
  Verwarmen met airconditioning in de winter,

 tijdens de koude wintertemperaturen krijgt een airconditioner het vaak flink voor zijn kiezen en 
komen er tijdens het gebruik voor nieuwe klanten vaak een aantal vragen naar boven, vaak denkt 
men aan een storing, echter is dit vaak niet het geval. 
Hieronder nemen wij de meest gestelde vragen en antwoorden daarop met u door 

de airconditioner stel ik in op een temperatuur maar houdt er dan snel mee op, vaak ligt de 
weergegeven temperatuur op de airco hoger dan het in huis is. 

Tijdens de koude dagen wilt u het warm in huis houden, een airco blijft zijn warmte geven aan de hand 
van zijn gemeten temperatuur, dit zuigt hij aan de bovenzijde aan en meet de temperatuur. Sneller 
uitvallen of een hogere temperatuur kan uit het volgende voorkomen: 

• de binnenfilters zijn niet goed schoon houdt deze vooral met verwarmen goed schoon! Een dun laagje stof kan 
de gemeten temperatuur van de airco als slecht beïnvloeden en daardoor eerder stoppen. Maak deze dus zo 
vaak mogelijk stofvrij. Deze vindt u bij de meeste airco's aan de voorkant onder de kap die kunt u omhoog 
doen en vervolgens eruit halen NB: bij LG zitten deze in 1 geheel aan de bovenzijde. 

• De luchtrichting staat niet goed ingesteld of wordt geblokkeerd door de ventilator richting goed te stellen 
krijgt u de meeste warme luchtstroming in huis, bevindt er een object naast of onder de airco Bijv, een kast, 
laat dan de stroming over de kast heen gaan en niet erop. Door terug komende warme lucht zal de unit er 
sneller mee ophouden waardoor de warme lucht niet door de kamer wordt verspreidt, let ook op dat de 
bovenzijde van de airco nooit geblokkeerd mag worden. 

  Ik krijg de kamer niet goed warm met het systeem. 

Met temperaturen onder het nulpunt moet het systeem hard werken, hierin komen bepaalde 
dingen voor en kunt u het volgende doen: 

• met lang doorlopende lage temperaturen zetten vaak mensen hun airco uit als ze weg gaan, bij een matig 
geïsoleerde woning kan dan binnen een aantal uur de temperatuur snel teruglopen. Als een airco dan 
bijvoorbeeld van 16 graden naar 20 moet , zal dit een tijd duren gezien hij veel energie moet halen uit de 
ijskoude buiten lucht, ook hier geldt de vuistregel : een airco is beter in het op temperatuur houden als 
krijgen. Hiermee kunt u dan ook beter de airco laten draaien dan vaker uitzetten en later weer opstarten, dit is
op het langere termijn ook beter voor het energie verbruik en uw eigen conform

• let op open gedeeltes en ramen- de warme luchtstroming uit het systeem wilt u niet verloren laten gaan, door 
de cv niet  meer te laten werken zijn andere zones in uw woning waarschijnlijk kouder, warme lucht wordt 
aangetrokken door kou en zo gaat er veel verloren, sluit daarom open ruimtes altijd goed af,

• ook snachts zodra de temperaturen nog meer zakken is het beter de airco aan te laten staan, desnoods op een 
lage stand, dit werkt het beste  indien u de cv verwarming er helemaal niet meer bij gebruikt. 

• Filters, ook hier geldt check regelmatig uw filters. Door slechte afvoer van lucht verwarmd het systeem niet 
meer optimaal. 

• Check uw batterijen van de afstandbediening veel systemen krijgen ook info vanaf de IR bediening, indien deze
leeg is, zal de communicatie niet meer goed verlopen en kan hij minder gaan functioneren. 



Ontdooicyclus! 

 wat de meesten niet weten is dat tijdens het wintergebruik de buiten-unit eens in de zoveel tijd 
bevriest, dit heeft te maken met de koude aangezogen lucht van buiten die icm vocht een laagje ijs 
over de verdamper in de buiten-unit creëert , het systeem gaat dan vervolgens ontdooien, door het 
proces om te draaien. Hij haalt de warme binnenlucht op om te ontdooien, waardoor het systeem 
een poosje niet meer verwarmt (tussen de 6 -9 minuten), men denkt vaak dat het systeem dan niet 
meer werkt, echter is dit een natuurlijk proces. Wacht hierbij en laat het systeem gewoon zijn cyclus
doen! Door hem te resetten kan het systeem in de war raken. 

         Verwacht geen wonderen!

ondanks een airconditioner een pracht systeem is, heeft het natuurlijk ook een max. 
zo is een unit instelbaar tot 30 graden, echter zal dit het nooit gaan redden. een binnen temperatuur van 20 
graden is al heel knap met een buitentemp van -2 
dit heeft natuurlijk ook te maken met het gebruik  van het systeem, maar net als met verkoelen is een 
temperatuur verschil van 10 graden al stukken aangenamer, 

met temperaturen net boven de nul graden zal een airco veel betere waarden en prestaties leveren en kan daarbij
prima zijn werk doen, daaronder zal hij langer moeten werken en zal het gebruik daarvan ook anders moeten 
worden ingericht, 

wij hopen hiermee een aantal vragen van u beantwoord te hebben,
mocht u toch vermoeden dat er een storing in uw systeem is? Neem gerust contact met ons op! 
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