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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Airco checklist



Een airco met een laag vermogen zal veel minder energie
hoeven te gebruiken dan een airco met een hoog vermogen.
Het is dan ook goed om te berekenen hoeveel vierkante meters
de ruimte heeft die jij wil koelen met je airco. Een ruimte van 70
m3 kan het waarschijnlijk wel af met een koelvermogen van 1,5
kW. Een ruimte van 140 m3 zal waarschijnlijk ongeveer 3 kW
nodig hebben terwijl een ruimte van 210 m3
hoogstwaarschijnlijk 5 kW of meer nodig heeft. Een grote ruimte
koelen is dan ook een stuk  ouder model of een tweedehands
apparaat via een verkoopsite, dan is de kans groot dat dit
apparaat geen verwarmingsfunctie heeft. In dat geval zal jij er
als koper maar half profijt van hebben.

2. Kijk goed naar het verbruik

Airco’s heb je in verschillende prijscategorieën, soorten en
maten. Je zal bij de aanschaf van een airco altijd moeten kijken
naar het koelvermogen. Dit is belangrijk omdat een airco die te
weinig koelt nagenoeg geen functie heeft terwijl een airco die
teveel koelt nodeloos energie kost terwijl je huis eigenlijk te
koud wordt.
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Kijk bij het koelvermogen naar de eisen die er worden gesteld
aan een airco. Voor in welke ruimte is de airco, hoeveel mensen
maken er gebruik van de ruimte, staat er vaak een deur open in
de ruimte waar de airco in komt te staan en wordt de ruimte
continu gebruikt of maar op een aantal momenten van de dag.



Een inbouw airco voor in je huis kan je in twee varianten kopen.
Je kan een monobloc kopen waardoor je slechts één kast in je
huis hebt hangen die de verdieping koelt maar je kan ook een
splitsysteem kopen waarbij je de geluidsoverlast reduceert
doordat één van de twee ventilatoren naar buiten gericht staat.
Een dergelijk systeem heeft veelvoordelen maar het nadeel is
wel dat je een tweede unit moet aanschaffen wat voor een
hoger energieverbruik en voor een hogere aanschafprijs zorgt.

Veel mensen wachten met het kopen van een airco tot het
hoogzomer is en de mussen bij wijze van spreken al uit de
dakgoot vallen. Dit is een slecht moment om een airco te
kopen. De aantrekkelijkste modellen zijn dan vaak al uitverkocht
en de prijzen zijn behoorlijk hoog. De monteurs zijn enorm druk
om iedereen van een airco te voorzien en hun prijskaartje is
daar dan ook naar. Een airco koop je dan ook het liefste in het
voorjaar of in de winter. Zeker wanneer je een airco ook als
verwarming wil gaan gebruiken is dit een verstandige keuze. Je
kan dan immers gelijk gebruik gaan maken van je airco.

3. Monobloc of splitsysteem?
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4. Wanneer koop je een airco?



Heb je al een airco gekocht, denk er dan aan dat je deze
goed moet onderhouden om te voorkomen dat er bacteriën
en ziektekiemen in je huis worden verspreid. Een airco moet
je jaarlijks schoonmaken en de roosters moet je nog wel
vaker schoonmaken aangezien deze enorm veel stof
verzamelen. Daarnaast moet je de filters van jouwairco
regelmatig schoonmaken om ervoor te zorgen dat je airco
blijft functioneren zoals dat behoort.
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5. Onderhoud en reinigen

6. Een specialist vinden
De voordeligste vakspecialist vind je door gratis én
vrijblijvend offertes op te vragen. Dat kun je hier doen. De
volgende punten komen in de offerte:

https://aircoprijzen.nl/offertes/?postcode=

