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Installatievolgorde 
VOORBEREIDING VAN HET DAK VAN HET VOERTUIG 

(A) Dak zonder (panorama) dakluik 

o Wanneer u kunt kiezen waar u het gat in het dak kan maken, dan is het aanbevolen dat u dit doet 

op de lijn van de bestuurdersstoel, zodat de verdeling van de lucht optimaal is. (Het is altijd 

effectiever om koude lucht van de voorkant te ontvangen.) 

o Wanneer u de beste plek heeft gekozen, maakt u een gat van 430 mm x 310 mm, waarbij u hoeken 

met een radius van 30 mm maakt en vervolgens buigt u de dakplaat omhoog om de plaat meer 

stijfheid te geven. (Ongeveer 10 mm in hoogte rondom de gehele perimeter (omtrek).   

 

o Plak de afdichtingsband rond het gat in een rechthoek van ongeveer 600 mm x 400 mm. Zorg 

ervoor dat het bovenste oppervlak in één vlak ligt voor de juiste ondersteuning van het basisdeel 

van de airconditioner, ter voorkoming van het binnendringen van lucht of water van buiten. 

o Breng afdichtingskit (Dekalin Dekaseal 8936) aan op de afdichtingsband en in de binnenste 

perimeter (omtrek) van het gat, voordat de airconditioner geplaatst wordt. 

 
(B) Dak met (panorama) dakluik 

o Verwijder het dakluik. 

o Als het dakluik geen afdichtingsband heeft, plak er dan één rondom de perimeter (omtrek) 

voor een goede ondersteuning van het basisdeel van de airconditioner.  

o Breng afdichtingskit (Dekalin Dekaseal 8936) aan op de afdichtingsband, voordat de 

airconditioner geplaatst wordt. 

 

  

  

Dubbele moer 

Universele telescopische ondersteuningen 
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Montage van de airconditioner op het dak 
De apparatuur wordt boven het gat in het dak geplaatst en wordt zo goed mogelijk gecentreerd. Vervolgens 

worden de telescopische montagebeugels geplaatst zoals aangegeven in de figuur.  

De 4 bouten dienen kruislings en gelijkmatig te worden aangedraaid, totdat u ziet dat de afdichtingsband 

goed aangedrukt wordt tussen de dakplaat en het basisdeel en er dus geen lucht en water meer van 

buitenaf binnen kan dringen. 

 

 

Montage van binnenkader en bedieningspaneel 
Nadat de airconditioner goed is vastgezet aan het dak, worden vervolgens het binnenkader en het 

bedieningspaneel gemonteerd. 

Voordat met de set schroeven het bedieningspaneel wordt gemonteerd, dienen eerst de elektrische 

verbindingen (van het bedieningspaneel) te worden gemaakt met de daarvoor bestemde stekkers.  

In het geval de kabelhoes binnenin het voertuig geïnstalleerd wordt, dienen ook de elektrische- en 

wateraansluiting te worden gerealiseerd voordat de schroeven worden aangedraaid. 

 

De airconditioner mag NIET geïnstalleerd worden met een negatieve hellingshoek 

 
 

Indien noodzakelijk, dan kan de airconditioner geïnstalleerd worden met de voorzijde in de richting 

van de achterzijde van het voertuig. 
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CAMPER 
INSTALLATIE MET KABELHOES GEMONTEERD AAN DE BINNENZIJDE 

 

In voertuigen waar de watertank zich aan de binnenzijde van het voertuig bevindt of waarbij een reeds 

bestaande watertank wordt gebruikt, is het raadzaam om de elektrische- en wateraansluitingen aan de 

binnenzijde te gebruiken. 
 

Alle airconditioners hebben twee aansluitmogelijkheden:  

aan de buitenzijde en aan de binnenzijde. 

 



 

6 
 

 

CAMPER premium | Model 2016-NL 

WATERTANK 
Het voor-koelingssysteem staat het gebruik van elke willekeurige watertank toe, op elke willekeurige positie 

in het voertuig. De watertank dient zich echter wel beneden het niveau van de airconditioner te bevinden, 

maar het maakt niet uit of deze horizontaal of verticaal gemonteerd is.  

In campers kan de watertank gebruikt worden die reeds aanwezig is voor huishoudelijk gebruik.  
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PREMIUM BEDIENINGSPANEEL

 
TOETSVERLICHTING 

De achtergrondverlichting van de toetsen van het bedieningspaneel is amberkleurig en verandert naar blauw wanneer 

een toets wordt ingedrukt. Met toets 9 kiest u de kleur van de externe verlichting (niet beschikbaar op dit model). Het 

helderheidniveau van de toetsen kan worden aangepast met de toetsen 3 (-) en 2 (+), mits alle andere functies zijn 

uitgeschakeld. Wanneer een functie wordt geactiveerd, bijvoorbeeld het alarm of de indicatie watertekort, dan lichten 

de toetsen maximaal 14 seconden op en wordt vervolgens teruggekeerd naar de ingestelde helderheid.   

AIRCONDITIONER 

De airconditioner kan worden aan- of uitgezet met toets 8. Om de luchtsnelheid te aan te passen kunnen de toetsen 2 

(+) en 3 (-) worden gebruikt. Het is mogelijk om tien verschillende niveaus te selecteren. Het voor-koelingsysteem kan 

worden aan- of uitgezet met toets 10. 

 TIMER-KNOP 

De vier cijfers op het rechter display geven altijd de huidige tijd van de KLOK weer, behalve wanneer u bezig bent de 

functie AUTOMATISCH AAN/UIT, het ALARM of het GELUID aan te passen. De verlichte pictogrammen geven aan 

welke functie actief is. Met de timer-knop (toets 6) kunnen verschillende functies worden ingesteld: 

1. Wanneer u één keer op toets 6 drukt, kan de functie AUTOMATISCH AAN/UIT worden ingesteld 

2. Wanneer u twee keer op toets 6 drukt, kan de functie ALARM worden ingesteld 

3. Wanneer u drie keer op toets 6 drukt, kan het GELUID van de toetsen worden aan- of uitgezet 

4. Wanneer u drie seconden toets 6 houdt ingedrukt, kan de KLOK worden ingesteld. 

Zodra toets 6 voor vijf seconden niet wordt ingedrukt, zal op het display weer de huidige tijd worden weergeven en zal 

het pictogram KLOK oplichten. Hieronder zal de werking van een aantal functies in meer detail worden uitgelegd. 
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INSTELLEN VAN DE KLOK 

Wanneer toets 6 voor drie seconden wordt ingedrukt, beginnen de eerste twee cijfers (uren) op het display te 

knipperen. Met behulp van toetsen 2 (+) en 3 (-) kan de huidige tijd worden aangepast. Als vervolgens toets 8 wordt 

ingedrukt,  beginnen de laatste twee cijfers (minuten) te knipperen en kunnen deze worden aangepast. Tenslotte 

wordt nogmaals toets 8 ingedrukt en na vijf seconden geven de cijfers de huidige tijd weer en licht het pictogram 

KLOK op. 

INSTELLEN VAN AUTOMATISCH AAN/UIT 

Wanneer de airconditioning is ingeschakeld, en vervolgens één keer op toets 6 wordt gedrukt, licht het pictogram 

AUTOMATISCH AAN/UIT op en beginnen de cijfers te knipperen. De gewenste tijd, waarop het systeem automatisch 

moet worden uitgeschakeld, kan vervolgens worden ingesteld met de toetsen 2 (+) en 3 (-). U kunt kiezen uit de 

opties 1h t/m 5h.  Druk vervolgens op toets 8 en het display keert terug naar de huidige tijd en het pictogram 

AUTOMATISCH AAN/UIT blijft aan.  

Om deze functie uit te schakelen wordt toets 6 ingedrukt en zoekt u vervolgens met de toetsen 2 (+) en 3 (-) tot het 

woord OFF in het display verschijnt, en vervolgens wordt toets 8 ingedrukt.  

Wanneer de airconditioner is uitgeschakeld, stelt u op dezelfde manier als hierboven de tijd in waarop het systeem 

automatisch moet worden ingeschakeld. 

INSTELLEN VAN HET ALARM 

Wanneer toets 6 twee keer wordt ingedrukt, gaan vervolgens de eerste twee cijfers op het display (uren) knipperen en 

zal het pictogram ALARM oplichten. Om de alarmtijd in te stellen, worden de toetsen 2 (+) en 3 (-) gebruikt en 

vervolgens wordt toets 8 ingedrukt om daarna weer de minuten in te stellen met de toetsen 2 (+) en 3 (-). Hierna wordt 

toets 8 nogmaals ingedrukt, waarna het woord ON (aan) of OFF (uit) zal gaan knipperen op het display. Kies 

vervolgens met de toetsen 2 (+) en 3 (-) of het ALARM moet worden aan- of uitgezet. Druk tenslotte nogmaals op 

toets 8 en het display zal de huidige tijd weergeven en het pictogram ALARM zal aan zijn als in de vorige stap voor 

ON is gekozen, of het pictogram is uit als voor OFF is gekozen.  

In tegenstelling tot de instelling voor AUTOMATISCH AAN/UIT zal het ALARM niet automatisch uitgeschakeld worden 

wanneer de ingestelde tijd is bereikt, maar zal het alarmsignaal de volgende dag opnieuw klinken als dit niet 

handmatig wordt uitgezet. 

AANPASSEN VAN HET VERMOGEN VAN DE RESERVOIR-POMP 

Afhankelijk van de afstand tussen de watertank en de airconditioner heeft de reservoir-pomp meer of minder 

vermogen nodig. Oorspronkelijk is 50% ingesteld, wat overeenkomt met een slang van ongeveer twee meter lang. 

Wanneer een negen meter lange slang wordt gebruikt, dan zou u 100% moeten instellen. Om het vermogen aan te 

passen, wordt de airconditioner uitgeschakeld en vervolgens wordt toets 10 acht seconden lang ingedrukt. Hierna 

wordt het vermogensniveau weergegeven op het rechter display. Met de toetsen 2 (+) en 3 (-) kan vervolgens het 

vermogensniveau worden ingesteld, waarna toets 10 nogmaals moet worden ingedrukt ter bevestiging. 

Als de (elektrische) aansluiting met de accu is verbroken geweest, zal het vermogensniveau opnieuw moeten worden 

ingesteld.  

INSTELLEN VAN DIRECTE LUCHTBEVOCHTIGING-SYSTEEM 

Als om wat voor reden dan ook de sensors van de voor-koelingskamer gestopt zijn met werken, kan de airconditioner 

worden ingesteld om direct te functioneren (dus zonder voor-koelingsysteem) tot u de mogelijkheid hebt om technisch 

onderhoud te laten uitvoeren. Om dit in te stellen gaat u als volgt te werk: 

Terwijl de airconditioner aan staat, houdt u toets 10 acht seconden lang ingedrukt, waarop deze langzaam begint te 

knipperen. Om het voor-koelingsysteem vervolgens uit te schakelen, drukt u nogmaals op toets 10 of sluit u het 

gehele apparaat uit. 

VERLICHTING 

Met behulp van toets 7 is het mogelijk om de interne verlichting van de airconditioner in of uit te schakelen. De kleur 

van de interne verlichting kan worden aangepast als de airconditioner is uitgeschakeld. Druk hiervoor eerst op toets 7, 

waarna u met toetsen 2 (+) en 3 (-) de gewenste kleur kan kiezen.  

Met behulp van toets 9 is het mogelijk om de externe verlichting van de airconditioner in of uit te schakelen. Deze 

optie is niet beschikbaar op dit model. 
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SIGNALERING VAN WATERTEKORT 

Wanneer er watertekort wordt geconstateerd 

(meestal doordat de watertank leeg is), wordt 

dit op twee manieren aangegeven: op het 

linker display gaat het pictogram INDICATIE 

WATERGEBREK knipperen en de verlichting 

van toets 10 (voor-koelingsysteem in-

/uitschakelen) van het bedieningspaneel gaat 

knipperen 

AFSTANDSBEDIENING 

Met behulp van de afstandsbediening kunt u de 

volgende zaken instellen (zie afbeelding): de 

interne verlichting (3), het voor-koelingsysteem 

(7), het apparaat in- of uitschakelen (1), de 

luchtsnelheid variëren (2 en 6), automatisch 

aan/uit (4). Bovendien zit er een zaklantaarn 

voorin de afstandsbediening (5). 

 

 

IMPORTEUR 

Neil Benelux  

Boezemweg 51  

2641 KG Pijnacker 

T: 015-3695775 

http://www.neil-airco.nl/ 

http://www.caravanencamperparts.eu/ 
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VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) 

Koelt dit product op dezelfde manier als een 

conventionele airconditioner? 

Nee, de Neil Camper premium is een 

airconditioner die werkt volgens het 

energiezuinige principe van verdampingskoeling. 

Hierdoor is het gebruik van deze airconditioner 

uitsluitend elektrisch en wordt alleen nog water 

verbruikt. Hierdoor kan deze airconditioner zowel 

rijdend als stilstaand worden gebruikt.  

Een conventionele airconditioner koelt alleen 

wanneer de verbrandingsmotor van het voertuig 

of een generator draait. Dit veroorzaakt o.a.: 

toename in brandstofgebruik, luchtvervuiling door 

uitlaatgassen, geluidsoverlast en overmatige 

slijtage.  

 

Hoeveel graden kan dit product de 

temperatuur laten dalen? 

Een airconditioner die werkt op basis van 

verdampingskoeling verdampt water. De daling in 

temperatuur hangt af van het weer: bij een hoge 

temperatuur en lage luchtvochtigheid is de 

koeling het grootst. Met dit product, kunt u de 

temperatuur in een warm en relatief vochtig 

klimaat gemiddeld met 10 graden laten dalen. In 

een warm en droog klimaat zou 20 graden 

mogelijk moeten zijn.  

 

Kan ik de temperatuur aanpassen? 

Met een conventionele airconditioner kunt u de 

gewenste temperatuur instellen. Met een 

airconditioner die werkt op basis van 

verdampingskoeling zal de uitgaande 

temperatuur afhangen van de 

omgevingscondities.  

 

Is dit product geschikt voor een erg heet 

klimaat? 

In het algemeen geldt: hoe hoger de 

omgevingstemperatuur, hoe lager de 

luchtvochtigheid. Daarom zal in zo’n klimaat een 

airconditioner die werkt op basis van 

verdampingskoeling een hogere capaciteit 

hebben om water te verdampen en zal de koeling 

dus beter zijn. Er is uitgerekend dat per liter 

verdampt water deze airconditioner een 

koelcapaciteit heeft van 2200 BTU/h (=645 W). 

 

Wordt de koeling beter als er ijs aan het water 

wordt toegevoegd? 

In het exclusieve geval van de Neil airconditioner, 

zal, dankzij het voor-koelingsysteem 

(gepatenteerd), de watertemperatuur geen invloed 

hebben op de temperatuur van de uitgaande lucht. 

Het is dus niet nodig om (zoals bij andere 

verdampingskoelers) ijs aan het water toe te 

voegen om de temperatuur te verlagen. 

 

Bevochtigt het de hele omgeving? 

Absoluut niet. Het koelingsproces wordt 

bewerkstelligd dankzij de capaciteit van de 

buitenlucht om vochtigheid te absorberen. Dit 

proces vindt echter plaats binnenin de Neil 

airconditioner; wanneer de lucht door de 

uitblaasopeningen wordt uitgedreven, begint het 

vochtigheid te verliezen zodra het er verder 

vandaan wordt bewogen. Hierdoor zal de totale 

luchtvochtigheid in het voertuig niet de normale 

waarden overschrijden.  

Uit studies die uitgevoerd zijn naar de beste 

condities voor gezondheid, productiviteit en 

concentratie van mensen is gebleken dat de ideale 

omgevingscondities zijn wanneer de temperatuur 

ligt tussen 18 ºC en 27 ºC bij een relatieve 

luchtvochtigheid tussen de 40% en 60%.  

Dit zijn de omgevingscondities die de Neil 

airconditioner in stand houdt.  

 

Kan ik een parfum of deodorant in het water 

gebruiken? 

Ja, maar aangeraden wordt slechts 3 druppels 

geurvloeistof/bleekwater per liter water.   

 

Kan ik een omvormer van 220V naar 12V 

gebruiken als stroombron? 

Ja, mits deze ten minste 10A kan leveren bij 12V. 

 

Kan een 12V-apparaat in een 24V-eenheid 

worden geplaatst? 

Nee, want dan ontstaat er onbalans in acculading. 

 

Begint de Neil airconditioner na opstarten gelijk 

te koelen? 

Het zal enige tijd duren voor het verdamperfilter 

verzadigd is met water en het apparaat dus zal 

beginnen met koelen.  
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PREVENTIEF ONDERHOUD 
 

Na elke 300 gebruiksuren raden wij de volgende onderhoudstaken aan: 

 

1. Verwijder de witte buitenschaal door eerst de schroeven aan de zijkant te verwijderen. 

 

2. Inspecteer de luchtbevochtigingsbuis die aan de achterzijde van de buitenschaal bevestigd 

is. Alle gaten van de buis moeten onbedekt zijn. Indien dit niet het geval is, dan dient de 

buis gereinigd te worden door perslucht te blazen in het T-stuk dat de twee delen van de 

buis verbindt.  

 

 

3. Verwijder het verdamperfilter en reinig deze met veel water (zonder chemicaliën). Na elke 

900 gebruiksuren moet het verdamperfilter worden vervangen door een nieuwe.  

 

4. Verwijder het deksel van de voor-koelingskamer (vastgezet met schroeven) en maak de 

sensors en de luchtbevochtigingspomp schoon of vervang deze indien noodzakelijk. 

 

5. Controleer de werking van de luchtbevochtigingspomp als volgt: 

a. Zet het apparaat aan met de ventilator op minimale snelheid 

b. Activeer het voor-koelingsysteem 

c. Wanneer de luchtbevochtigingspomp goed werkt, zou de hoeveelheid water die uit de 

luchtbevochtigingsbuis komt een opvangbak moeten vullen die equivalent is aan één 

kop koffie (=125 mL). 

d. Als het waterdebiet minder is, vervang dan de luchtbevochtigingspomp door een nieuwe 

van gelijk voltage.  

 

6. Plaats alle onderdelen terug op hun oorspronkelijke plaats. 

 

 

 

 

  

VOORDAT HET APPARAAT WORDT UITGESCHAKELD, IS HET AANBEVOLEN OM 

DEZE 3 UUR AAN TE LATEN STAAN ZONDER HET VOOR-KOELINGSYSTEEM, ZODAT 

HET VERDAMPERFILTER KAN DROGEN EN VIEZE GEUREN WORDEN VOORKOMEN. 
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Controleer de belangrijkste componenten  

wanneer de koelfunctie afneemt 

 
1. Electronicaboard 

Controleer of toets 6 van het voor-

koelingsysteem is ingeschakeld en of deze 

niet knippert (wanneer er geen water is). 

Wanneer toets 6 knippert en de tank heeft 

wel water, controleer dan de reservoir-pomp 

en de vulslang. 

 

2. Reservoir-pomp 

Controleer of de reservoir-pomp in de 

watertank niet is doorgebrand of dat het 

schoepenrad los is van de motor (de pomp 

maakt geluid, maar pompt geen water). 

Controleer ook of de elektrische aansluiting 

niet is gecorrodeerd/gesulfateerd.  

 

3. Luchtbevochtigingspomp 

Controleer of de pomp niet doorgebrand is of 

dat het schoepenrad los is van de motor. 

Controleer of alle gaten van de 

luchtbevochtigingsbuis onbedekt zijn en dat 

het gehele verdamperfilter door de 

luchtbevochtigingsbuis wordt bevochtigd.  

 

4. Instellen van directe luchtbevochtiging-

systeem 

Als bovenstaande punten zijn gecontroleerd 

en het niet mogelijk is om de airconditioner 

normaal te laten koelen, dan dient u het 

directe luchtbevochtiging-systeem (zonder 

voor-koelingsysteem) in te schakelen, zodat 

het apparaat op een meer elementaire manier 

toch gaat koelen, totdat het mogelijk is om 

technisch onderhoud te laten uitvoeren. (Zie 

onder Premium Bedieningspaneel elders in 

deze handleiding.) 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

Maximaal (accu)verbruik bij 12 V 7 Ah 

Aantal ventilatorstanden 10 

(Accu)verbruik ventilator, per stand, bij 12 V  
0.44 Ah (1), 0.55 Ah (2), 0.72 Ah (3), 0.94 Ah (4), 
1.10 Ah (5), 1.52 Ah (6), 1.97 Ah (7), 2.66 Ah (8) 
3.48 Ah (9), 5.6 Ah (10)  

Maximaal debiet lucht 700 m3/h 

Voor-koelingsysteem Ja 

Afstandsbediening Ja 

Garantie 2 jaar 

Geschatte koelcapaciteit 1000 tot 6000 BTU/h (=293 tot 1758 W) 

Buitenafmetingen  880 x 690 x 90 mm  

Binnenafmetingen 560 x 640 x 50 mm 

Verpakkingsafmetingen en gewicht 820 x 940 x 210 mm – 18 kg 

Gatmaat in dak voertuig 430 x 310 mm 

Maximale hoogte boven dak 90 mm 

Watertank  
Niet inbegrepen bij dit model. Bestaande watertank 
te gebruiken of watertank leverbaar tegen meerprijs 

Waterverbruik Tussen 1 en 3 liter/uur 

Gewicht als leeg 12 kg 

Gewicht als gevuld met water 15 kg 

 

  

WAARSCHUWING: 
Koppel de (-) en (+) polen van de accu los 

wanneer u gaat lassen aan het voertuig. 

Anders zou u het electronicaboard 

onherstelbaar kunnen beschadigen. 
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