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Nederland
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Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrrichten leveringen en/of diensten 

zijn van toepassing de algemene verkoop- en levringsvoorwaarden voor de technologische industrie, 

zoals laattelijk door de vereniging `FME -CWM gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag. 

Een exemplaar van deze voor waarden is te vinden op onze website. Andersluitende voorwaarden  

worden uitdrukkelijk afgewezen
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Aovia Opties:         Standaard       

Automatische
    werking

Wifi bedieningBrede worpLED Display Self-diagnosisAuto herstartOntvochtigen
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kW

kW

W/W

V/Ph/Hz

m³/h

          dB(A)

mm

Kg

W

W

A

A

Koelen

Verwarmen

Koelen

Verwarmen

Koelen

Verwarmen

BxHxD

Model

Stroom verbruik

Luchtvolume

Geluidsdruk

Afmetingen

Gewicht 

Capaciteit

EER/COP

Functie  

Voeding

Vermogen

GPH12AO-K5NNA1A

Koelen / Verwarmen

3,5

3,1

2.6 (A) / 2.6 (A+)

220~240/1/50 

1345

1190

5,9

5,9

360

53/51/49

393×804×425

35

Prijs € 640,00

" Variabele afvoer" voor het gebruik in verschillende omgevingen

Mobiel “Aovia”
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Purity Opties:         Standaard       

Automatische
    werking

Wifi bedieningBrede worpLED Display Self-diagnosisAuto herstartOntvochtigen

04



Mobiel “Purity”

kW

W/W

V/Ph/Hz

m³/h

          dB(A)

mm

Kg

W

A

Koelen

Koelen

Koelen

BxHxD

Model

Stroom verbruik

Luchtvolume

Geluidsdruk

Afmetingen

Gewicht

Capaciteit

EER/COP

Functie  

Voeding
Vermogen

GPC07AM-K5NNA2B

Koelen

2,0

2.6 (A)

220~240/1/50

805

4.3

320/290/260

52/50/48

304×805×358

24

Prijs € 425,00

· Hoog rendement warmtewisselaar sterke 
overbelastbaarheid

· Via Wifi te bedienen

· Glad oppervlak met minder schroeven 
contouren van bloembladen vorm

Geluidsnivau van 49 dB

· Condensafvoer in het midden geplaatst 
om eenvoudig het condenswater af te 
voeren 
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Aovia Opties:         Standaard       
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Luchtontvochtiger “Aovia”

Ltr./Dag

V/Ph/Hz

m³/h

Ltr.

          dB(A)

mm

Kg

W

A

30ºC,RH80%

BxHxD

Model

Openomen vermogen

Luchtvolume

Watertank volume
Geluidsdruk

Afmetingen

Capaciteit 

Voeding

Vermogen

GDN16BE-K5EBA1A GDN20BE-K5EBA1A

16

220~240/1/50

390

2.6

150

39

2.8

350×514×240

15.5

20

220~240/1/50

400

2.8

150

39

2.8

350×514×240

16Gewicht

Prijs € 285,00€ 275,00

· Moderne en strakke uitstraling · Stille werking en eenvoudige bediening

· Hoge efficiëntie bij het ontvochtigen
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Daisy Opties:         Standaard       
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Luchtontvochtiger “Daisy”

Ltr./Dag30 ºC,  RH80%

V/Ph/Hz

m³/h

Ltr.

          dB(A)

mm

Kg

W

A

BxHxD

Model

Stroomverbruik

Luchtvolume

Watertank volume
Geluidsdruk

Afmetingen

Capaciteit

Voeding

Vermogen

GDN20AT-K5EBA1A (Goud) GDN20AV-K5EBA1A (Zilver) GDN40AW-K5EBA1A (Zilver)

20

220~240/1/50

360

2.1

130/115/105

3.5/4

43/41/39

367×582×246

15

20

220~240/1/50

360

2.1

130/115/105

3.5/4

43/41/39

363×577×245

15.5

40

220~240/1/50

670

4

135/115/100

6.5/7

48/45/42

396×625×286

22.5Gewicht

€ 340,00 € 340,00 € 380,00Prijs

· Stille werking en eenvoudige bediening

· Op veel plaatsen toepasbaar

· Touch toets bediening

· In goud en zilver leverbaar
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BETALINGEN 
Op al onze offertes, transacties en leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de 
metaal- en de elektrotechnische industrie van toepassing, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank
te Den Haag. Uitgegeven door de vereniging FME-CWM, postbus 190 2700 AD Zoetermeer.

BESTELLINGEN
Bestellingen gedaan voor 12:00 uur worden de volgende dag geleverd. Uitzonderingen hierop zijn producten welke 
niet op voorraad zijn en eventuele zendingen die via Post.nl of via de pakketdienst verstuurd worden. 
Indien pakketten binnen 24 uur geleverd dienen te worden, kan een toeslag berekend worden voor het gebruik 
van een expressdienst.

Onze zendingen worden met de grootst mogelijke zorg verzendklaar gemaakt, mochten er desondanks op- of
aanmerkingen zijn verzoeken wij u dat direct doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen
schriftelijk aan ons te melden. 
Klachten die na deze periode worden ontvangen zullen niet meer behandeld worden.

ARTIKELEN WELKE NIET RETOUR GENOMEN WORDEN
Artikelen die niet op voorraad worden gehouden, of apart zijn besteld.
Apparaten of onderdelen die al ingebouwd zijn geweest en/of beschadigd zijn.
Goederen inclusief verpakkingen die niet in originele staat verkeren.

PALLETZENDING / ORDERKOSTEN
Toeslag tijdsleveringen per palletzending:
Voor 10:00 uur    Volgens geldende dagprijs
Tussen 10:00 uur - 12:00 uur  Volgens geldende dagprijs
In overmachtsituaties zal er overleg plaatsvinden.

RETOUR STUREN VAN GOEDEREN
Het retourneren van goederen kan uitsluitend en alleen onder begeleiding van een retourformulier. Dit formulier 
wordt u toegezonden, of toegevoegd aan de vervangende zending nadat hier toestemming voor is verleend door 
Kusters technische handelsonderneming 

Terugname kan zijn ter beoordeling voor garantie, of voor terugname volgens de voorwaarden zoals vermeld in 
het hoofdstuk: Artikelen welke niet retour genomen worden.

Aanvullende Leveringsvoorwaarden 
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TRANSPORTSCHADE

Bij leveringen dienen de verpakkingen gecontroleerd te worden alvorens voor ontvangst wordt getekend.
Eventuele beschadigingen dienen door de ontvanger op de vrachtbrief vermeld te worden. 
Transportschades kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien men hier binnen 24 uur melding 
van maakt en indien een kopie van de vrachtbrief is bijgevoegd waarop de schade is aangetekend.

Ontwerpcondities

1 - Capaciteit
     De capaciteiten van onze units zijn bepaald volgens de Europese richtlijn EN-14511.

2 - Geluidsdruk
      De geluidsdruk van onze units is bepaald volgens de Europese richtlijnen EN-ISO3741 (1999) en 
      Eurovent 6/C/006-97.
      De waardes zijn gemeten in een anechöischegeluidskamer op 1,5 mtr. vrij veld, gedurende normaal bedrijf. 
      Deze kunnen afwijken door invloeden van omgevingscondities.

3 - Nominaal vermogen
     De nominaal vermelde vermogens zijn gebaseerd op: 27° C droge bol, 19° C natte bol ruimte temperatuur en een 
     condensortemperatuur van 32° C.

ALGEMEEN
In alle gevallen welke niet beschreven staan in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of aanvullende 
leveringsvoorwaarden, beslist de directie van Kusters technische handelsonderneming.

WIJZIGINGEN ZET- EN DRUKFOUTEN
Kusters technische handelsonderneming behoud zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving t
tussentijdse wijzigingen in de uitvoering en prijzen van haar producten door te voeren. Deze prijslijst is met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, mochten er desondanks zet- of drukfouten aanwezig zijn dan kunnen 
hier geen rechten aan worden ontleend.

PRIJZEN
Met deze catalogus komen alle eerder gepubliceerde prijzen en specificaties te vervallen.
Alle prijzen die zijn genoemd in deze catalogus zijn in Euro's en exclusief BTW.
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Notities 
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