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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
Qlima mobiele airconditioner

PH 534
EAN 8713508777344

 
    

PVG heeft ontdekt dat sommige van de PH 534 mobiele airconditioners een productiefout bevatten. 
Onder bepaalde omstandigheden kan dit leiden tot kortsluiting in het apparaat. In extreme gevallen, 
wanneer een niet-geaard stopcontact wordt gebruikt, kan hierdoor een steekvlam ontstaan. Wanneer 
vervolgens plastic onderdelen smelten, kan de rook die hierbij vrijkomt ernstige veiligheidsrisico’s 
veroorzaken. 

Heeft u dit product in uw bezit, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik 
het apparaat niet meer. Neem een foto van het informatielabel (zie afbeelding hierboven) en noteer 
het serienummer (beginnend met AI of AJ). Bewaar het apparaat vervolgens in een goed geventileerde 
kamer met een vloeroppervlak van minimaal 4 m2, en uit de buurt van bronnen van vuur of vonken.

Neem vervolgens contact op met PVG Belgium N.V. belt u hiervoor (0)3 326 39 39 of mail naar 
pvgbelgium@pvg.eu om uw product aan te melden. Wij zorgen er dan voor dat uw apparaat geïnspec-
teerd en, wanneer nodig, gerepareerd wordt.

Door de gevolgen van de COVID-19 uitbraak zijn we soms minder goed bereikbaar, of kan het wat 
langer duren alvorens u een reactie van ons ontvangt. Wij bieden hiervoor onze welgemeende excuses 
aan.

PVG Belgium N.V. - Industrielaan 55 - 2900 Schoten – België - +32 (0)3 326 39 39

Model PH 534
Cooling / Heating capacity * 3.2 kW / 2.9 kW
EE Class* A
EER * 2.6
COP Class * A+
COP*  2.7
Mains voltage 230 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
Current 5.3 A
Power consumption in cooling mode 1.23 kW
Power consumption in heating mode 1.04 kW
Sound power level 65 dB(A)
Unit protection IP X0
Pressure suction / discharge 12 / 23 (max. 23) bar 
Refrigerant charge / GWP R290 / 260 g / 3
CO2 equivalent 0.001 tonnes
Net weight 31 kg
Serial number   AJ 

*conform EN 14511

SPECIFICATIONS 
MOBILE AIRCONDITIONER

Distributed in Europe by PVG Holding B.V., 
PO. Box 96, 5340 AB OSS, The Netherlands, Qlima.com

Qlima PH 534
Contains fluorinated greenhouse gases 
covered by the Kyoto Protocol.
Refrigerant: R290: 260g / GWP: 3
Hermetically sealed

Made in P.R.C.

Refrigerant leakage contributes to 
climate change. Refrigerant with lower 
global warming potential (GWP) would 
contribute less to global warming than 
a refrigerant with higher GWP, if leaked 
to the atmosphere.
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