrij

| Laag batterijverbruik

| 12 / 24 volt

| Op afstand bedienbaar

| Dé standairco op maat!

| Geschikt voor fiscale Energie-

investeringsaftrek (EIA) *

(*tot 45% fiscale aftrek op basis van de EIA 2019)    
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| UNIEKE COMPACTE STANDAIRCO

een product van:

| Compacte buitenunit| Geruisloze binnenunit

Vanwege zijn ongeëvenaarde 

inbouwmogelijkheden is de buitenunit van 

de Piccolo Splitter een perfecte oplossing 

voor onder andere zwaar transport, 

autotransport en andere specifieke 

doeleinden. 

| Specificaties | Dé standairco op maat

| Koeling Capaciteit: 3000 btu

| Voltage: 220 V

| Omvormer: 1000W 24 Vdc of 12 Vdc

| Stroomgebruik: 24V / 15 Ah

| Afstandsbediening: met timerfunctie

| Interne Unit Geluidsniveau: 31 db (A)

| Externe Unit Geluidsniveau: 42 db (A)

| Minimum Batterij Capaciteit: 240Ah (24V)

Dankzij de unieke eigenschappen van de Piccolo Splitter standairco biedt Rietveld u altijd een 

oplossing op maat voor trucks van alle merken en modellen. 

Het vluchtluik blijft vrij, omdat de buitenunit achter- of onder de cabine kan worden geïnstalleerd. 

Daarnaast is er vanuit de EIA-regeling nu ook tot 50% subsidie mogelijk op de totale 

aanschafkosten, dus voor zowel de materiaal- als de montagekosten.

| Goedgekeurd door TÜV SUD

Met deze zeer stille binnenunit (32db) komt 

uw chauffeur tot rust dankzij de prettige 

temperatuur in de cabine. Afhankelijk van 

de wensen van de chauffeur kan de 

binnenunit op elke mogelijke locatie 

worden geplaatst.

| UNIEKE COMPACTE STANDAIRCO
Dankzij de unieke eigenschappen van de Piccolo Splitter standairco biedt Rietveld u altijd 

een oplossing op maat voor trucks van alle merken en modellen. 

Het vluchtluik blijft vrij, omdat de buitenunit achter- of onder de cabine kan worden 

geïnstalleerd. Daarnaast is er vanuit de EIA-regeling nu ook tot 45% subsidie mogelijk op 

de totale aanschafkosten, dus voor zowel de materiaal- als de montagekosten.


