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OVER HAIER AIRCONDITIONING
Haier, opgericht in 1984, is één van ‘s werelds grootste fabrikanten van airconditioning producten en ‘s werelds grootste 
fabrikant van groot-huishoudelijke apparatuur. Haier is wereldwijd marktleider voor slimme en ‘connected’ airconditio-
ners. Bijna één op de drie verkochte airconditioners is een Haier (Euromonitor, 2020). Met een Haier airconditioner haal je 
een kwalitatief hoogwaardig en comfortabel systeem in huis, dat je kunt bedienen met je smartphone of zelfs je stem.

Haier heeft energiezuinigheid hoog in het vaandel staan. Al onze 
airconditioners zijn uitgerust met innovatieve technologieën om 
het milieu maximaal te ontzien met behoud van comfort. Niet 
voor niets zijn alle Haier toestellen energiezuinig, vanaf A+++ 
voor koelen en A+++ voor verwarmen.

Energiezuinig

Gezonde lucht

Comfort

Innovatief Connected

Haier AR projectie app

Wil je nog meer weten over airco?
Bekijk onze website: haierairconditioning.nl

Ventilatie en luchtkwaliteit zijn door o.a. bouwkundige eisen en 
de COVID-19 pandemie steeds belangrijker geworden. Daarom 
beschikken een aantal Haier modellen over een geavanceerde 
UVC-sterilisatiefunctie voor gezondere lucht. De in jouw ruimte 
geblazen lucht wordt hiermee door UV-licht gesteriliseerd en 
de Steri-Clean technologie doodt tot 99,9  % van alle bacteriën 
en virussen. De UVC-pro functie voorkomt zelfs dat virussen en 
bacteriën zich kunnen reproduceren.

Met een Haier airco ben je verzekerd van een optimaal en 
comfortabel binnenklimaat. 
Wist je dat elke Haier airconditioner naast koelen ook kan 
verwarmen? Zo heb je het hele jaar door plezier van je airco!

Haier airco’s zijn uitgerust met innovatieve technologieën 
voor maximaal comfort, energiebesparing en een gezond 
binnenklimaat. Op pagina 11 vertellen we je er meer over.

Lekker koel thuiskomen van je werk op een warme zomerdag? 
Dat kan! Alle Haier airco wandmodellen zijn standaard uitgerust 
met een wifi-module. Hierdoor kun je met je smartphone of 
tablet je airco bedienen, waar je maar wilt.

Met de Haier Airco Projectie Tool projecteer je eenvoudig een 
Haier airco bij je thuis. Met één druk op de knop projecteer je 
deze in je woning! Zo krijg je snel een indruk van welk model 
past bij je interieur en hoeveel ruimte de airco inneemt. 

Met een Haier airconditioner ben je verzekerd van kwaliteit. Als 
enige airconditioning fabrikant geven wij een garantie van maar 
liefst zes jaar op onze toestellen. Vraag voor meer informatie 
en de voorwaarden je Haier-installateur.

Garantie ●
   

  6
 YE

AR WARRANTY
     ●

6 YEAR WARRANTY

sc
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!

Download hier
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Naast jouw persoonlijke wensen zijn bij de keuze voor een airconditioningsysteem een aantal factoren van belang. Zo zijn de 
inhoud van de te koelen of verwarmen ruimte en de omvang van de raampartijen van invloed op de benodigde koelcapaciteit 
in kilowatts (kW). Ook de mate van woningisolatie heeft invloed op de effectiviteit voor koelen en verwarmen. Jouw installateur 
geeft je graag advies over het best passende Haier toestel voor jouw leefsituatie.

Een airconditioningsysteem bevat koelgassen die alleen 
door wettelijk gecertificeerde personen en bedrijven mogen 
worden geïnstalleerd. Voor de installatie van een Haier 
airconditioningsysteem is het daarom van belang dat je een 
daartoe bevoegde installateur inschakelt.

Haier multi-split-systemen
Bij een multi-split-systeem worden meerdere airco binnendelen aan één buitendeel gekoppeld, zodat je verschillende ruimten kunt 
koelen of verwarmen met één buitendeel. Denk hierbij niet alleen aan slaap- en woonkamers, maar ook aan situaties waarin je bijv. 
een eigen praktijk of salon aan huis hebt. In deze brochure vind je een aantal modellen die geschikt zijn voor toepassing in een multi-
split-systeem. Vraag jouw installateur om een advies op maat.

Single-split versus multi-split: de vergelijking

Waaruit bestaat een 
airconditioningsysteem?

Een airconditioningsysteem 
bestaat doorgaans uit binnen- en 
buitendelen. Vandaar de naam “split” 
systeem. Het binnendeel is vaak 
zichtbaar in de ruimte aanwezig en 
is beschikbaar in vele vormen, maten en verschillende 
opties. Het buitendeel is een warmtepomp die ervoor 
zorgt dat de lucht die het binnendeel uitblaast naar 
wens koud of warm is. Dit buitendeel staat dus ook echt 
buiten. Ook hiervoor moet een geschikte plek worden 
gevonden. Jouw installateur helpt je graag bij de selectie 
van de juiste binnen- en buitendelen.

Installatie

Waar moet je op letten bij de keuze voor een airconditioner?

Conventionele single-split airconditioner met 
drie binnendelen en drie buitendelen.

Oplossing voor dezelfde situatie met slechts 
één multi-split buitendeel en drie binnendelen.
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De Haier Jade is de perfecte airconditioner voor wie wil genieten 
van optimaal comfort én graag gebruik maakt van intelligente 
gebruiksopties. De extreem energiezuinige Jade heeft enkele 
slimme functies voor het reguleren van de luchtstromen in de 
kamer, zodat je geen last ervaart van de uitgeblazen lucht. De 
Ecosensor detecteert de luchtomstandigheden en bewegingen 
van personen, waardoor het toestel energiezuinig werkt met 
behoud van comfort. 

Je kunt met de Jade de temperatuur tot op 0,5 C° nauwkeurig 
instellen en zelf de gewenste vochtigheidsgraad in de 
ruimte bepalen. De Haier Jade is simpel te bedienen met de 
afstandsbediening, de Haier app op je smartphone en via 
stembediening. Zo heb je maximale controle, waar je ook bent.

OPTIMAAL COMFORT, 
MAXIMALE CONTROLE

JADE
Koelen

Energielabel

Verwarmen

●
   

  6
 YE

AR WARRANTY
     ●

6 YEAR WARRANTY

6 jaar garantie

Single-split

Extreem energiezuinig

Fluisterstil: vanaf 15 dB(A)

Kan koelen en verwarmen

Puri-Clean technologie

15
dB(A)

Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Ecosensor

Stembediening via Google Assistant 

Capaciteiten: 2,5 / 3,5 / 5,0 kWkW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure. 
Vraag voor technische specificaties je installateur. 
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De nieuwe Haier Expert heeft een eigentijds strak design en 
voldoet aan al jouw eisen. Zo voorkomt hij voelbare koude 
of warme luchtstromen met behulp van de Coanda Plus 
technologie en kun je de airco met je stem bedienen of op 
afstand via de Haier hOn Smart Home App.

Het toestel is met recht een Expert als het gaat om innovatie. De 
UVC-Pro technologie voorkomt dat bacteriën en schimmels zich 
reproduceren. Hierdoor ben je altijd verzekerd van een gezond 
binnenklimaat. En met de IFeel functie op de afstandsbediening 
kan je de temperatuur overal in de ruimte opnemen. De Haier 
Expert gebruikt de gemeten data direct om de werking te 
optimaliseren.

EEN STERK STAALTJE INNOVATIE

EXPERT
Koelen

Energielabel

Verwarmen

●
   

  6
 YE

AR WARRANTY
     ●

6 YEAR WARRANTY

6 jaar garantie

hOn Smart Home App

Single-split

Multi-split

Zeer energiezuinig

Fluisterstil: vanaf 16 dB(A)

Kan koelen en verwarmen

Coanda-Plus technologie

I Feel technologie

UVC Pro technologie

16
dB(A)

Coanda

UV Ray

Steri-Clean technologie 

Self-Clean technologie

Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Ecosensor

Stembediening via Google Assistant en Amazon 
Alexa

Capaciteiten: 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW   kW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure. 
Vraag voor technische specificaties je installateur. 

NIEUW!
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De Haier Flexis Plus is met recht een veelzijdige krachtpatser te 
noemen. De Flexis Plus is de ideale keuze wanneer je verzekerd 
wilt zijn van comfort én een optimale luchtkwaliteit in één 
toestel. 
Naast uitgebreide comfort- en bedieningsmogelijkheden, bevat 
de Flexis Plus UVC-sterilisatie technologie om de lucht te 
steriliseren voordat deze de kamer wordt ingeblazen. Dankzij de 
innovatieve Steri-Clean functie wordt bovendien 99,9  % van de 
aanwezige bacteriën en virussen gedood.

VEELZIJDIGE KRACHTPATSER 
VOOR EXTRA GEZONDE LUCHT

FLEXIS 
PLUS

Koelen

Energielabel

Verwarmen

●
   

  6
 YE

AR WARRANTY
     ●

6 YEAR WARRANTY

6 jaar garantie

Single-split

Multi-split

Extreem energiezuinig

Fluisterstil: vanaf 16 dB(A)

Kan koelen en verwarmen

Self-Clean technologie

UVC-sterilisatie

16
dB(A)

UV Ray

Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Ecosensor

Stembediening via Google Assistant 
en Amazon Alexa

Steri-Clean technologie 

Capaciteiten: 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 / 7,1 kWkW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure. 
Vraag voor technische specificaties je installateur. 

hOn Smart Home App
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De Pearl maakt een einde aan een veelgehoorde klacht over 
airconditioners: een voelbare koude of warme luchtstroom. De 
Coanda Plus technologie van de Haier Pearl minimaliseert deze 
overlast. De speciale aerodynamica van de lamellen stuwt de 
luchtstromen uit de Pearl verder en krachtiger weg dan normaal, 
zonder dat dit een negatief effect heeft op het geluidsniveau, 
efficiency of comfort. 

De Pearl is uitgerust met UVC-sterilisatie en Steri-Clean 
technologie ter bevordering van gezonde lucht en bovendien 
geschikt voor toepassing in een multisplit-systeem. De Pearl is 
standaard te bedienen met de afstandsbediening, Haier app en 
via stembediening.

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE 
VOOR MAXIMAAL COMFORT

PEARL
Koelen

Energielabel

Verwarmen

●
   

  6
 YE

AR WARRANTY
     ●

6 YEAR WARRANTY

6 jaar garantie

Single-split

Multi-split

Zeer energiezuinig

Fluisterstil: vanaf 18 dB(A)

Kan koelen en verwarmen

Coanda-Plus technologie

UVC-sterilisatie

18
dB(A)

Coanda

UV Ray

Steri-Clean technologie 

Self-Clean technologie

Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Stembediening via Google Assistant 
en Amazon Alexa

Capaciteiten: 2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,8 kW kW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure. 
Vraag voor technische specificaties je installateur. 

hOn Smart Home App
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De Tundra Plus is een uitstekende airconditioner voor wie wil 
genieten van een comfortabele temperatuur en minder waarde 
hecht aan uitgebreide functionaliteit. Evengoed haal je met de 
Tundra Plus een energiezuinig en technisch hoogwaardig toestel 
in huis. De Tundra Plus is voorzien van basisgemakken zoals een 
stille slaapmodus, handig led-display en een afstandsbediening. 
Vind je besturing met je smartphone toch handig? Met de Tundra 
Plus is dit standaard mogelijk!

EENVOUD IN 
TOP COMFORT

TUNDRA 
Koelen

Energielabel

Verwarmen

●
   

  6
 YE

AR WARRANTY
     ●

6 YEAR WARRANTY

6 jaar garantie

Single-split

Zeer energiezuinig

Fluisterstil: vanaf 20 dB(A)

Kan koelen en verwarmen

Self-Clean technologie

20
dB(A)

Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Stembediening via Google Assistant 
en Amazon Alexa

Capaciteiten: 2,5 / 3,5 / 5,0 / 7,0 kWkW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure. 
Vraag voor technische specificaties je installateur. 

PLUS

hOn Smart Home App
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De Haier Console is bij uitstek geschikt voor ruimten waar een 
conventionele airconditioner hoog aan de wand niet wenselijk of 
mogelijk is. Bijvoorbeeld in kamers met veel raampartijen of een 
zolderkamer onder een schuin dak. Ook in ruimten waar geen 
radiator aanwezig is kun je met de Haier Console perfect uit de 
voeten.

De Console kan energiezuinig koelen en verwarmen. Doordat 
de lucht bij verwarming aan de onderzijde van het toestel 
wordt uitgeblazen, wordt de ruimte gelijkmatig verwarmd. 
De Console is zeer stil en beschikt over een slaapfunctie en 
afstandsbediening.

BEPERKTE RUIMTE, 
ONBEPERKT COMFORT

CONSOLE
Koelen

Energielabel

Verwarmen

●
   

  6
 YE

AR WARRANTY
     ●

6 YEAR WARRANTY

6 jaar garantie

Single-split

Multi-split

Zeer energiezuinig

Fluisterstil: vanaf 20 dB(A)

Vloermodel

20
dB(A)

Kan koelen en verwarmen

 Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Capaciteiten: 2,5 / 3,5 / 4,2 kWkW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure. 
Vraag voor technische specificaties je installateur. 

hOn Smart Home App
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JADE EXPERT FLEXIS 
PLUS

PEARL TUNDRA 
PLUS

CONSOLE

Energielabel koelen vanaf

Energielabel verwarmen vanaf

Wand/vloermodel Wand Wand Wand Wand Wand Vloer

Geluidsniveau binnen vanaf 15 dB(A) 16 dB(A) 16 dB(A) 18 dB(A) 20 dB(A) 20 dB(A)

Kleuren Wit Wit Wit Wit Wit Wit

Afstandsbediening ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wifi-module (app besturing) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stembediening ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Insteltemperatuur per 0,5 C° 1 C° 1 C° 1 C° 1 C° 1 C°

Luchtontvochtiging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

I Feel technologie ✓

Ecosensor ✓ ✓ ✓

UVC-luchtsterilisatie ✓ ✓

UVC Pro technologie ✓

Steri-Clean technologie ✓ ✓ ✓

Coanda Plus technologie ✓ ✓

Puri-Clean technologie ✓

Self-Clean technologie ✓ ✓ ✓ ✓

Geschikt voor multisplit-systeem ✓ ✓ ✓ ✓

✓ = standaard     

Welke Haier airco past het beste bij jouw wensen?

Slimme luidsprekers

Met Google Assistant en Amazon Alexa kun je direct communiceren met de airconditioning 
apparatuur. Bekijk de productbeschrijvingen in deze brochure voor de ondersteunde 
stembedieningssystemen.

De Haier hOn Smart Home app

Met de Haier hOn Smart Home app kun je eenvoudig je airconditioner en andere ‘connected’ 
Haier appraten bedienen. De app is beschikbaar voor iOS en Android toestellen.

Optimaal gebruiksgemak met de Haier app en stembediening!

STAY CONNECTED

KIJK EN VERGELIJK
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Haier airconditioningsystemen zijn uitgerust met innovatieve technologie voor maximaal comfort, energiebesparing en 
een gezond binnenklimaat.

De Ecosensor ‘ziet’ de mensen in de 
kamer en past de luchtstroom aan. Bij een 
hoge lichaamstemperatuur wordt er een 
verkoelende of verwarmde luchtstroom 
op die persoon gericht. Bij een lage 
lichaamstemperatuur wordt deze juist 
omgeleid. Dit kun je zelf instellen.

60º

8m

MIN MAX

60º

2m

70º 70º

8m

Ecosensor
Het ultraviolette licht van zonlicht 
bestaat uit drie types, waaronder UVC. 
Dit type is bewezen effectief in het doden 
van genetisch materiaal. Doordat een 
ingebouwde UV-lamp zijn licht over de 
luchtuitlaat van de binnendeel straalt, 
worden schadelijke stoffen in de lucht 
gesteriliseerd en komt er gezondere lucht 
uit de airconditioner.

UVC-sterilisatie
De Haier Steri-Clean technologie doodt 
vrijwel alle bacteriën en virussen in en 
rond de airconditioner door de verdamper 
tot 56 C° te verhitten. Zo komt er geen 
vervuilde lucht uit het toestel. Onze Steri-
Clean technologie is onafhankelijk getest 
en SGS-gecertificeerd.

Steri-Clean

Coanda Plus 
luchtstroom

Een veel gehoorde klacht over 
airconditioners is een voelbare koude 
of warme luchtstroom. Met de Coanda 
Plus technologie wordt deze overlast 
tot een minimum beperkt. De Coanda 
Plus technologie combineert drie 
aerodynamische principes in één 
aangename, krachtige en efficiënte 
luchtstroom.

Self-Clean technologie

Tijdens het gebruik van een airco ontstaat 
er vuilophoping op de verdamper. 
Wanneer het vuil niet regelmatig 
wordt verwijderd, vermindert dit de 
efficiency van een airco met 15-30  %. 
Bovendien bevordert vuil de aanwas 
van bacteriën en schimmels. De Haier 
Self-Clean technologie zorgt ervoor 
dat de airconditioner zijn belangrijkste 
componenten zelf reinigt.

I Feel technologie

Met de I Feel functie kan je de 
temperatuur overal in de ruimte opnemen. 
Met een simpele druk op de I Feel-knop op 
de afstandsbediening ontvangt de airco   
real-time temperatuurdata en past het 
toestel de werkingsomstandigheden aan 
om de ingestelde temperatuur te bereiken. 

UV Ray

Coanda

INNOVATIEVE HAIER TECHNOLOGIE

11



0

Deze brochure is een uitgave van Wasco/Aircovent. haierairconditioning.nl
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