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Ventiloconvectoare elegante și de design, 
personalizabile precum ambientul tău 

Cele mai bune performanțe și eficiențe din categorie 

Stylish fan coil, as customizable 
as your environment

Performance and efficiency at the top of the 
category



5 Funcții exclusive 
pentru gama Grimper 
Features that only               
Grimper Fan can offer

Încălzire 
Heating

Răcire 
Cooling

Dezumidificare
Dehumidification

Racorduri hidraulice disponibile pe 
ambele părți fără muncă suplimentară
Left or right hydraulic connections 
always available without extra work

Control Wi-fi pentru o gestiune 
comodă de pe telefonul mobil
Wi-fi controls for easy management 
by smartphone

Consum redus de energie
Low energy consumption
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Cel mai subțire ventiloconvector, numai 12 cm!
The thinnest Fan Coil, only 12 cm!

Numai 12 cm! 
Only 12 cm!

Noua gamă Grimper Fan este cu 10% mai subțire față de 
produsele concurente, lățime de numai 12 cm!

Absența grilelor frontale vă permite să instalați gama Grimper Fan 
într-un mod versatil chiar și în cele mai limitate spații. Datorită 
sistemului inovator de ventilație, performanța bateriei este 
garantată prin lucrul cu presiune negativă. Panoul frontal din sticlă 
securizată poate fi schimbat pe ambele părți pentru a permite 
conectarea conductelor pe partea stângă / dreapta, fără operații 
suplimentare (mod. VSL).
Tehnologia DC Inverter: silențiozitate maximă. Controller opțional 
montat in unitate.

New range Grimper Fan the thinnest in the market 
of slim type fancoil units by 10%, only 12 cm!

The absence of front grids allows the Grimper Fan installation 
in a versatile way even in the most confined spaces. Thanks 
to the innovative ventilation system, battery performance is 
guaranteed by working with negative pressure. 
The front panel in tempered glass can be mounted on both 
sides to allow left/right pipes connection without additional 
operations (VSL model). DC Inverter technology: extreme low 
noise. Optional on board control.

Întreaga gamă de ventiloconvectoare Grimper, MSL și VSL, este ușor de 
gestionat datorită ecranului tactil de control și a aplicației mobile. Este 
posibilă gestionarea unei rețele de utilaje atât pentru clădiri rezidențiale 
cât și pentru structuri hoteliere, birouri și clădiri publice. Aplicația este 
disponibilă atât pentru sistemele iOS cât și pentru Android.

The entire Grimper Fan range, MSL and VSL, is easy to manage thanks 
to the controls touch screen and convenient App.  It is possible to 
manage a network of machines both for residential and for hotel 
structures, offices and public buildings. The App is available for 
both iOS and Android systems.

Controller cu touch screen și funcție Wi-Fi 
Touch Screen controls and WiFi function
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Gama Grimper are 3 linii de produse pentru a 
oferi o flexibilitate maximă pentru orice 
instalație.

Game: flexibilitate maximă 
Ranges: maximum flexibility

Grimper Fan consists of 3 product lines to get the 
maximum flexibility in every installation.

MSL
Ideale pentru instalare pe perete. Datorită celor 12 cm lățime 
este mai subțire față de orice split.

Perfect on the wall installation. By its 12 cm of thickness, 
it’s thinner than a split.

BSL
Create pentru băi, dar nu numai. Ideale și pentru instalări în 
spații reduse precum în spatele unei uși.

Born to the bathroom, but not only. You can easly install 
behind a door in narrow space.

VSL
Proiectate pentru instalare pe podea sau pe tavan. 
Conexiuni la stânga sau la dreapta în standard.

Designed for an high versatility floor standing or ceiling 
installation. Left or right connections always available.
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Ventiloconvector ultra slim cu instalare pe perete 
Ultra flat fancoil for high wall installation

• Flapsuri duble pentru un control exact al direcției aerului
• Opt trepte de viteză 
• Capacitate de încălzire/răcire modulantă 
• Funcție de răcire, încălzire, dezumidificare 
• Capacități cuprinse între 0.5 și 4 kW 

• Grosime super subțire, doar 12 cm
• Nivel minim de zgomot sub pragul sonor, 20 dB(A)
• Tehnologie DC Inverter
• Consum redus de energie, doar 4 Watt
• Design modern
• Panoul frontal din sticlă securizată cristal
• Filtre plisate din oțel inoxidabil cu durată nelimitată
• Ventilator tangenţial din aluminiu pentru o mai mare eficienţă
• Telecomandă standard sau telecomandă cu fir opțională
• Indicator digital al temperaturii camerei

• Double flap for accurate control of the air flow
• Eight speed programs
• Adjustable thermal power
• Cooling, heating, dehumidification function
• Adjustable thermal power from 0.5 to 4 kW

• Super thin thickness, only 12 cm
• Minimum noise level below the threshold of the audible, 20 dB(A)
• DC Inverter technology
• Low power consumption, only 4 Watts
• Modern design
• Front panel in tempered glass crystal
• Pleated stainless steel filters of unlimited duration
• Tangential aluminum fan for greater efficiency
• Standard remote control or wired remote control
• Digital indicator of the room temperature

Grimper Fan MSL
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• Trei modele 12-17-25
• Instalare 2 sau 4 țevi 
• Vane cu 2 sau 3 căi cu by-pass 
• Instalare și mentenanță facilă 
• Telecomandă în standard 

• Three sizes 12-17-25
• 2 and 4 pipe installation
• 2-way and 3-way by-pass valves
• Easy installation and maintenance
• Remote controller as standard

Installazione a pavimento o a soffitto
Floor standingor ceiling installation

Installazione a parete alta
High wall installation

Installazione a circa 1 m dal pavimento
Floor standing installation with or without feet

Date tehnice 
Technical data

Model / Model 12 17 25

Capacitate de răcire totală / Total cooling capacity kW 1,20 1,70 2,45

Capacitate de încălzire totală / Total heating capacity main exchanger kW 1,68 2,45 3,30

Debit de aer (min-max) / Air flow rate (min-max) m3/h 155-315 240-450 310-540

Putere electrică absorbită (min-max) / Electric power absorption (min-max) W 4-11 5-14 8-17

Presiune sonoră minimă (SPL) / Minimum sound pressure (SPL) dB(A) 23,0 23,4 25,0

Lungime / Width mm 873 1065 1257

Înălțime / Height mm 383 383 383

Adâncime / Depth mm 122 122 122

Greutate / Weight kg 16 17 20

Motor DC Inverter cu putere redusă / DC Inverter motor low power si si si

Ventilator tangențial din aluminiu / Tangential aluminum fan si si si

Telecomandă / Remote control si si si

Display LCD / LCD display si si si

Filtru plisat din inox / Pleated stainless steel filter si si si

Panou frontal din sticlă securaizată cristal / Front panel in tempered glass si si si

Structură din oțel vopsit / Machine frame in powder-coated steel si si si

Alimentare electrică / Supply voltage V-Hz 220-50 220-50 220-50

OPȚIONAL / OPTIONAL

Controller cu ecran LCD si control Wi-Fi / Luxury touch screen built-in control with wi-fi optional optional optional

Senzor de temperatură apă / Water temperature probe optional optional optional

Vană cu 3 căi și by-pass sistem 2 țevi / 3-way valve kit with by pass for 2pipes optional optional optional

Kit vană cu 2 căi / Straight 2-way valve kit optional optional optional
Condiții de testare mod răcire: Ambient: 27° C – 47% U.R. Temp. apei. (tur/retur):7/12°C - Conditii de testare mod incalzire: Ambient: 20°C. Temperatura apei tur: 50°C, aceeași condiționare a debitului de apă. 
Cooling test conditions: Room:27° C – 47% R.H. Water temp. (in/out):7/12°C - Heating test conditions: Room:20° C. Water temp. in:50. same water flow conditioning
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Grimper Fan VSL
Ventiloconvector super slim pentru instalare pe perete sau pe tavan 
Hydronic fan coil for floor standing or ceiling installation

• Debit de aer reglabil cu grile mobile din aluminiu extrudat
• Opt programe de viteză
• Capacitate de încălzire/răcire modulantă.
• Funcție de racire, încălzire, dezumidificare
• Capacități cuprinse între 0,5 și 4,7 kW

• Grosime super subțire, doar 12 cm
• Nivel minim de zgomot sub pragul sonor, 20 dB (A)
• Tehnologie DC Inverter
• Consum redus de energie, doar 4 Watt
• Design modern
• Panoul frontal din sticla securizata cristal
• Panou decorativ din sticlă dublu, față și spate, la cerere
• Filtre plisate din oțel inoxidabil cu durată nelimitată
• Ventilator tangenţial din aluminiu pentru o mai mare eficienţă
• Comenzi încorporate sau cu panou de perete la distanță
• Conexiuni hidraulice stânga sau dreapta întotdeauna disponibile 
fără muncă suplimentară

• Adjustable air flow with movable grilles in extruded aluminum
• Eight speed programs
• All units with modulating thermal power.
• Cooling, heating, dehumidification function
• Thermal power from 0,5 to 4, 7 kW

• Super thin thickness, only 12 cm
• Minimum noise level below the threshold of the audible, 20 dB (A)
• DC Inverter technology
• Low power consumption, only 4 Watts
• Modern design
• Front panel in tempered glass crystal
• Double facade, front and rear, on request
• Pleated stainless steel filters of  unlimited duration
• Tangential aluminum fan for greater efficiency
• Controls built-in or with remote  wall panel
• Left or right hydraulic connections always available without

extra work
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Installazione a pavimento o a soffitto
Floor standingor ceiling installation

Installazione a parete alta
High wall installation

Installazione a circa 1 m dal pavimento
Floor standing installation with or without feet

Model / Model 09 18 27 34

Capacitate de răcire totală / Total cooling capacity kW 0,88 1,81 2,7 3,38

Capacitate de încălzire totală / Total heating capacity main exchanger kW 1,10 2,40 3,20 4,23

Debit de aer (min-max) / Air flow rate (min-max) m3/h 80-180 155-315 240-450 310-540

Putere electrică absorbită (min-max) / Electric power absorption (min-max) W 3-12 4-13 5-14 8-17

Presiune sonoră min (SPL) / Minimum sound pressure (SPL) db(A) 20,5 21,6 23,5 21,7

Lungime / Width mm 681 873 1065 1257

Înălțime / Height * mm 553 553 553 553

Adâncime / Depth mm 122 122 122 122

Greutate / Weight kg 18 21 24 27

Motor DC Inverter cu putere scăzută / DC Inverter motor low power si si si si

Ventilator tangențial din aluminiu / Tangential aluminum fan si si si si

Telecomandă / Remote control no no no no

Display LCD / LCD display no no no no

Filtru plisat din inox / Pleated stainless steel filter si si si si

Panou frontal din sticlă securaizată cristal / Front panel in tempered glass si si si si

Structură din oțel vopsit / Machine frame in powder-coated steel si si si si

Alimentare / Supply voltage V-Hz 220-50 220-50 220-50 220-50

OPȚIONAL / OPTIONAL

Controller cu ecran LCD si control Wi-Fi/ Luxury touch screen built-in control with wi-fi optional optional optional optional

Senzor de temperatură apă / Water temperature probe optional optional optional optional

Vană cu 3 căi și by-pass sistem 2 țevi / 3-way valve kit with by pass for 2pipes optional optional optional optional

Vană cu 3 căi și by-pass sistem 4 țevi / 3-way valve kit with by pass for 4pipes optional optional optional optional

Kit vană cu 2 căi / Straight 2-way valve kit optional optional optional optional

Suporți de susținere / Ground fixing feet optional optional optional optional

Panou frontal radiant / Front radiant panel optional optional optional optional

Tavă de colectare condens pentru montaj pe orizontală / Horizontal installation tray optional optional optional optional

Panou de sticlă posterior / Rear aesthetic panel optional optional optional optional
Condiții de testare mod răcire: Ambient: 27° C – 47% U.R. Temp. apei. (tur/retur):7/12°C - Conditii de testare mod incalzire: Ambient: 20°C. Temperatura apei tur: 50°C, aceeași condiționare a debitului de apă.  
Cooling test conditions: Room:27° C – 47% R.H. Water temp. (in/out):7/12°C - Heating test conditions: Room:20° C. Water temp. in:50. same water flow conditioning
* Înălțime fără suporți / Height without aesthetic feet

Date tehnice 
Technical data

• Patru modele 09--18-27-34
• IInstalare 2 sau 4 țevi cu posibilitate de racordare 

hiraulică pe partea dreaptă sau stangă  
• Vane cu 2 sau 3 căi cu by-pass 
• Instalare ușoară și mentenanță facilă 

• Four sizes 09-18-27-34
• 2 and 4 pipe installation with right/left pipes by turning 

the front panel
• 2-way and 3-way by-pass valves
• Easy installation and maintenance
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Grimper Fan BSL
Ventiloconvector ultra slim pentru montaj în băi sau în spatele ușilor 
Ultra flat fancoil for bathrooms and and behing the doors

• Poate fi instalat în spatele ușilor 
• Debit de aer reglabil cu grile mobile din aluminiu extrudat
• Opt programe de viteză
• Modularea puterii termice prin diferite setări de viteză a 

ventilatorului
• Funcție de răcire, încălzire, dezumidificare
• Capacitate de încălzire până la 1,65 kW
• Telecomandă standard
•
• Grosime super subțire, doar 12 cm
• Nivel minim de zgomot sub pragul sonor, 20 dB (A)
• Tehnologie DC Inverter
• Consum redus de energie, doar 4 Watt
• Design modern
• Panoul frontal din sticlă securizată cristal
• Panou radiant de 200 Watt în standard
• Filtre plisate din oțel inoxidabil cu durată nelimitată
• Ventilator tangenţial din aluminiu pentru o mai mare eficienţă
• Telecomandă cu infraroșu

• It can be installed behind the doors
• Adjustable air flow with movable grilles in extruded aluminum
• Eight speed programs
• Modulating thermal power through various  fan speed settings
• Cooling, heating, dehumidification function
• Heating capacity up to 1.65 kW
• Remote controller as standard

• Super thin thickness, only 12 cm
• Minimum noise level below the threshold of the audible, 20 dB (A)
• DC Inverter technology
• Low power consumption, only 4 Watts
• Modern design
• Front panel in tempered glass crystal
• Radiant panel of 200Watt as standard
• Pleated stainless steel filters of unlimited duration
• Tangential aluminum fan for greater efficiency
• Infrared remote controller
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Installazione a pavimento o a soffitto
Floor standingor ceiling installation

Installazione a parete alta
High wall installation

Installazione a circa 1 m dal pavimento
Floor standing installation with or without feet

• Un singur model
• Instalare 2 țevi
• Vană cu 2 sau 3 căi cu by pass 
• Instalare ușoară și mentenanță facilă 

• One size
• 2 pipe installation
• 2-way and 3-way by-pass valves
• Easy installation and maintenance

Date tehnice 
Technical data

Model / Model 12
Capacitate de răcire totală / Total cooling capacity kW 1,20
Capacitate de încălzire totală / Total heating capacity main exchanger kW 1,45
Debit de aer (min-max) / Air flow rate (min-max) m3/h 120-225
Putere electrică absorbită / Electric power absorption (min-max) W 4-11
Presiune sonoră minimă (SPL) / Minimum sound pressure (SPL) dB(A) 19,1
Lungime / Width mm 565
Înălțime / Height mm 1100
Adâncime / Depth mm 122
Greutate / Weight kg 18
Motor DC Inverter cu putere joasă / DC Inverter motor low power si
Ventilator tangențial din aluminiu / Tangential aluminum fan si
Telecomandă / Remote control si
Display LCD / LCD display si
Filtru plisat din inox / Pleated stainless steel filter si
Panou frontal din sticlă securaizată cristal / Front panel in tempered glass si
Structură din oțel vopsit / Machine frame in powder-coated steel si
Alimentare / Supply voltage V-Hz 220-50
OPȚIONAL / OPTIONAL
Controller cu ecran LCD si control Wi-Fi/ Luxury touch screen built-in control with wi-fi optional
Senzor de temperatură apă / Water temperature probe optional
Vană cu 3 căi și by-pass sistem 2 țevi  / 3-way valve kit with by pass for 2pipes optional
Kit vană cu 2 căi / Straight 2-way valve kit optional
Panou frontal radiant / Front radiant panel si
Condiții de testare mod răcire: Ambient: 27° C – 47% U.R. Temp. apei. (tur/retur):7/12°C - Conditii de testare mod incalzire: Ambient: 20°C. Temperatura apei tur: 50°C, aceeași condiționare a debitului de apă.  
Cooling test conditions: Room:27° C – 47% R.H. Water temp. (in/out):7/12°C - Heating test conditions: Room:20° C. Water temp. in:50. same water flow conditioning
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A I R C O N D I T I O N I N G

Via San Giuseppe Lavoratore, 24 - 37040 Arcole - Verona - Italy
Tel. (+39) 045 7636585 - Fax (+39) 045 7636551 - P.IVA 01209000239

info@advantixspa.it - www.maxa.it 

DEP02080101001.01




