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De meeste airconditioners (behalve de Dyson) zien er ongeveer hetzelfde uit. Maar er zijn dingen
die verschillen. Bijvoorbeeld het geluid. Bekijk ze zorgvuldig voordat u AC kiest.

De zomer komt eraan. En aangezien velen dit jaar thuis of in het
zomerhuis blijven, is het belangrijk om je voor te bereiden op de hitte.
Uitneembare airconditioners zijn tegenwoordig hot vervangers.
We hebben de nieuwste draagbare apparaten van de AC-industrie
getest. Maar we keken ook naar ventilatoren die gekoelde lucht
uitblazen.

Hoe de zomer zich ontwikkelt, is onmogelijk te zeggen. Maar we hebben de
afgelopen jaren verschillende zeer hete periodes gehad tijdens de zomers. Dit heeft
de belangstelling voor draagbare airconditioning vergroot. Ze kosten niet te veel en
slagen erin om de kamers waarin ze zich bevinden echt te koelen.
Het grote verschil tussen beide is deels het koelvermogen, maar misschien vooral
het geluidsniveau. Er is een verschil van 13 decibel tussen de airconditioning die het
minst klinkt en degene die het meest klinkt. Maar aangezien decibel een
zogenaamde logaritmische schaal is, betekent een verhoging van het geluidsniveau
met drie decibel een verdubbeling van het geluidseffect. Dus als je airco in de
slaapkamer staat en je gemakkelijk door geluid wordt gestoord, is het belangrijk om
naar het geluidsniveau te kijken.
Draagbare AC-modellen moeten, net als alle andere airconditioners, de hete lucht
verwijderen. Daarom is er een afvoerslang die door het raam of de balkondeur naar
buiten moet. Dan ontstaat het probleem dat de warme lucht naar buiten kan
komen.
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Ventilatoren (bijvoorbeeld) die gekoelde lucht verspreiden zijn een budgetoptie. Je voegt koud
water toe aan de container of stopt het vriezerblok voor een beter koeleffect. Engels Dyson heeft
zijn topventilator verbeterd die nu, naast koel, ook een avondbriesje biedt. Daarnaast zuivert het
de lucht en verwijdert het bacteriën en allergenen.
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Een airconditioner moet de warmte afvoeren en vervolgens uitblazen door bijvoorbeeld een
raam. Zorg ervoor dat het zo strak mogelijk wordt, anders komt er nieuwe warmte binnen via de
opening.
Het aansluiten van de uitlaatslang op de ventilatie kan verleidelijk zijn, maar het is geen goed
idee. De ventilatie in de behuizing heeft onvoldoende tocht. Het kan in plaats daarvan leiden tot
condensatie in de ventilatie.
De plastic passtukken die worden geleverd met een draagbare airconditioner zijn meer gemaakt
voor raamtypes die veel voorkomen in Zuid-Europa en de VS. Met Zweedse bouwnormen is het
vaak lastig om de slang uit een raam te halen.
Er zijn ook andere oplossingen voor koelkamers. We hebben ventilatoren getest die koele lucht
verspreiden. Gekoelde lucht gemaakt met koud water.
Ze kunnen alternatieven zijn als je een goede luchtstroom hebt.
- Maar als je er een in de slaapkamer zet en de deur sluit, zal het niet alleen warm maar ook
vochtig zijn, zegt Felix Berglund in de Air Environment Store in Stockholm.
FEITEN

Daarna hebben we de test gedaan
► We hebben de units getest in drie verschillende kamers in een gelijkvloerse villa en in een
appartement. Een slaapkamer van 15 vierkante meter, een keuken van 25 vierkante meter en in
een L-vormige woonkamer van 39 vierkante meter met zeven grotere ramen.
► Geluidsniveaus zijn gemeten met de Geluidsapp die is ontwikkeld door de Zweedse
Werkomgeving Autoriteit. Prijzen zijn afkomstig uit Prisjakt.se week 21 2020 en zijn de laagste
prijzen voor producten op voorraad.
Dit zijn de afkortingen voor:
► BTU staat voor de Britse thermische eenheid, die wordt gedefinieerd als de thermische
energie die nodig is om de temperatuur van 1 pond (0,454 kg) water 1 graad Fahrenheit te
verhogen van 39 tot 40 ° F. 1 Btu ≈ 1.055,1 joule. Hoe hoger de waarde, hoe groter de capaciteit.
► GWP staat voor Global Warming Potential. Apparatuur die koelmiddelen bevat met een GWPfactor van 2500 of hoger (bijvoorbeeld R410A) mag niet worden geïnstalleerd na 2020. Tot 2030
mag echter geregenereerd of gerecycled koelmiddel worden gebruikt.
►

►

11 DRAAGBARE
AIRCOS

Tristar AC-5477
Prijs: 292 eu
Verkrijgbaar bij: Media Markt, Proshop, Cdon en meer.
Functie: ++++
Gebruik: +++
Economie: +++
Oordeel: Gezien hoe klein de Tristars AC-5477 is in het formaat (de kleinste ac van
de test) en hoe weinig hij weegt, krijg je er veel koeling uit. Er vindt airconditioning
plaats. Niet alleen het apparaat zelf, maar ook de afvoerslang die door een raam of
gat in de muur naar buiten gaat. Zal tot 25 vierkante meter beheren, maar in
werkelijkheid zijn kamers van 12-15 vierkante aanzienlijk beter. Dan kan het
probleemloos aan. Maar het is van degenen die vrijwel klinken.
Algemene beoordeling: +++
FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 20-25 m².
Koelcapaciteit: 7.000 BTU.
Luchtstroom: 320 m³ / uur.
Koelvermogen: 2,05 kW.
Gassoort: R410A.
Afstandsbediening: Ja.

Geluidsniveau: 65 dB.
Afmetingen (hxbxd): 68x33x28 cm.
Gewicht: 18 kg.
Getest: mei 2020.

Sandstrøm SAC10C19E
Prijs: 478 eu
Beschikbaar bij: Elgiganten.
Functie: ++++
Gebruik: +++
Economie: +++
Recensie: Sandstrøm is een merk dat Elgiganten verkoopt. Deze ac heeft een goede
capaciteit en koelt snel af. Met een luchtstroom van iets meer dan 400 kubieke meter
per uur kan hij probleemloos tot 20 vierkante meter aan. Het heeft een lange
uitlaatslang die goed kan zijn als het moeilijk is om een plaatsing bij een raam te
vinden. Maar het is zwaar. Nu heeft het wieltjes, dus zolang het niet gedragen mag
worden, maakt het gewicht niet uit. Lawaai is niet zo veel als verschillende anderen
in de test. Maar Christmas's Connect 3.500W voelt als een betere keuze in dezelfde
prijsklasse.
FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 20 m².
Koelcapaciteit: 10.000 BTU.
Luchtstroom: 420 m³ / u.
Koelvermogen: 2,6 kW.

Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 62 dB.
Afmetingen (HxBxD): 76,5x46,7x39,7 cm.
Gewicht: 34,4 kg.
Getest: mei 2020.

Andersson ARC 2.3
Prijs: 305 eu
Beschikbaar bij: Netonnet.
Functie: ++++
Gebruik: +++
Economie: +++
Oordeel: ARC 2.3 is een grotere broer of zus voor ARC 1.3 en ze lijken qua functie
behoorlijk op elkaar. Kan worden gebruikt voor koeling, alleen ventilator of voor
ontvochtiging. En het heeft een zogenaamde swing-functie die door de lucht in de
kamer zwaait. Sommigen vinden het leuk, anderen denken dat het voelt alsof het een
beetje trekt. Maar de swing-functie kan worden uitgeschakeld als u deze niet wilt
gebruiken. Net als de ARC 1.3 ligt het geluidsniveau op het hogere niveau van de
apparaten die in de test zijn opgenomen.
Algemene beoordeling: +++

FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 41 m².
Koelcapaciteit: 10.000 BTU.
Luchtstroom: 340 m³ / h.
Koelvermogen: 2,9 kW.
Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 65 dB.
Afmetingen (HxBxD): 71,5x44x33,5 cm.
Gewicht: 24 kg.
Getest: mei 2020.

Lyfco Portabel AC
Prijs: 382 eu.
Beschikbaar bij: Outl1.
Functie: ++++
Gebruik: +++
Financiën: ++++
Review: Lyfco's draagbare airconditioning koelt een oppervlakte tot 37 vierkante
meter. Het is perfect voor een kleiner appartement of eenpersoonskamer. Het is
gemakkelijk te gebruiken wanneer je alleen een gewenste temperatuur instelt, dus de
machine doet de rest. Het is gemakkelijk te verplaatsen met zijn vier wielen onder de
machine. Je kunt hem ook instellen op 24 uur, bijvoorbeeld als je hem thuis koel wilt

hebben als je thuiskomt van je werk. Het is ontwikkeld met UltraSilence-technologie,
waardoor het een van de stilste airconditioners op de markt is.
Algemene beoordeling: ++++

FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Max. kamergrootte: 37 m².
Koelcapaciteit: 9000 BTU.
Luchtstroom: Koelvermogen: 2,6 kW.
Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 55 dB.
Afmetingen (HxBxD): 74x37x32 CM.
Gewicht: 24 kg.
Getest: mei 2020.

Canvac 5121v
Prijs: 612 eu
Beschikbaar bij: Elon.
Functie: ++++
Gebruik: ++++
Economie: ++
Beoordeling: Dit model van Canvac is in de eerste plaats bedoeld voor iets grotere
kamers. Het heeft een capaciteit van maximaal 40 vierkante meter en in de test
woonkamer die in feite zo groot is dat het goed werkt. Maar het is groot en neemt
veel ruimte in beslag en dan weegt het. Dus, inclusief de uitlaatslang, kun je
verwachten dat deze ongeveer twee vierkante meter van het vloeroppervlak in
beslag neemt. Kyler doet het goed en het is stiller dan degenen in de test die het

meeste geluid maken. Als u ongeveer SEK 1.500 meer kunt betalen, is Woods
Venezia een beter alternatief voor de grote kamers.
Algemene beoordeling: +++
FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 40 m².
Koelcapaciteit: 12000 BTU.
Luchtstroom: 425 m³ / u.
Koelvermogen: 3,6 kW.
Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 63 dB.
Afmetingen (HxBxD): 88x46,7x36,7 cm.
Gewicht: 34 kg.
Getest: augustus 2019.

Woods AC Venezia 18K G
DUURDER DAN DYSON - MAAR VOOR VEEL GROTE KAMERS
Prijs: 925 euro
Beschikbaar bij: QualityHygiene.
Functie: +++++
Gebruik: +++++
Economie: +
Oordeel: een draagbare airconditioning voor iets grotere ruimtes, zoals moderne op
funk geïnspireerde huizen met grote kamerhoge ramen. Het is erg stil, hoewel het
zulke grote oppervlakken aankan en gemakkelijk te manoeuvreren is. Met een
luchtstroom van bijna 700 kubieke uur is het een goede optie voor grotere kamers of
huizen met hoge plafonds en veel licht, maar het is een premium voor een
slaapkamer, dus het meeste waarnaar u op zoek bent, zijn goedkopere opties die de
baan is ongeveer net zo goed.
Algemene beoordeling: +++

FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 50 m².
Koelcapaciteit: 18.000 BTU.
Luchtstroom: 680 m³ / uur.
Koelvermogen: 5,2 kW.
Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 55 dB.
Afmetingen (hxbxd): 78x49x37,6 cm.
Gewicht: 32 kg.
Getest: mei 2019.

Andersson ARC 1.3
BESTE BUDGETKOOP
Prijs: 286
Beschikbaar bij: Netonnet.
Functie: ++++
Gebruik: +++
Financiën: ++++
Beoordeling: Qua grootte is de nieuwe minimale airconditioning van Netonnet een
van de kleinere in de test en hoewel hij in kamers tot bijna 30 vierkante meter zou
moeten passen, is hij het meest geschikt voor slaapkamers van slaapkamerformaat.
Het is gemakkelijk te gebruiken en het waarschuwingslampje dat aangeeft wanneer
er te veel water in de luchtontvochtiger is opgevangen, werkt goed. Maar het klinkt
veel. 65 dB komt ongeveer overeen met het achtergrondgeluid in een kantoor. Een
normaal koel- / vriespakket ligt meestal rond de 55 dB.
Algemene beoordeling: ++++
FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 29 m².
Koelcapaciteit: 7.000 BTU.
Luchtstroom: 320 m³ / uur.
Koelvermogen: 2,05 kW.

Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 65 dB.
Afmetingen (HxBxD): 71,5x44x33,5 cm.
Gewicht: 18 kg.
Getest: mei 2020.

Woods AC Cortina Silent G
ALS BESTE GETEST
Prijs: 589 eu
Beschikbaar bij: QualityHygiene.
Functie: ++++
Gebruik: +++++
Economie: ++
Oordeel: Cortina heeft een goede koelcapaciteit en luchtstroom en is ook de stilste
van de airconditioners die we hebben getest. 53 dB is een niveau dat geen van de
anderen in de test kan halen en het maakt uit. Als drie decibel een verdubbeling van
het geluidseffect is, is het verschil tussen twee en de dichtstbijzijnde concurrent
merkbaar. Als de AC in een slaapkamer moet zijn, betekent een paar decibel veel
omhoog of omlaag. Makkelijk te gebruiken en heeft een goede swing functie om de
koele lucht door de kamer te verspreiden. Ontvangt de hoogste score ondanks de
hoge prijs.
Algemene beoordeling: +++++
FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 25 m².
Koelcapaciteit: 12.000 BTU.
Luchtstroom: 430 m³ / uur.
Koelvermogen: 3,5 kW.
Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 53 dB.
Afmetingen (HxBxD): 85x47,1x35,5 cm.
Gewicht: 33 kg.
Getest: mei 2019.

Canvac CPA3802V
BESTE KOOP VOOR DE SLAAPKAMER
Prijs: 382 eu
Verkrijgbaar bij: Elon, de witgoedmakelaars.
Functie: ++++
Gebruik: +++
Financiën: ++++
Oordeel: Als je aankunt dat dit beduidend meer klinkt dan bijvoorbeeld Woods, is het
echt een goede koop. Maar dit model werkt het beste in kleinere kamers. In een
slaapkamer van 14 vierkante meter werkt het perfect als een verkoudheid. Maar dan
klinkt het vrijwel en het is meestal in de slaapkamer dat we de airconditioning willen
als het buiten warm is. Qua prijs is het op een goed niveau gezien wat je krijgt voor
het geld. Het is niet moeilijk te hanteren.
Algemene beoordeling: ++++
FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 25 m².
Koelcapaciteit: 8.000 BTU.
Luchtstroom: 310 m³ / h.
Koelvermogen: 2,3 kW.
Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 63 dB.
Afmetingen (HxBxD): 70,3x35,5x34,5 cm.
Gewicht: 25 kg.
Getest: mei 2019.

Canvac 6901V
Prijs: 575 eu
Beschikbaar bij: Elon.
Functie: ++++
Gebruik: ++++
Economie: ++
Review: Net als de andere Canvac-airconditioners is het een product dat Elon
verkoopt na aankoop van Canvac. 6901V heeft een laag geluidsniveau wat belangrijk
is. Als je moeilijk kunt slapen omdat het te warm is, heeft het geen zin wakker te
worden gehouden door de airconditioning die te veel klinkt. Het beheert ook een
grote luchtstroom, wat helpt om de lucht in de kamer een zachtere koelte te geven.
De Woods-machine is echter nog stiller voor dezelfde prijs.
Algemene beoordeling: +++
FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 30 m².
Koelcapaciteit: 9.000 BTU.
Luchtstroom: 425 m³ / u.
Koelvermogen: 2,6 kW.
Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 56 dB.
Afmetingen (hxbxd): 78x45,5x38 cm.
Gewicht: 31,1 kg.
Getest: mei 2019.

Anslut 3500 W
Prijs: 479 eu
Beschikbaar bij: Jula.
Functie: ++++
Gebruik: +++
Economie: +++
Oordeel: De verbindingsmachine heeft een goede capaciteit en kan ook de
temperatuur in de L-vormige woonkamer verlagen met bijna 40 vierkante meter met
zeven ramen. Maar het heeft een behoorlijk hoog geluidsniveau. Tussen de vijf en
tien decibel meer dan verschillende andere in de test doet behoorlijk veel omdat de
dB-schaal logaritmisch is, wat betekent dat als het geluidsvermogen met drie decibel
toeneemt, het het geluidsvermogen zal verdubbelen. Dus als u nu gemakkelijk wordt
gestoord terwijl u slaapt, kan dit een probleem zijn. Maar qua prijs krijg je best veel
koelcapaciteit voor het geld.
Algemene beoordeling: +++
FEITEN

Technische specificaties
Type: airconditioning.
Maximale kamergrootte: 30 m².
Koelcapaciteit: 12 249 BTU.
Luchtstroom: 386 m³ / uur.
Koelvermogen: 3,5 kW.
Gassoort: R290.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 65 dB.
Afmetingen (hxbxd): 88x52x44 cm.
Gewicht: 32,5 kg.
Getest: mei 2019.

4 VENTILATOREN /
LUCHTKOELERS

Dyson Pure Humidify + Cool
Prijs: 700 eu
Verkrijgbaar bij: Dyson.se en Dyson's winkels.
Functie: ++++
Gebruik: +++++
Economie: +
Oordeel: De nieuwe luchtreiniger en koelventilator van dit jaar van Dyson is veel
beter geworden op koude dan zijn voorgangers. Het is uitgerust met een watertank
waarmee het vocht kan gebruiken om koelte te creëren en in feite ook een
avondbriesje te creëren. Als het in de kamer niet te warm is om mee te beginnen.
Laat u niet intimideren door de waarden van de app. AQI meet de luchtkwaliteit waar
u woont. En hoe hoger de waarde, hoe meer vervuiling in de lucht.
Als er Laag of Zeer laag staat, betekent dit dat de lucht waar u woont goed is. De
machine is heerlijk, verhoogt het verlangen, maar is duur en haalt de kwaliteit naar
beneden.
Totaalscore: +++
FEITEN

Technische specificaties
Type: Ventilator, luchtkoeler.
Maximale kamergrootte: geen waarde gespecificeerd.
Koelcapaciteit: -.
Luchtstroom: 1044 m³ / u.
Koeleffect: -.
Gassoort: niet gas. pakketten.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 60 dB.
Afmetingen (hxbxd): 95,8 x 28 x 28 cm.
Gewicht: 8,29 kg.

Dyson Pure Hot+Cool
BESTE FAN.
REINIGT MEER DAN KOELERS
Prijs: 574 eu
Beschikbaar bij: Elgiganten, Netonnet, Media Markt, Dyson.se en meer.
Functie: ++++
Gebruik: +++
Economie: ++
Review: Net als de nieuwkomer van dit jaar van Dyson, is Pure Humidify + Cool,
Pure Hot + Cool in de eerste plaats een prachtig ontworpen ventilator en
luchtreiniger. Maar het kan ook koelere lucht produceren. Het hoogste geluidsniveau
is zoals bij airconditioning. Maar bij een meer normale werking komt het uit op 35-45
dB, wat niet eens interfereert met oproepen. Het heeft vier afzonderlijke
koolstofvezel- en hepafilters die 99,95 procent van alle allergenen en schadelijke
stoffen tot 0,1 micron verwijderen.
Algemene beoordeling: ++
FEITEN

Technische specificaties
Type: Ventilator, luchtkoeler.
Maximale kamergrootte: geen waarde gespecificeerd.
Koelcapaciteit: Luchtstroom: 1044 m³ / u.
Koeleffect: -.
Gassoort: niet gas.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 62 dB.
Afmetingen (hxbxd): 76x21x13 cm.
Gewicht: 5,71 kg.
Getest: mei 2019.

Cotech Fläkt med luftkylning
VEREIST LUCHTSTROOM
Prijs: 162 eu
Beschikbaar bij: Clas Ohlson.
Functie: +++
Gebruik: ++
Economie: +++++
Review: Cotech's ventilator behoort tot de categorie luchtkoeler met ventilator die
wordt gekoeld door verdampt water. Deze werken het beste als de ventilator in de
buurt van een open raam wordt geplaatst. Als je de deur naar de kamer sluit, zal het
niet koeler zijn, maar vochtiger en in het ergste geval misselijk. Maar met een goede
luchtstroom levert het koelere lucht tegen een lagere prijs dan airconditioning. Voor
een meer verkoelend effect kunnen ijsblokjes of koellichamen aan het waterreservoir
worden toegevoegd. Een beetje winderig, maar echt warme dagen zijn het misschien
waard.
Algemene beoordeling: +++
FEITEN

Technische specificaties
Type: Ventilator, luchtkoeler.
Maximale kamergrootte: geen waarde gespecificeerd.
Koelcapaciteit: -.
Luchtstroom: 411,6 m³ / h.
Koeleffect: -.
Gassoort: geen gas, koellampen.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 66 dB.
Afmetingen (hxbxd): 83x36x28 cm.
Gewicht: 7,5 kg.
Getest: mei 2019.

Tristar Luftkylare AT-5451
GOEDKOOPSTE
Prijs: 95 eu
Beschikbaar bij: Christmas, House and Home, Vida XL, Cdon en meer.
Functie: ++
Gebruik: ++
Economie: +++++
Oordeel: luchtkoeler is niet hetzelfde als airconditioning. Maar ze kunnen er nog
steeds van profiteren en meer koelte creëren in een warme kamer. Maar hetzelfde
effect als een ac kan niet worden verwacht. Maar als je er hier een koopt voor minder
dan duizend, is het een optie. Je hebt ook geen gebogen uitlaatslang nodig, wat een
must is om een ac te laten werken. Als het echter te warm is in de kamer, bestaat het
risico dat het alleen de luchtvochtigheid en daarmee het warmtegevoel verhoogt.
Algemene beoordeling: ++
FEITEN

Technische specificaties
Type: Ventilator, luchtkoeler.
Maximale kamergrootte: geen waarde gespecificeerd.
Koelcapaciteit: -.
Luchtstroom: 1311,6 m³ / uur.
Koeleffect: -.
Gassoort: niet gas. pakketten.
Afstandsbediening: Ja.
Geluidsniveau: 59 dB.
Afmetingen (hxbxd): 71x27x26,5 cm.
Gewicht: 6,2 kg.
Getest: mei 2020.

