
| Compacte standairco voor vrachtwagens

| Compacte buitenunit

| Geruisloze binnenunit

| Tot 6 uur koelvermogen

| Het dak(luik) blijft vrij

| De achterzijde van de cabine blijft vrij

| Op afstand bedienbaar

| Ideaal voor auto- en zwaartransport

| Rietveld is exclusief dealer van 
  de Piccolo Splitter in de Benelux



Rietveld is sinds 2017 exclusieve dealer van de Piccolo Splitter standairco in de Benelux. Inmiddels hebben wij 
diverse gecertificeerde inbouwpartners, verspreid door heel Nederland. Zo vindt u altijd een locatie bij u in de buurt.

| Professionele installatie 
Met meer dan 25 jaar ervaring met het installeren van 
klimaatbeheersingssystemen, heeft u aan Rietveld 
een partner die actief met u meedenkt. Wij zoeken 
altijd naar de oplossing die het meest aansluit bij uw 
wensen en overleggen graag.

| Geruisloos comfort in de cabine
Met deze zeer stille binnenunit (32db) kan de 
chauffeur optimaal uitrusten in een comfortabel 
klimaat. De binnenunit wordt voor optimaal comfort 
standaard boven de passagiersdeur gemonteerd. 
Mocht hier geen ruimte voor, dan kijken wij samen 
met u naar een passende oplossing.

| Compacte buitenunit 
Vanwege zijn ongeëvenaarde inbouwmogelijkheden 
is de buitenunit van de Piccolo Splitter een perfecte 
oplossing voor een plaatsing achter of onder de 
cabine van uw truck. Zo blijft het dak en vluchtluik 
vrij. Dit maakt de Piccolo Splitter standairco onder 
andere dé ideale oplossing voor Auto- & 
Zwaartransport.

| Specificaties 

Koelcapaciteit:    882 Watt
Omvormer:    1000 Watt 24 Volt
Afstandsbediening:   met timerfunctie
Interne Unit Geluidsniveau:  32 decibel 
Minimum Batterij Capaciteit:  24 Volt

| Unieke compacte standairco voor vrachtwagens 

Dankzij de unieke eigenschappen van de Piccolo Splitter standairco biedt Rietveld u altijd een oplossing op maat 
voor ieder merk en model vrachtwagen. 
De Piccolo Splitter PS3000 24V is een split-standairco, waarbij de binnenunit (verdamperunit) in de cabine gem-
onteerd wordt en de buitenunit (compressorunit) onder de cabine van de vrachtwagen gemonteerd wordt. Door dit 
type standairco blijft het dakluik van de vrachtwagen vrij en intact, en kan deze nog gebruikt worden als vluchtluik. 
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