Typoszereg klimatyzatorów Split
Wydajność [kW]
Kod wydajności

Typ

2.0
7

3.5
12

RSG09LTCA

RSG12LTCA

RSG07LUCA

RSG09LUCA

RSG12LUCA

RSG14LUCA

RSG07LMCA

RSG09LMCA

RSG12LMCA

RSG14LMCA

Jednostka LTCA
Wysoka specyﬁkacja techniczna
i zaawansowane wzornictwo
-strona 18-

Typ ścienny
-strona 18-

Jednostka LUCA
Wysokie COP
-strona 20Jednostka LMCA
Wysoka wydajność
-strona 22-

4.1
14

2.6
9

5.3
18

NOWOŚĆ

Jednostka LMTA
Komfort w dużym pomieszczeniu
-strona 24Jednostka LFCA
Komfort w standardzie
-strona 26Jednostka LLCC
Kompaktowy komfort
-strona 28-

RSG18LFCA

RSG09LLCC

RSG12LLCC

Typ przypodłogowy
-strona 30RGG09LVCA

RGG12LVCA

RGG14LVCA

Typ przysuﬁtowo-przypodłogowy
-strona 32RYG18LVTB

Typ przysuﬁtowy
-strona 34-

Typ zwarty kasetonowy
-strona 36-

RCG12LVLB

RCG14LVLB

RCG18LVLB

Typ kasetonowy
-strona 38NOWOŚĆ

Typ kasetonowy 360o
-strona 40-

RCG18LRLB

Typ zwarty kanałowy
-strona 42-

RDG12LLTB

RDG14LLTB

RDG12LHTBP

RDG14LHTBP

RDG18LLTB

NOWOŚĆ

Typ kanałowy średni spręż
-strona 44-

Typ kanałowy średni spręż
-strona 46-

Typ kanałowy wysoki spręż
-strona 48-
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RDG18LHTBP

7.1
24

8.8
30

RSG30LMTA

RSG24LFCC

10.6
36

12.5
45

14.0
54

15.0
60

20.0
72

25.0
90

RSG36LMTA

RSG30LFCA

RYG24LVTA

RYG30LRTE

RYG36LRTE
RYG36LRTA[3 fazy]

RYG45LRTA
RYG45LRTA [3 fazy] RYG54LRTA[3 fazy]

RCG24LVLA

RCG30LRLE

RCG24LRLB

RDG24LMLA

RDG24LHTBP

RCG30LRLB

RDG30LMLE

RDG30LHTBP

RCG36LRLE
RCG45LRLA
RCG54LRLA
RCG36LRLA [3 fazy] RCG45LRLA [3 fazy] RCG54LRLA [3 fazy]

RCG36LRLB

RCG45LRLB

RCG54LRLB

RDG36LMLE
RDG45LMLA
RDG36LMLA [3 fazy] RDG45LMLA [3 fazy]

RDG36LHTBP

RDG45LHTBP

RDG54LHTBP

RDG54LHTA
RDG45LHTA
RDG45LHTA [3 fazy] RDG54LHTA [3 fazy] RDG60LHTA [3 fazy] RDC72LHTA [3 fazy]

www.fujielectric.eu

RDC90LHTA [3 fazy]
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Fuji Electric to innowacyjne i kreatywne systemy klimatyzacji
zapewniaj ce komfort oraz uduj ce harmonijne
wsp łistnienie człowieka z otaczaj cym środowiskiem

004
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Nowe podejście do Normy
fektywności nergetycznej
Fuji Furukawa Engineering & Construction działa zgodnie z dyrektywą Unii
Europejskiej 20/20/20 do 2020 roku

20% MNIEJ

20% MNIEJSZE 20% WIĘCEJ

emisji CO2

zużycie energii pierwotnej

energii odnawialnej

Produkty Fuji Furukawa Enginerring
& Construction ściśle przestrzegają
rozporządzenia 846/2006/EC
dotyczącego F-Gazów.

Produkty Fuji Furukawa Enginerring
& Construction charakteryzują się
wysoką wydajnością, w ślad za tym
idzie niski pobór i zużycie energii
pierwotnej.

Produkty Fuji Furukawa Enginerring
& Construction aktywnie promuje
powietrzne pompy ciepła jako odnawialne
źródła energii cieplnej.

Rzeczywiste działania
zwiększaj ce
energooszczędność

Roczne godziny pracy do temperatury zewnętrznej
Roczne godziny pracy do temperatury zewnętrznej
250
Czas [h]

25
30
40
35
15
20 zewnętrzna
25 [oC] 30
Temperatura
35
o
Temperatura zewnętrzna [ C]
Chłodzenie

150
100
600
500
50
400
0
300 15
200
100
600
0
500 -15
400
300
200
100
0
-15

Fuji Furukawa E&C dostarcza klimatyzatory z wyższym SEER i SCOP.

40

Ciep ej

Czas [h]

Czas [h]
Czas [h]

Chłodzenie

50
200

Czas [h]

Czas [h]

Współczynnik Sezonowej Efektywności
oznacza sezonową wydajność w trybie grzania

100

200
Chłodzenie
150

100 pracy do temperatury zewnętrznej
Roczne
godziny
50

600
Ciep ej
imniej
Umiarkowanie
500
imniej
Umiarkowanie
400
20
25
30
40
35
Grzanie
Temperatura zewnętrzna [oC]
300
Grzanie
200
Roczne
godziny pracy do temperatury zewnętrznej
Ciep ej
250
100
0
15
imniej
7
0
200
Umiarkowanie
-15
0
15
7
150
Chłodzenie
Grzanie
100
50
0

Czas [h]

SCOP -

Sezonowy Współczynnik Efektywności Energetycznej
oznacza sezonową ocenę efektywności energetycznej
w trybie chłodzenia

150

250
0
200 15

Czas [h]

W zależności od pory roku i pory dnia, moc potrzebna do
prawidłowej pracy urządzeń jest różna. Do tej pory jednak
wskaźniki dotyczące sprawności energetycznej urządzeń (EER
i COP) obliczane były na podstawie uśrednionych rocznych
danych, przy założeniu pełnego obciążenia. Aby przybliżyć
podawane informacje do warunków rzeczywistych,
wprowadzono nową metodę obliczania efektywności
energetycznej, uwzględniającą efektywność sezonową.

SEER -

250

200

600
500
400
300
200
100
0

15

15
20 0
25 7
30
35
Temperatura zewnętrzna [oC]

40

Ciep ej
imniej

Umiarkowanie

Grzanie

-15

0

15

7

Pionierskie działania Fuji ectric w tworzeniu
komfortowej i eko ogicznej przyszłości

www.fujielectric.eu
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MISJA

Harmonia między człowiekiem
i środowiskiem zapewnia komfortowe
warunki otoczenia.
Działania zwiększające ochronę środowiska.
Fuji Furukawa E&C spełnia wymagania nowych przepisów UE F-Gazowych nr 517/2014 przyjęte
w 2014, które obowiązują od 1 stycznia 2015.
Aktywnie realizuje scenariusz ochrony energetycznej dla pokoleń (FES).

Stopniowe wycofywanie zwi zk w HFC
UE wzmacnia wprowadzone w roku 2014 regulacje F-Gazów.

(%)

Nowe rozporządzenia w tym zakresie mają na celu zapobieganie
emisji i wprowadzają ograniczenia stosowania F-Gazów
o większym potencjale wywoływania efektu cieplarnianego.

100

R410A

80

Kluczowe elementy:
•
Stopniowe ograniczenie stosowania
•
Przydział kontygentów
•
Restrykcyjne przepisy dotyczące wprowadzania
na rynek
•
Monitorowanie czynników HFC zawartych
w urządzeniach

60

40

20

0

Fuji Furukawa E&C wprowadza innowacyjne działania
mające na celu redukcję HFC.

2015

2020

2025

2030

Stopniowe wycofywanie zwi zk w HFC od 2015 roku i konwersji
CO2 w por wnaniu z produkcj HFC w atach 2009 - 2012.

P an wycofania czynnik w chłodniczych do roku 2025
Z początkiem roku 2025 zostanie zabronione stosowanie czynników chłodniczych F-Gazowych (GWP>=750) o ładunku większym
niż 3 kg w urządzeniach typu Split.
W oparciu o badania Fuji Furukawa Engineering & Construction czynnik R32 to najbardziej przyjazny środowisku czynnik
alternatywny. Stopniowo R32 będzie wdrażany w asortymencie Fuji Electric.

HCFC R22

Ochrona
warstwy
ozonowej

Potencjał niszczenia warstwy
ozonowej 0 055
Potencjał wywoływania efektu
ciep arnianego 1 810
Przyjęcie Protokołu
Montrea skiego z roku 1987*1

A ternatywa

1996
Redukcja w krajach rozwiniętych

1990

Całkowity zakaz

2013
stosowania HCFC
Redukcja w krajach rozwijaj cych się

[Całkowity zakaz stosowania su stancji
niszcz cych warstwę ozonow ]

1980

Całkowity zakaz
stosowania HCFC

2000

2020

2010

2030

HFC R410A

apo ieganie
g o a nemu
ociep eniu

006

Potencjał niszczenia warstwy ozonowej 0
Potencjał wywoływania efektu ciep arnianego 2 088
Przyjęcie protokołu z Kioto*2

Nowy czynnik chłodniczy

[Redukcja emisji gaz w
ciep arnianych]

Potencjał niszczenia warstwy ozonowej 0
Potencjał wywoływania efektu ciep arnianego niższa wartość

www.fujielectric.eu

1 Protok ł Montrea ski
Reguluje status czynników
S WO zawiera istę 8 typ w
su stancji niszcz cych
warstwę ozonow . Lista
została sporz dzona z myś
o regu owaniu produkcji
i stosowania takich
su stancji oraz o rotu nimi.
Protok ł ratyfikowało 197
pa stw.
2 Protok ł z Kioto Regu uje
status F-Gaz w. akłada
w krajach rozwiniętych
o niżenie emisji gaz w
ciep arnianych CO2 metan
NO HFC PFC i SF6 o 5 .

MISJA

Nowa k asyfikacja efektywności
energetycznej
Nowa Etykieta Energetyczna Unii Europejskiej (EU) 626/2011.
Urządzenia Fuji Electric osiągają klasę energetyczną A, która jest najwyższym
Nowa Etykieta Energetyczna*
poziomem efektywności energetycznej, zawartej w Europejskiej Etykiecie Energetycznej.
Nowa
Etykieta
Energetyczna*
Nowa
Etykieta
Energetyczna*

Fuji Electric

ROG_ LFCC/RSG_LFCC

Etykieta efektywności energetycznej

Energia

Klimatyzatory

Fuji Electric

Producent
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna

RORS-

Wysoko wydajny
Etykieta
efektywności energetycznej

Energia

Klimatyzatory

Fuji Electric

Producent
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna

RORS-

Wysoko wydajny

Fuji Electric

Wydajność energetyczna
oparta na parametrach epiej
okreś aj cych pracę urz dzenia

ROG_ LFCC/RSG_LFCC

Korekta etykiety efektywności
energetycznej
Osi gnięcie poziomu k asyﬁkacjienergetycznej KLASA A

Nisko wydajny
Roczne zużycie energii,
kWH w trybie chłodzenia

(Ekonomiczność zużycia zależna jest od użytkowania urządzenia)

Wydajność chłodzenia

kW

(zależna od sezonowej efektywności energetycznej)

Dane d a trzech sezon w grzewczych
Sezon umiarkowany o owi zkowy
Sezon etni i zimowy opcjona nie

Współczynnik efektywności energetycznej
Pełne obciążenie (im wyższe tym bardziej wydajne)

Typ

Chłodzenie
Chłodzenie i Grzanie
Nisko wydajny
Chłodzone powietrze
Roczne zużycie energii,
Chłodzony
wodąchłodzenia
kWH w trybie

(w stosownych przypadkach)

Moc cieplna

(Ekonomiczność zużycia zależna jest od użytkowania urządzenia)

Wydajność chłodzenia

Sezonowa efektywność
energetyczna

kW

(zależna od sezonowej efektywności energetycznej)

A

Wydajność ogrzewania

Współczynnik
G: niskie efektywności energetycznej

A: wysokie

Pełne obciążenie (im wyższe tym bardziej wydajne)

Poziom hałasu

(dB(A) odpowiada 1pW)

Chłodzenie

Poziom mocy akustycznej

Chłodzenie i Grzanie
Szczegółowe informację
Typ zawarte są
w instrukcji obsługi urządzenia

Chłodzone powietrze
Chłodzony wodą

Norma EN 814
Systemy Klimatyzacji
Dyrektywa Etykiety Energetycznej 2002/31/EC

(w stosownych przypadkach)

Moc cieplna

A

Wydajność ogrzewania
A: wysokie

G: niskie

Poziom hałasu

(dB(A) odpowiada 1pW)

Szczegółowe informację zawarte są
w instrukcji obsługi urządzenia
Norma EN 814
Systemy Klimatyzacji
Dyrektywa Etykiety Energetycznej 2002/31/EC

COP

SEER

SCOP

(tryb chłodzenia)

(tryb grzania)

(Chłodzenie)

(Grzanie)

3.20 < EER
EER
3.20 ≥(tryb
EERchłodzenia)
> 3.00

3.60 < COP
COP
3.60 ≥(tryb
COPgrzania)
> 3.40

SEER ≥ 8.50

SCOP ≥ 5.10

SEER
6.10 ≤ SEER < 8.50

SCOP
4.60 ≤ SCOP < 5.10

EER

3.00 ≥ EER > 2.80
3.20 < EER

3.40 ≥ COP > 3.20
3.60 < COP

2.80 ≥ EER > 2.60
3.20 ≥ COP > 2.80
3.20 ≥ EER > 3.00
3.60 ≥ COP > 3.40
2.60 ≥ EER > 2.40
2.80 ≥ COP > 2.60
3.00 ≥ EER > 2.80
3.40 ≥ COP > 3.20
2.40 ≥ EER > 2.20
2.60 ≥ COP > 2.40
2.80 ≥ EER > 2.60
3.20 ≥ COP > 2.80
2.20 ≥ EER
2.40 ≥ COP
2.60 ≥ EER > 2.40
2.80 ≥ COP > 2.60
2.40 ≥ EER > 2.20

2.60 ≥ COP > 2.40

2.20 ≥ EER

2.40 ≥ COP

(Chłodzenie)

Stopniowy wzrost efektywności
energetycznej A
2013-2019
2013

A B C D

2015

A

2017

A

2019

A

FG

A B C D
A
A

F

A B C D
A

A B C D

Wprowadzone w życie w 2013r.
k imatyzatory powyżej 12kW

Elementy bieżącej etykiety

Zużycie energii

Poziom ciśnienia akustycznego

SCOP < 1.90

• Uwzględnia wydajności
obciążenia
częściowego
Elementy
nowej
etykiety

• Optymalne dla różnych warunków eksploatacyjnych

SEERefektowność
SCOPenergetyczna
Sezonowa
Roczna wydajność ro ocza

~ Tylko jedne warunki temperaturowe
ZużycieEER
energii
COP

Poziom ciśnienia akustycznego

1.90 ≤ SCOP < 2.20

Sezonowa efektowność energetyczna

• Tylko jedne warunki temperaturowe

• Tylko jedne warunki temperaturowe

2.60 ≤ SEER < 3.10

SEER < 2.60

Elementy nowej etykiety

Wydajność nominalna
Wydajność nominalna
• Moc całkowitaElementy
bieżącej etykiety
~ Moc całkowita
~ Tylko jedne warunki temperaturowe
EER
COP
Wydajność
nominalna
Wydajność nominalna
• Moc całkowita~ Moc całkowita

(Grzanie)

5.60 ≤ SEER < 6.10
4.00 ≤ SCOP < 4.60
SEER ≥ 8.50
SCOP ≥ 5.10
5.10 ≤ SEER < 5.60
3.40 ≤ SCOP < 4.00
6.10 ≤ SEER < 8.50
4.60 ≤ SCOP < 5.10
4.60 ≤ SEER < 5.10
3.10 ≤ SCOP < 3.40
5.60 ≤ SEER < 6.10
4.00 ≤ SCOP < 4.60
4.10 ≤ SEER < 4.60
2.80 ≤ SCOP < 3.10
5.10 ≤ SEER < 5.60
3.40 ≤ SCOP < 4.00
3.60 ≤ SEER < 4.10
2.50 ≤ SCOP < 2.80
4.60 ≤ SEER < 5.10
3.10 ≤ SCOP < 3.40
3.10 ≤ SEER < 3.60
2.20 ≤ SCOP < 2.50
4.10 ≤ SEER < 4.60
2.80 ≤ SCOP < 3.10
2.60 ≤ SEER < 3.10
1.90 ≤ SCOP < 2.20
3.60 ≤ SEER < 4.10
2.50 ≤ SCOP < 2.80
SEER < 2.60
SCOP < 1.90
3.10 ≤ SEER < 3.60
2.20 ≤ SCOP < 2.50

• Uwzględnia wydajności obciążenia częściowego

Całkowite
zużycie
energii
• Optymalne
dla różnych
warunków
eksploatacyjnych
• Zużycie mocy roboczej

Ograniczenie całkowitego
zużycia energii

Ciche urz dzenia

SEER

SCOP

• Zużycie energii w trybie czuwania
• Zużycie energii w trybie włączonej grzałki
Całkowite zużycie energii
• Zużycie energii w trybie wyłączonego termostatu
• Zużycie mocy roboczej
• Zużycie energii w trybie czuwania
Poziom mocy akustycznej
• Zużycie energii w trybie włączonej grzałki
kryteria
• Zużycie energiiNowe
w trybie
wyłączonego termostatu

Poziom mocy akustycznej
Nowe kryteria

www.fujielectric.eu
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Wysoka
efektywność sezonowa
Klimatyzatory przez pond 90% czasu pracują na wydajności
częściowej, nie na nominalnej. Nowoczesne technologie
zastosowane w klimatyzatorach Fuji Electric pozwalają
na zwiększenie wydajności sezonowej (częściowej)
i tym samym zwiększenie efektywności energetycznej.

008
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TECHNOLOGIA

Wysoka sprawność
Zoptymalizowane sterowanie inverterowe
- dostosowuje zużywaną energię do bieżących potrzeb
Energooszczędność
Sterowanie inverterowe i-PAM (IPM*+PAM)
Sterowanie inverterowe i-PAM jest to technologia, która zmniejsza
straty energii elektrycznej przez regulację lepszego, sinusoidalnego
przebiegu.
I-PAM monitoruje i reguluje pracę urządzenia w zależności
od temperatury otoczenia, optymalizując zużycie energii.
IPM: Inteligentny Moduł Zasilania (Inteligent Power Module)

Komfort
Sterowanie inverterowe W-PAM (Wektor+ I-PAM)
Układ ten umożliwia generowanie wyższego napięcia zasilania,
rozszerzając tym samym zakres regulacji prędkości obrotowej
sprężarki. Zaawansowana technologia sterowania I-PAM pozwala
na zwiększenie maksymalnych obrotów sprężarki co podnosi
efektowność pracy całego urządzenia.

Techno ogia in erterowa A DC
Podwójny rotacyjny silnik prądu stałego
W urządzeniach wykorzystywane są wysokowydajne
inverterowe 2- cylindrowe sprężarki rotacyjne prądu stałego.
Dzięki optymalizacji wewnętrznej struktury, osiągają one
wyższą efektywność energetyczną, w porównaniu z podobnymi
sprężarkami.

Silnik wentylatora prądu stałego
Wysoka wydajność i efektywność uzyskana dzięki zastosowaniu
wyłącznie kompaktowych silników prądu stałego.

Sinusoidalne sterowanie DC w technologii
inverterowej
Wysoka sprawność silnika realizowana jest dzięki wykorzystaniu
zaawansowanych technologii sterowania inverterowego DC.

Wysoka wydajność wymiennika ciepła
Duże zagęszczenie rur oraz wiele obiegów
wymiennika
Wysokowydajny wymiennik ciepła zapewnia znaczną poprawę
wymiany ciepła pomiędzy powietrzem a czynnikiem chłodniczym.
Rozdzielacz gwarantuje równomierne rozprowadzenie czynnika.

Wysokowydajny dodatkowy wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła typu am da
Wymiennik ciepła o dużym
zagęszczeniu rur
Czynnik
Ø5 mm

20 mm

chłodniczy

Rozdzie acz

Wyższa sprawność została osiągnięta poprzez zamontowanie
licznika obejścia obwodu (duży typ Multi, VRF).

www.fujielectric.eu
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Inteligentna praca
urz dzenia
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TECHNOLOGIA

Oszczędność energii
Inteligentna praca

AUTO
RESTART

Oszczędność

Czujnik obecności

SAVE
+STOP

OCENA
ponad 20 min.

Chłodzenie
Osuszanie

Czujnik wykrywa obecność osób w pomieszczeniu i zmniejsza wydajność pracy
urządzenia, gdy w pomieszczeniu nikt nie
przebywa.

+2°C *Max. 30°C

Ustawiona
temperatura

Grzanie
Ustawiona
temperatura

-4°C *Max. 16°C
Oszczędność pracy

Norma na praca

Praca w trybie ekonomicznym

Norma na praca

Normalna praca

Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost
nastawy temperatury w trybie chłodzenia
i jej spadek w trybie grzania, zapewniając
ekonomiczne sterowanie pracą jednostki.
Tryb ekonomiczny optymalizuje
temperaturę i pobór mocy.

Temperatura

Praca w trybie ekonomicznym

Czas

30
°C

Ograniczenie nastawy
temperatury pomieszczenia
Nastawa maksymalnej i minimalnej
temperatury może zostać ograniczona,
dzięki czemu uzyskuje się oszczędność
energii przy jednoczesnym zachowaniu
komfortu w klimatyzowanym
pomieszczeniu.

10

Normalny zakres temperatury

Ustawienie temperatury
Chłodzenie

Automatyczny powrót do trybu
pracy

Ustalona granica temperatury

miana ustawionej temperatury Automatyczny powr t

24°C
22°C
akres ustawionej temperatury
od 10 do 120 minut

Czas

Po włączeniu temperatura osiągnie
wartość poprzedniej nastawy. Zakres czasu,
w którym można dokonywać zmiany
nastawy wynosi od 10 do 120 min.

Ustawienie temperatury
Grzanie

miana ustawionej temperatury Automatyczny powr t

25°C
23°C
akres ustawionej temperatury
od 10 do 120 minut

11 40

13 40

Czas

Automatyczne wyłączanie
Jednostka wewnętrzna wyłącza się
automatycznie, gdy osiągnie zadaną
temperaturę. Zakres pracy można dowolnie
regulować. Czas wyłączenia można ustawić
pomiędzy 30 a 240 minut.

Ustawienie odstępu czasu
od 17:00 do 24:00

ON

OFF ON

Auto OFF ON
1 godz.

www.fujielectric.eu

1 godz.

W odstępie czasu

Standardowy czas
8

Auto OFF

17

24

011

Wydajne grzanie
Nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych
systemy k imatyzacji Fuji ectric osi gaj wysok
wydajność grzewcz .
astosowanie energooszczędnych techno ogii dużego
wymiennika ciepła powiększonej sprężarki DC
oraz in erterowej płyty PCB o wysokiej wydajności
układ w sterowania w urz dzeniach gwarantuje
skuteczność działania i minima izację zużycia energii.

012
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TECHNOLOGIA

Komfort
Komfortowy nawiew
Przepływ powietrza
Precyzyjne sterowanie strumieniem powietrza oraz wysoka skuteczność nawiewu zwiększają odczucie komfortu.
Vertical airflow
Pionowy przepływ
powietrza

Poziomy
przepływ airflow
powietrza
Horizontal

(24/30)

(24/30)

33 32 31 30 29 (˚C)

15

POWERFUL

Temperatura

Wydajna praca

16

Praca przy maksymalnym przepływie powietrza
i maksymalnej prędkości pracy sprężarki, pozwala
szybko osiągnąć żądaną temperaturę.

17

18 (˚C)

Ustawiona temperatura

Tryb standardowy
Wydajny tryb pracy

Temperatura
Temperatura

Czas

Funkcja 10oC Heat
o

Funkcja „10 C Heat” pozwala uniknąć
wychłodzenia pomieszczenia podczas
nieobecności użytkowników. 10oC Heat
utrzymuje niezbędną minimalną temperaturę.

20°C

Ustawiona temperatura

temperatura
10°C Ustawiona
HEAT
przycisk ON wł czenia
Tryb standardowy

Tryb standardowy
praca jednostki wewnętrznej START
Wydajny tryb pracy
Wydajny tryb pracy

Czas

10°C

Czas

Ciche i wygodne sterowanie
Tryb cichej pracy
Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy
czterema poziomami cichej pracy
jednostki zewnętrznej w zależności
od potrzeb (na przykład cicha praca w
nocy). Czas działania można ustawić za
pomocą programatora.

O ci żenie
klimatyzatora
Grzanie
Wydajność

100%
0

Poziom d więku
0
Czas
Try cichej pracy

Funkcja automatycznego
przełączania
W ustawionym trybie automatycznym,
chłodzenie i grzanie jest przełączane
stosownie do ustawionej temperatury.

2°C
0.5°C
Nastawa Temperatury
-0.5°C
-2°C
Czas
Tryb chłodzenia
Tryb grzania

www.fujielectric.eu

Praca wentylatora podczas chłodzenia
Praca wentylatora podczas grzania

013

da ne sterowanie systemem k imatyzacji przy
użyciu smartfona ta eta u komputera nie może
yć prostsze. Do zarz dzania systemem k imatyzacji
przy pomocy urz dze przenośnych zastosowano
naj ardziej zaawansowane rozwi zania.

014
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TECHNOLOGIA

atwe sterowanie
Fuji Furukawa Engineering & Construction dostarcza całą
gamę przyjaznych i łatwych w użytkowaniu sterowników

A y ułatwić użytkowanie zastosowano ergonomiczne pi oty steruj ce
dotykowy podświet any pane LCD
wyświet anie najistotniejszych informacji
oznaczone dużymi ikonami istotne funkcje

Użytkowanie

Centralne sterowanie w domu
Centra ne

Proste sterowanie indywidualne

sterowanie w domu

Centralny pilot
przewodowy

Pilot
przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Smukły pi ot
bezprzewodowy

Fuji Furukawa ngineering Construction ma w ofercie interfejs
o sługuj cy systemy zarz dzania KN
MODBUS BACnet
i LONWORKS .
Ułatwia to użytkownikowi zastosowanie centra nego
sterowania i monitorowania urz dze k imatyzacyjnych.

www.fujielectric.eu

015

SPL T
nergooszczędne i przyjazne
środowisku urz dzenia Fuji ectric
stworzone y zapewnić komfortowe
warunki w pomieszczeniach

016
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K imatyzatory energooszczędne
i jednocześnie przyjazne w o słudze
Fuji Furukawa ngineering Constructin oferuje ogaty wach arz
jednostek. Typoszereg zawiera mode e ścienno-przysufitowe
z funkcj automatycznego czyszczenia fi tra jak i mode e ścienne
z udoskona onymi funkcjami oczyszczania powietrza. Systemy
k imatyzacji wyr żniaj się wyj tkowo wydajn prac i niskim
zużyciem energii. Przeznaczone s zar wno do sypia ni dużych
sa on w pokoj w dziennych jak i dziecięcych.

SPLIT
018 Typ ścienny
030 Typ przypodłogowy
032 Typ przysufitowo-przypodłogowy
034 Typ przysufitowy
036 Typ zwarty kasetonowy
038 Typ kasetonowy
040 Typ kasetonowy 360o
042 Typ zwarty kasetonowy
044 Typ kanałowy średni spręż
046 Typ kanałowy średni spręż
048 Typ kanałowy wysoki spręż

076
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AKCESORIA

017

Typ ścienny Jednostka LTCA

Wysoka jakość i zaawansowane wzornictwo

POWERFUL

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

W ska i smukła konstrukcja
Osi gnięcie tak smukłej konstrukcji umoż iwia zastosowanie
wymiennika o dużym zagęszczeniu rur oraz wydajnego wenty atora.

Duży otwarty pane oraz duża i ość i zagęszczenie kanał w
rozdzie acza w wymienniku ciepła
Duży otwarty pane oraz duża i ość i zagęszczenie kanał w Czynnik
Duży w ot
chłodniczy
rozdzie acza w wymienniku ciepła
Ø5 mm

Czynnik
chłodniczy

Duży w ot
Ø5 mm

Otwierany
pane
Otwierany
pane

wys. 282

dł. 870

szer. 185

185 mm

Duży
wenty ator

20 mm

4-kanałowy
rozdzie acz

wys. 282

dł. 870

szer. 185

185 mm

Duży
wenty ator

20 mm

4-kanałowy
rozdzie acz

nergooszczędne sterowanie
90°

Czujnik o ecności wykrywa ruch os prze ywaj cych
w pomieszczeniu powoduje ograniczenie wydajności k imatyzatora
kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie użytkownik w do
pomieszczenia urz dzenie przywraca poprzedni try pracy.

3 try y programatora
Tygodniowy Program Nocny
Programator tygodniowy można ustawić
w prosty spos za pomoc pi ota ezprzewodowego.
Czas wł czenia i wył czenia urz dzenia można ustawić
do 4 razy dziennie i do 28 razy w ci gu tygodnia.
Program i try nocny dostępne s
po wciśnięciu jednego przycisku.

6m

6m

Model 3.5-kW
4.0
Wydajność grzewcza
[kW]

Poprawiona wydajność grzewcza w niskich
temperaturach. Nomina na wydajność grzewcza
utrzymywana jest przy temperaturze zewnętrznej
-7oC. Nowy mode może pracować w temperaturze
zewnętrznej sięgaj cej nawet -20 C.

Model 2.5 kW
4.0
Wydajność grzewcza
[kW]

Wydajne grzanie

Nowy model

3.0
2.0

Standardowy
model

1.0

-25 -20 -15 -10 -7 -5 0
5
Temperatura zewnętrzna [ C]

10

Nowy model

3.0
2.0

Standardowy
model

1.0
-25 -20 -15 -10 -7 -5 0
5 10
Temperatura zewnętrzna [ C]

Zakres pracy
Chłodzenie 43°C
Grzanie 24°C

-20°C
w try ie grzania

-10°C

018

100°
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-20°C

Typ ścienny Jednostka LUCA

Wysoki wsp łczynnik COP

POWERFUL

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

W ska i smukła konstrukcja

Duży otwarty panel oraz duża ilość i zagęszczenie
kanałów rozdzielacza w wymienniku ciepła

Osi gnięcie tak smukłej konstrukcji umoż iwiło
zastosowanie wymiennika o dużym zagęszczeniu
rur oraz wydajnego wenty atora.

Czynnik
chłodniczy

Duży w ot
Ø5 mm

Otwierany
pane
wys. 282

dł. 870

szer. 185

185 mm

Duży
wenty ator

Temperatura

Try wydajnej pracy
Moż iwy jest 20 minutowy try ci głej pracy z maksyma nym
przepływem powietrza i maksyma n prędkości sprężarki.
Błyskawiczne chłodzenie u grzanie pozwa a momenta nie
osi gn ć komfort w pomieszczeniu.

4-kanałowy
rozdzie acz

20 mm

Ustawienie temperatury

Tryb standardowy
Tryb wydajnej pracy

Czas

3 try y programatora
Tygodniowy Program Nocny
Programator tygodniowy można ustawić w prosty spos za pomoc pi ota
ezprzewodowego. Czas wł czenia i wył czenia urz dzenia można ustawić
do 4 razy dziennie i do 28 razy w ci gu 1 tygodnia. Program i try nocny
dostępne s po wciśnięciu 1 przycisku.

Funkcja 10 C H AT
Funkcja 10 C H AT zapo iega
wychłodzeniu pomieszczenia
podczas nieo ecności
użytkownik w. Pozwa a ona na
utrzymanie stałej minima nej
temperatury pomieszczenia.

Zakres pracy
Chłodzenie

Przycisk wł czenia 10 C H AT

46°C (RSG07LUCA / RSG09LUCA )
43°C (RSG12LUCA / RSG14LUCA)
Grzanie 24°C

20°C

START Działania jednostki wewnętrznej

10°C

-15°C
w try ie grzania

-10°C

020
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-15°C

Typ ścienny Jednostka LMCA

Wysoka wydajność

POWERFUL

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Wymiennik ciepła o wysokiej wydajności

Komfortowy przepływ powietrza

Wysokie zagęszczenie rur wymiennika ciepła

Grzanie

Moc dyfuzora
Pionowy przepływ powietrza
umoż iwia szy kie rozprowadzenie
ciepła od poziomu podłogi.

astosowanie cie szych rurek

7 mm 5 mm
Redukcja pojemności
wymiennika ciepła o 30

Poziomy przepływ powietrza
pozwa a w try ie chłodzenia
unikn ć nawiewania powietrza
ezpośrednio na oso y
prze ywaj ce w pomieszczeniu.

Sta i ność temperatury

Chłodzenie

większona wydajność
wymiennika ciepła

Temperatura

Try wydajnej pracy
Moż iwy jest 20 minutowy try ci głej pracy z maksyma nym
przepływem powietrza i maksyma n prędkości sprężarki.
Błyskawiczne chłodzenie u grzanie pozwa a momenta nie
osi gn ć komfort w pomieszczeniu.

Ustawienie temperatury

Tryb standardowy
Tryb wydajnej pracy

Czas

Funkcja 10 C H AT

Przycisk wł czenia 10 C H AT

Funkcja 10 C H AT zapo iega wychłodzeniu pomieszczenia
podczas nieo ecności użytkownik w. Pozwa a ona na utrzymanie
stałej minima nej temperatury pomieszczenia.

20°C

START Działania jednostki wewnętrznej

10°C

Try cichej pracy
jednostki zewnętrznej

3mniej
dB

Zakres pracy
43°C

Hałas

Chłodzenie

Try cichej pracy jednostki
zewnętrznej można ustawić za
pomoc pi ota ezprzewodowego.

Grzanie 24°C

Nominalny
poziom hałasu

Tryb
cichej pracy

-15°C
przy grzaniu

-10°C

022

www.fujielectric.eu

-15°C

Typ ścienny Jednostka LMTA

Nowość

Komfort w dużym pomieszczeniu

POWERFUL

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Duża wydajność i si ny strumie powietrza
Duży wymiennik ciepła
Długi wenty ator poprzeczny
Wysokowydajny si nik wenty atora na pr d stały
Nowa konstrukcja nawiewu i wywiewu

Nowa dwusekcyjna konstrukcja

asięg nawiewu
większy o 25

Duży wymiennik ciepła

Powierzchnia
wymiany ciepła
zwiększona
o 37
Wydłużony wenty ator
poprzeczny wysokowydajny
si nik wenty atora na pr d stały

nergooszczędne sterowanie
Czujnik o ecności wykrywa ruch os prze ywaj cych
w pomieszczeniu powoduje ograniczenie wydajności
k imatyzatora kiedy pomieszczenie jest puste.
Po powrocie użytkownik w do pomieszczenia
urz dzenie przywraca poprzedni try pracy.

Czujnik o ecności

Funkcja serwerowni*
Funkcja serwerowi umoż iwia podł czenie 2 jednostek wewnętrznych
ka em. Chłodzenie można przeprowadzić nawet w niskich
temperaturach zewnętrznych i niskiej wi gotności otoczenia.

Ka e komunikuj cy jednostki wewnętrzne

• Praca naprzemienna - dwa urządzenia pracują naprzemiennie
• Funkcja zabezpieczająca - w przypadku awarii jednego z urządzeń, drugie załączy się automatycznie
• Funkcja wspierająca - oba urządzenia pracują jednocześnie, gdy w pomieszczeniu następuje znaczny wzrost temperatury
*Wymagane akcesoria opcjonalne - 2 x UTy-XWNX

Wysoka sezonowa efektywność
energetyczna
30 klas
energetycznych

Chłodzenie
5.69

Aktualny

024

wzrost

12%

6.35

NOWY

Zakres pracy
Chłodzenie

Grzanie

wzrost

46°C

9%

4.15
3.80

Aktualny

Grzanie 24°C

-15°C
NOWY

www.fujielectric.eu

-15°C

-15°C

Typ ścienny Jednostka LFCA

18 30

Komfort w standardzie

24

30

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

“Nawiew w pionie” zapewnia
dogrzanie do nych partii
pomieszczenia

(24/30)

Zewnętrzne warunki powietrza: 2oC 60%
Tryb pracy: Grzanie
Ustawiona temperatura (Maksymalnie) 30oC
Wysokie obroty wentylatora
Nawiew powietrza skierowany w dół i do przodu
o

46

[ C]

33

32

31

30

29

Ruchomy dyfuzor (otwarty)

Nawiew w poziomie chroni
użytkownik w przed ezpośrednim
strumieniem chłodnego powietrza

(24/30)

C
Ruchomy dyfuzor

Zewnętrzne warunki powietrza: 35oC 40%
Tryb pracy: Chłodzenie
Ustawiona temperatura (minimalnie) 18oC
Wysokie obroty wentylatora
Nawiew powietrza skierowany w dół i do przodu

15

16

17

18

Wyj tkowe cechy fi tra
Fi tr jonowy o wydłużanej żywotności
Filtr jonowy usuwający zapachy

Fi tr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki ut enianiu i redukcji jon w generowanych
na powierzchni dro nych e ement w ceramicznych.

Ograniczona osłona ostateczna
używana przez wymiennik ciepła

astosowanie r żnych ﬁ tr w
po o u stronach k imatyzatora

Filtr polifenolowy
Filtr wstępny

Fi tr po ifeno owy
Dro ne cz steczki kurzu zarodniki grzy w oraz szkod iwe mikroorganizmy s a sor owane
dzięki zjawiskom e ektrostatyki. Da szemu rozwojowi akterii zapo iegaj zwi zki po ifeno u
pozyskiwanego z ja łek.

astyczny montaż
Maks. długość
instalacji
Maks. r żnica
poziomów

026

Antybakteryjny ltr wstępny pochłaniający zapachy, ze specjalnym proszkiem ceramicznym

Zakres pracy

RSG18LF

RSG24LF

RSG30LF

25 m

30 m

50 m

20 m

20 m

30 m

Chłodzenie 46°C
Grzanie 24°C

-15°C
przy grzaniu

-10°C

www.fujielectric.eu

-15°C

Typ ścienny Jednostka LLCC

Kompaktowy komfort

POWERFUL

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Wymiennik ciepła
wysokiej wydajności

Wysokie zagęszczenie rur wymiennika ciepła
Wysokie zagęszczenie
rur wymiennika ciepła
Sta i ność temperatury

7 mm 5 mm
Redukcja pojemności
wymiennika
ciepła o

większona wydajność
wymiennika ciepła

30%

Poranek

Programator czasu wł czania
i wył czania urz dzenia

nastawa
poranna 11 00

Programator czasu umoż iwia dostosowanie czasu pracy
k imatyzatora do indywidua nych potrze .
Ustawienie czasu 0.5 1 1.5 2 2.5 -----9.5 10 11 12 godzin

Czas nocny
Wył czenie
2 godziny 12

12

Wył czenie 9
10 godzin

nastawa
21 00

3

9

3

6

6

Wł czenie
9 godzin

Wł czenie
7 godzin

Try wydajnej pracy
Moż iwy jest 20 minutowy try ci głej pracy z maksyma nym przepływem
powietrza i maksyma n prędkości sprężarki. Błyskawiczne chłodzenie u
grzanie pozwa a momenta nie osi gn ć komfort w pomieszczeniu.

Temperatura

Regulator czasu
wł czony - wył czony

Regulator czasu
wł czony - wył czony

Ustawienie temperatury

Tryb standardowy
Tryb wydajnej pracy

Czas

Try ekonomicznej pracy

Zakres pracy

Temperatura

Ustawiona temperatura jest automatycznie przesunięta o 1 C. Funkcja
powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury w try ie chłodzenia i jej
spadek w try ie grzania zapewniaj c ekonomiczne sterowanie prac jednostki.

Chłodzenie

43°C
Grzanie

24°C

-15°C

Tryb pracy ekonomicznej
Zmiana nastawy temperatury

w try ie grzania
Nastawa temperatury

-10°C
Standardowa praca
W przypadku pracy w try ie chłodzenia

028

Czas
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-15°C

Typ przypodłogowy

Kompaktowy i komfortowy

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Dwa wentylatory i szeroki
strumie powietrza
ndywidua ny pionowy przepływ powietrza
przez 2-wenty atory pozwa a komfortowo
kontro ować nawiew w całym pokoju.

astyczny i prosty montaż
Kompaktowa udowa mode u ss cego
umoż iwia insta ację w dowo nym miejscu
pozwa aj c na indywidua ny układ
pomieszczenia.

Chłodzenie

Koordynuje właściwy przepływ
powietrza i zapo iega opadaniu
zimnego powietrza.

Po rozpoczęciu
pracy

Grzanie

Koordynuje właściwy przepływ
powietrza i zapo iega nawiewowi
zimnego powietrza z okna.
OKNO

Po rozpoczęciu
pracy

Sta i na
praca

Sta i na
praca

Częściowa zabudowa
Pod standardowym oknem

We wnęce

Przy ścianie

Niez ędne akcesoria opcjona nie

Min.940
Min.
590

Min.
700
600

700

740

Min. 730

Ma .
80
Jednostka mm

Ma . 150

200

astyczny wy r kierunku wyprowadzania
przewod w i odprowadzania skrop in

Widok z tyłu

Poł czenia rurowe pozwa aj na drenaż i wyprowadzenie przewod w
w 6 r żnych kierunkach w prawo w ewo w ok i w d ł.

1
2

6
3 Odpływ

4

skroplin

Przewody

Zakres pracy

Funkcja 10 C H AT
Funkcja 10 C H AT zapo iega wychłodzeniu pomieszczenia
podczas nieo ecności użytkownik w. Pozwa a ona na utrzymanie
stałej minima nej temperatury pomieszczenia.
Przycisk wł czenia 10 C H AT

5

Chłodzenie

43°C
Grzanie

24°C

-15°C
w try ie grzania

20°C

-10°C
START Działanie jednostki wewnętrznej

10°C

030

www.fujielectric.eu

-15°C

Typ przysufitowo - przyprzypodłogowy
Komfort z wyj tkowym wzornictwem i konstrukcj

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

astyczność montażu
Example for floor installation

Example for ceiling installation

Floor console
Przykład
montażu przypodłogowego

Under
ceiling
Przykład
montażu przysufitowego

Podw jne i automatyczne wach owanie
Kom inacja wach owania na prawo i na ewo oraz g ra i d ł
pozwala na trójwymiarowe sterowanie kierunkiem nawiewu
powietrza.

Nawiew w prawo i lewo
3
4

Nawiew w g rę i w d ł
1
2
3
4

2
1

5

5
6
7

Wybór 5 stopni nawiewu
Stopnie
Wach owanie try chłodzenia osuszania i wenty acji
Wach owanie try grzania i wenty acji

Wysoka moc silnika wentylatora
pr du stałego
Wysoka moc
Szeroki zakres o rot w
Wysoka wydajność

Wybór 7 stopni nawiewu

Zakres pracy
Chłodzenie 46°C
Grzanie

24°C

-15°C
przy grzaniu

-10°C

032
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-15°C

Typ przysufitowy

Komfort nie ty ko w dużym pomieszczeniu

Single
phase

45

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

astyczny montaż

Otwarty

Ukryty

Moż iwe s r żne konfiguracje insta acji pozwa aj ce dopasować
układ urz dzenia do pomieszczenia.

Ścienny

Automatyczne wach owanie w wie u
kierunkach

Mocowanie nie stanowi
wyposażenia

Nawiew w prawo i lewo

Trójwymiarowe sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza
pozwa a na kom inację wach owania na prawo na ewo
w g rę i w d ł.

Nawiew w g rę i w d ł

1

5

1
2
3

4

2

4

3
Wybór 5 stopni nawiewu

5

Wybór 5 stopni nawiewu

Stopnie
Wach owanie try chłodzenia osuszania i wenty acji
Wach owanie try grzania i wenty acji

Doprowadzenie świeżego powietrza
Świeże
powietrze

Wewn trz

Zakres pracy

Chłodzenie

Mode e RYG30LRT RYG36LRT RYG45LRTA
RYG36LRTA [3 fazy] RYG45LRTA [3 fazy]
RYG54LRTA [3 fazy]

Na zewn trz

46°C
Grzanie

-15°C

24°C

przy grzaniu

-15°C

034
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-15°C

Typ zwarty kasetonowy

4-stronny przepływ zapewnia komfort

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

2-sekcyjny wenty ator Tur o
Wysokowydajna konstrukcja dzięki
2-sekcyjnemu systemowi.

Prędkość
przepływu
powietrza
Szybko

2- sekcyjny wentylator Turbo

Konwencjonalny
wentylator Turbo

Dzięki 2- sekcyjnej strukturze nowego
wenty atora dwa etapy przepływu
powietrza następuj po so ie zachowuj c
ci gły dopływ szerokiego strumienia
powietrza do wymiennika ciepła.

W przypadku konwencjona nego
wentylatora powietrze przemieszcza
się po stronie si nika co powoduje
zwężenie strumienia
wydmuchiwanego powietrza
oraz nier wnomiern
prędkość przepływu powietrza
przez wymiennik ciepła.

1 sekcja
+

Wolno

2 sekcja
2 stage

Wzrost wydajności
wymiennika ciepła
o

Cicha praca

20%

aprojektowane na podstawie ana izy CFD dot.
symu acji przepływu płyn w.
Cisza

Optyma izacja kształtu typ aminarny i i ości łopatek 7
wentylatora.

Laminarne łopatki
Powietrze przepływa swo odnie
wzdłuż aminarnych łopatek

Nie następuje rozdzie enie
strumienia powietrza

Cisza

Kierunek o rotu

Poprawa przepływu powietrza

Prz d k imatyzatora

Nowa ża uzja konstrukcja ża uzji rozprowadza
powietrze pozostawiaj c przestrze między podłog
a sufitem pozwa aj c na szeroki rozkład powietrza w
pomieszczeniu.

Zastosowanie laminarnych
łopatek

Kierunek nadmuchu

Suﬁt

Tył k imatyzatora
Widok z dołu

nacznie mniej waha temperatury
dzięki szerokiemu rozprowadzeniu powietrza.

a uzja

Zakres pracy

Chłodzenie

46°C

Mode e RCG12LVLB RCG14LVLB RCG18LVLB RCG24LVLA

Grzanie

-15°C

24°C

przy grzaniu

-10°C

036
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-15°C

Typ kasetonowy

4-stronny przepływ zapewnia komfort w dużych pomieszczeniach

Single
phase

45 54

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Wysokowydajny wenty ator Tur o z tr jwymiarowymi łopatkami
Konwencjona ny wenty ator Tur o

Nowy wenty ator Tur o

Powietrze nie przepływa r wnomiernie przez wymiennik
ciepła wskutek czego dociera jedynie w oko ice sufitu.

Osi ga wysok efektywność poprzez ujedno icenie łopatek
co pozwa a na ci głość przepływu powietrza przez wymiennik
ciepła.
500 mm

450 mm
Rozdzie ony strumie
powietrza
powodował
nasi enie hałasu
Wymiennik ciepła
po stronie si nika

Nier wnomierny
przepływ powietrza

Prędkość
przepływu
powietrza
Szy ko

Konwencjona na łopatka

Strumie
powietrza
jest ci gły

Tr jwymiarowa łopatka

Wo no
Kierunek o rotu

Udoskona enie ża uzji

Kierunek nadmuchu

Element przedni

Hałas spowodowany
przerywanym przepływem
powietrza

Suﬁt

Wo na przestrze pod sufitem gwarantuje dopływ
szerokiego strumienia powietrza w od egłe miejsca
pomieszczenia oraz czystość sufitu.
Widok z dołu

Cisza

Nie następuje
rozdzie enie
strumienia
powietrza

Wymiennik ciepła
po stronie si nika

Dzięki szerokiemu strumieniowi
powietrza rozkład temperatury
jest znacznie ardziej r wnomierny

ement ty ni

aokr g ona ża uzja

Regu acja zawieszenia jednostki moż iwa
po wykonaniu montażu

Narożnik
maskownicy

Moż iwość regu acji
po zdjęciu e ementu
narożnika

Zakres pracy

Chłodzenie

Mode e RCG30LRL RCG36LRL RCG45LRLA RCG54LRLA
RCG36LRLA [3 fazy] RCG45LRLA [3 fazy] RCG54LRLA [3 fazy]

46°C
Grzanie

-15°C

24°C

przy grzaniu

-15°C
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-15°C

Nowość

Typ kasetonowy

O wodowy przepływ zapewnia komfort w dużych pomieszczeniach

30 36
45 54

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Komfortowy przepływ 3D
Osi gnięcie komfortowej temperatury
w każdym miejscu pomieszczenia dzięki
szerokiemu zakresowi przepływu powietrza.

Wymiennik ciepła o dużym
zagęszczeniu
Si nik DC
Wysokowydajny wenty ator
Jedno ity przepływ powietrza

Jedno ita temperatura
w pomieszczeniu
Szeroki zakres przepływu powietrza gwarantuje
jedno it temperaturę k imatyzowanego
pomieszczenia.

for t!r t able!
Kom
fo
C om

ndywidua ne sterowanie kierunkiem
przepływu powietrza
Każda ża uzja k imatyzator w o czterostronnym nawiewie
może yć sterowana indywidua nie co zapewnia większy komfort.
Efficient
air conditioning
based
on
Comfortable
by
Wach
owanieairwconditioning
wie u kierunkach
Wydajny
przepływ
powietrza
the
layout
preventing direct blowing of cold air
wroom
oparciu
o układ pomieszczenia
and by providing swinging air flow
simultaneously.

Czujnik ruchu pozwa a na duż
oszczędność energii

2 tryby do wyboru:

Zakres pracy

Automatyczny Ustawienia s zapisywane
zapis ustawie jeś i w pomieszczeniu nikt

Chłodzenie 46°C

nie prze ywa

Automatyczne Operacja jest zatrzymana
wył czenie
jeś i w pomieszczeniu nikt
ustawie
nie prze ywa
Czujnik ruchu pozwa a
na duż oszczędność
energii

040

Grzanie 24°C

-15°C
przy grzaniu

-15°C
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-15°C

Typ zwarty kanałowy

Kompaktowa konstrukcja

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Odpływ skrop in

Kompaktowa konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja urz dzenia umoż iwia montaż nawet
w niskim suficie.

Wysokość

198 mm
W udowana
pompka skrop in
Pompka skrop in

astyczny montaż

a udowa w stropie

a udowa w podłodze

Mog yć wy rane dwie metody insta acji podtynkowej za udowa
w stropie u przy podłodze.

Moż iwość wy oru spośr d szerokiego zakresu
ciśnienia statycznego
Dzięki zastosowaniu wenty atora DC istnieje moż iwość regu acji ciśnienia
statycznego w zakresie od 0 do 90 Pa.
Ciśnienie statyczne można regu ować używaj c pi ota przewodowego.

Kratka wywiewna
z automatycznymi
ża uzjami opcjona nie
Proste płaskie ża uzje automatyczne
zapewniaj komfort i dodatkowo
idea nie wkomponowuj się w wystr j
wnętrz.

042

Kratka z ża uzjami

akres ciśnienia
statycznego
od 0 do 90 Pa
Chłodzenie

W ski typ kanałowy

46°C
Grzanie

24°C

-15°C

4-stopniowe
wachlowanie

przy grzaniu

Pilot bezprzewodowy

Pilot przewodowy

www.fujielectric.eu

-10°C

-15°C

Typ kanałowy średni spręż

W ska konstrukcja

Jednofazowy
30 36 45 24

CHARAKTERySTyCZNE CECHy
Moduł steruj cy kt ry dotychczas
wystawał poza o udowę został
zł czony z gł wn jednostk
przeł czniki D P znajduj się
wewn trz

W ska i kompaktowa konstrukcja
W przypadku jednostki z w otem powietrza od spodu
nie ty ko konstrukcja umoż iwia montaż w ograniczonej przestrzeni
do 270mm a e r wnież umieszczenie modułu steruj cego z oku
o udowy pozwo iło na zaoszczędzenie przestrzeni montażowej.

1,200 mm

1,135 mm

270 mm

Prosty w montażu
ﬁ tr o wydłużonej
żywotności opcja

Dwa kierunki odprowadzania skrop in
Jednostka wewnętrzna
typ kanałowy
Dwa kierunki odprowadzania skrop in

atwy serwis

Urządzenia z wlotem powietrza wprowadzanym z tyłu

nnowacje konstrukcyjne urz dzenia z w otem powietrza
wprowadzanym od tyłu podzie iły do ny pane na dwie
części przedni i ty n . Jednocześnie osłona wewnętrzna
wenty atora rozkłada się na dwie części g rn i do n .
O sługa czy demontaż si nika i wenty atora może yć łatwo
wykonana po zdjęciu ty nego pane u oraz do nej części
osłony ez konieczności demontażu gł wnej o udowy.

Standardowy mode

1

Nowy mode

1

1. Moduł steruj cy
2. O udowa wenty atora
3. Wenty ator
4. Si nik

3
4

4

3

2
2

Do ny pane 2-częściowy
Większy
jednoczęściowy
pane oczny

Chłodzenie 46°C

Zakres pracy

-15°C

Grzanie

-10°C (Typ 24)
-15°C (Typ /30/36/45)

044

www.fujielectric.eu

24°C

-15°C

Nowość

Typ kanałowy średni spręż

30 36
45 54

Wysoka efektywność energetyczna

12 14
18 24

30 36
45 54

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Wysoka efektywność
energetyczna
Wysoka efektywność rea izowana poprzez
zastosowanie techno ogii in erterowej.

Poziom
Noise hałasu
Level

Wymiennik
ciepłaexchanger
w kształcicie itery V
V-shape heat

28dB(A)
RDG18LHTBP

Sta iAir
izator
powietrza
Stabilizer

Wysokowydajny
si nik
wenty
DC
High efficient
DC
fan atora
motor
Niższy
po consumption
r mocy
Lower
power

Automatyczna regu acja nawiewu
Wyj tkowa i innowacyjna funkcja wykrywa wymagany przepływ
powietrza w każdej sytuacji zastosowania automatycznej regu acji
głośności nawiewu.

U epszona e astyczność insta acji

36/45/54:1400mm
36/45/54:1400mm
18/24/30:1000mm
18/24/30:1000mm
12/14:700mm
12/14:700mm

Moż iwość montażu w insta acjach kt re wymagaj
statycznego ciśnienia od 30Pa do 200Pa
W udowana pompka skrop in - wysokość podnoszenia do
850 mm
Ujedno icona głę okość d a całego typoszeregu urz dze
umoż iwia wy r wydajności przy zachowaniu niezmiennej
głę okości za udowy

U epszona o sługa i konserwacja

30 Pa 200 Pa
30 Pa 200 Pa
Long duct

Krótki
Short duct
kanał
Short duct

300
mm
300
mm
700mm
700mm

Chłodzenie

Zakres pracy

Długi kanał

with
dumper
Long
duct
z przepustnic
with dumper

46°C
Grzanie

atwy demontaż pompki skrop in z oku
urz dzenia

-15°C

24°C

atwy dostęp do skrzynki e ektrycznej
Moż iwość szczeg łowego sprawdzenia
kodu łędu

046
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-15°C
-10°C (Typ 12/14)
-15°C (Typ 18/24/30/36/46/54)

Typ kanałowy o wysokim sprężu

60

Wysoka wydajność energetyczna

Single
phase

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Wysoka wydajność energetyczna
nacz co wyższa sprawność energetyczna jest efektem
zastosowania podw jnej in erterowej sprężarki rotacyjnej pr du
stałego oraz dużego wymiennika ciepła.
MaMAX.

MaMAX.

250Pa

260Pa

pa

Typ
45 type
54K
45/54

pa

Typ
6060K
type

Wpływ konstrukcji a wysoki spręż

Prosty montaż
zwarta i ekka konstrukcja

400

425

(Jednostka: mm)

Przez zmniejszenie rozmiar w gł wnej o udowy i redukcję wagi
materiał w z kt rych została wykonana osi gnięto kompaktow
i ekk konstrukcję.

Niski hałas

1,050

500

1,250

Typ 45/54K

Typ 60K

Zakres pracy

Burz iwy przepływ powietrza został ograniczony przez ścięcie
narożnik w poprzedniego pane u konwencjona nej jednostki
wewnętrznej oraz zmniejszenie o udowy wenty atora.

Chłodzenie 46°C
Grzanie 24°C

-15°C

Wenty ator
z tworzywa
ø225 mm Wymiennik ciepła
Średni poziom hałasu

43

dB(A)
45/54 model

O udowa z tworzywa

048
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-15°C

-15°C

490

Typ kanałowy o wysokim sprężu

Szeroki wy

r sprężu

CHARAKTERySTyCZNE CECHy

Wysoka wydajność energetyczna
nacz co wyższa sprawność energetyczna jest efektem
zastosowania podw jnej in erterowej sprężarki rotacyjnej pr du
stałego oraz dużego wymiennika ciepła.

(EER)

(COP)

4

4
3.25

3

3

2

2

1

1

0

Wy

3.20

RDC72

0

RDC90

3.60

3.40

RDC72

RDC90

300

r 5 wartości sprężu

Max 250 Pa

Nowoczesne rozwi zania oraz e astyczność konstrukcji pozwa aj na
zastosowanie r żnych prędkości wenty atora wartości sprężu. Dzięki
wykorzystaniu p astikowej o udowy wenty atora znacz co o niżono
poziom hałasu.

Ciśnienie statyczne [Pa]

tryb 3
(250 Pa)
200

tryb 2
(200 Pa)
tryb 1
(150 Pa)

100

asięg
Normalny(72 Pa)

0
3900

Tryb LSP
(50 Pa)
4300

4700

5100

Przepływ powietrza [m3/h]

Cicha praca jednostki zewnętrznej
Try pracy jednostki zewnętrznej o o niżonym poziomie hałasu pozwa a na zapamiętanie dw ch ustawie cichej pracy.

Try energooszczędny
w godzinach szczytu
Try energooszczędny w godzinach szczytu
pozwa a na 4-stopniow kontro ę pracy
jednostki zewnętrznej co ogranicza zużycie
energii e ektrycznej w godzinach największej
jej konsumpcji.

Zakres pracy
Chłodzenie

46°C
Grzanie

-15°C
dla grzania

-5°C

050

24°C
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-15°C

5500

(RDC90L)

AKC SOR A OPCJONALN

D a SPL T MULT SPL T

Typ ścienny
Kompaktowy

Typ kanałowy
Nawiew 360

o

Slim

Typ
RSG
09 12LTCA

Sterowniki

Sterownik
przewodowy

Sterownik
przewod w
Centra ny
sterownik
przewodowy

RSG
RSG
07 09 12 14 07 09 12 14
LUCA
LMCA

RSG
07 09 12
LLCC

d a typ w
kanałowych

d a typ w
kasetonowych

RDG
07 09LLTA
12 14LLTB

RDG18LLTB

RDG
RDG
22 24 36 45 12 14 18
RDG
LMLA
24 30 45 54 45 54LHTA
30 36LML
LHTBP

UTY-RNR 1
UTY-TWR

UTYRNR 1

RDG60LHTA

RDC
72 90LHTA

Kompaktowy

Nawiew 360 o

RCG
07 09LVLA
12 14 18
LVLB

RCG
30 36LRL
36 45 54
LRLA

RCG
22 24LVLA

RCG
18 24 30
36 45 54
LRLB

Typ
przyprzypodłogowy
RGG
09 12 14
LVCA

Typ przysufitowoprzypodłogowy

RYG
14LVTA
18LVTB

RYG
22 24LVTA

Typ
przysufitowy
RYG
30 36LRT
36 45 54
LRTA

UTYRNR 1

UTYRVN M

UTY-RVN M
UTY- WN

UTY-RVN M

UTY-RVN M

UTY-RVN M

UTY-RVN M

UTY-RVN M

UTY- RNN M

UTYRNN M

UTY- RNN M
UTY- WN

UTY- RNN M

UTY-RNN M

UTY- RNN M

UTY- RNN M

UTY- RNN M

UTY-RSN M

UTYRSN M

UTY-RSN M
UTY- WN

UTY-RSN M

UTY-RSN M

UTY-RSN M

UTY-RSN M

UTY-RSN M

UTYDMM M

UTY-DMM M

d a typ w
kasetonowych

RSG
30 36LMTA

Wysoki spręż

UTY-RVN M

d a 8 pomieszcze

d a typ w
kanałowych

RSG
18 30LFCA
24LFCC

Średni spręż

Typ kasetonowy

UTYDMM M

UTY-DMM M

UTYLRH M

UTY-LRH M

UTY-DMM M

UTYDMM M

UTYLRHFA2

Zestaw
od iornik w
z ezprzewodowym
pilotem

Pomieszczeniowy
czujnik
temperatury

UTYLBT M

UTY- S

Czujnik do odczytu
temperatury w wy ranym
miejscu w pomieszczeniu

Kratka wywiewna
z automatycznymi
ża uzjam

UTDUTDG TA-W G TB-W
UTD-LFNA
UTDUTDUTD-LFNB
LF25NA
LF60KA
UTD-LFNC

Fi tr o wydłużonej
żywotności

Inne

Komp et kr ćc w

Pompka skroplin

Szeroki panel

Moduł
doprowadzania
świeżego
powietrza

Osłona wy otu
powietrza

UTDRF204
UTDSF045T

UTD-RF204

UT P 1NBA

UTR-DPB24T

Indoor unit
950

600

Podkładka pod
panel

UTYLBT C

UTG-AK A-W

Panel 600
(mm)

242 mm
Panel spacer

UTG-BK A-W

Podkładka pod pane
d a typ w zwartych
kasetonowych
d a typ w
kasetonowych

d a typ w zwartych
kasetonowych

UT -V AA

UT -V RA

UTR-YD B

UTR-YD K

UT -K GC

UT -K RA

d a typ w kasetonowych

Dodatkowa izo acja
d a typ w zwartych
kasetonowych

estaw do
częściowej izo acji

Uchwyt
do pi ota

076

estaw umoż iwia montaż
jednostki wewnętrznej typu
przypodłogowego w częściowej
za udowie ściany

UTR-STA

UT R LA

www.fujielectric.eu

Akcesoria opcjonalne dla Split i Multi Split (komunikacja)
Jednostka wewnętrzna

Kompaktowy

Typ

Nawiew 360

RSG
RSG
RSG
RSG
07 09 12 14 07 09 12 14 18 30LFCA
09 12LTCA
LUCA
LMCA
24LFCC

TY-TFN

Interfejs

nterfejs sieci
ezprzewo-dowej

nterfejs
KN

o

RSG
30 36LMTA

Slim
RDG
07 09LLTA
12 14LLTB

RDG18LLTB

Średni spręż

UTY-TFN

1

RDG
60LHTA

Nawiew
360o

Kompaktowy
RCG 07 09
LVLA
12 14
18LVLB

RDC
72 90LHTA

1

RCG
RCG
30 36LRL
22 24LVLA 36 45 54
LRLA

UTY-TFN

RCG
18 24 30
36 45 54
LRLB

Typ
przypodłogowy
RGG
09 12 14
LVCA

UTYTFN 1

1

Typ przysufitowoTyp przyprzysufitowy
przypodłogowy
RYG
RYG
14 18LVTB 22 24LVTA

UTY-TFN

1

RYG
30 36LRT
36 45 54
LRTA

FJ-RC-W F -1

FJ-RCW F -1

FJ-RC-W F -1

FJ-RCW F -1

FJ-RC-KN -1i

FJ-RC-KN -1i

FJ-RC-KN -1i

FJ-RC-KN 1i

FJ-RC-KN -1i

FJ-RC-KN 1i

FJ-RC- MBS1

FJ-RC-MBS-1

FJ-RCMBS-1

FJ-RC-MBS-1

UTY-TWB F

UTYCB 2

UTYVMS

FJ-RC-MBS-1

1 faza

3 fazy

Split
ROG
45 54L TL

ROG
45LBT8

Split

Typ Multi
Symultaniczny

ROG
ROA
36 45 54 60
72 90LALT
LATT

ROG
36 45 54
LATT

UTYTFN 1

FJ-RC-W F -1

UTYVMS

FJ-RC-MBS-1

FJ-RC-MBS-1

UTYTWR
UTYWN

Wejście
zewnętrzne oraz
wyjście PCB

UTYCS 1

Wejście
zewnętrzne oraz
wyjście PCB

UT G B

UTYCS

UTYCS
UT G RA

Wejście zewnętrzne
oraz wyjście uchwyt
PCB

UT G NA
D a jednostek
wewnętrzych

D a jednostek
wewnętrzych
ew ę
e
c e i w

Wysoki spręż

RDG
RDG
22 24 36 45 12 18 24
RDG
LMLA
30 45 54 45 54LHTA
30 36LML
LHTBP

UTYVMS

Moduł
przył czeniowy
d a zwartego typu
ściennego

Typ kasetonowy

FJ-RC-W F -1

nterfejs
MODBUS

nterfejs
MODBUS

Jednostka zewnętrzna

Typ kanałowy

MULT SPL T

Typ ścienny

UTY- W

UTY- W

UTY- W

UTY- W

UTY- W

UTY- W

5

w
D a jednostek
zewnętrzych

UTY- W

D a jednostek
zewnętrzych

UTY- W

ewnętrzny
zestaw kontrolny

D a jednostek
wewnętrznych
ty ko typ
kanałowy .
estaw umoż iwia
podł czenie
r żnorodnych
urz dze
peryferyjnych
do płyty PC
klimatyzatora.

3

UTYW 4

D a jednostek
zewnętrzych

UTD- CS5A

UTD- CS5A

UTD- CS5A

2

UTYW 4

UTD- CS5A

Części przewod w chłodniczych
Połączenia jednostek

Trójnik
UTP-S 236A UTP-S 254A

UTP-S 354A

UTP-S 248A

Typ Multi Symultaniczny potrójny

Typ Multi Symultaniczny potrójny

Multi Split 8
pomieszczeń

Rozdzielacz
UTP-PY03A UTP-PY02A
Multi Split 8 pomieszczeń

Ciecz

Gaz
3-strefowy

www.fujielectric.eu

2-strefowy

077

Funkcje
Akcesoria

Kontrola

Jednostka wewnętrzna
Najwyższa
Bardzo
Pierwszeństwo
jakość
cichy

Awaryjne
zatrzymanie

Stan pracy

Stan
błędu

Jednostka zewnętrzna
Regulacja
Podgrzewacz Grzanie
nawiewem

Przygotowanie

Typ ścienny
Kompaktowy

Nawiew 360

o

RSG09 12LTCA A

2

2

2

RSG07 09 12 14LUCA A

2

2

2

RSG07 09 12 14LMCA B
RSG18 30LFCA
RSG24LFCC
RSG30 36LMTA C

2

2

2

1

1

1

1

3

Typ kanałowy
Slim

Średni spręż

Wysoki spręż

RDG07
RDG12
RDG24
RDG30
RDG12
D
RDG45

09LLTA
14 18LLTB
36 45LMLA
36LML
14 18 24 30 36 45 54LHTBP

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

0*

3

4

4

RDC60LHTA

4

4

RDC72 90LHTA

4

4

54LHTA

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Typ kasetonowy
Kompaktowy

Nawiew 360 o

RCG07 09LVLA
RCG12 14 18LVLB
RCG24LVLA
RCG30 36LRL
RCG36 45 54LRLA
RCG 18 24 30 36 45 54LRLB

4

4

0*

4

4

0*

4

4

0*

3

1

1

0*
3

3

3

Typ przypodłogowy
RGG09 12 14LVCA
Typ przysufitowo-przypodłogowy
RYG14LVTA
RYG18LVTB
RYG24LVTA

1

1

1

1

Typ przysufitowy
RYG30 36LRT

1

1

4

RYG36 45 54LRTA

1

1

4

1 faza
Split
Mu ti
d a 8 pomieszcze
Mu ti
Symultaniczny
3 fazy
Split
Mu ti
Symultaniczny

ROG45 54L TL

6

6

ROG45LBT8

6

6

6

ROG36 45LBTB

6

6

6

6

ROG36 45 54 60LATT

5

5

5

5

ROA72 90LALT

5

5

5

5

ROG36 45 54LATT

5

5

5

5

6

6

6
6

7

7

A
B
C
D

UTY-TWB F estaw wymaga komunikacji
UTY- CB 2 estaw wymaga komunikacji
UTY- CS 1 wymaga zewnętrznego wyjścia i wejścia PCB UT -G B oraz wymaga komunikacji PCB
UTY- CS wymaga zewnętrznego wyjścia i wejścia PCB UT -G NA oraz wymaga komunikacji PCB
UTY- CS wymaga zewnętrznego wyjścia i wejścia PCB UT -G RA oraz wymaga komunikacji PCB
0 Opcjona ne części nie s wymagane

Zestaw komunikacji

UTY-TWB F UTY- CB

Wejście zewnętrzne oraz
wyjście PCB

2

UTY- CS

1

Zewnętrzne wejście i wyjście PCB

UTY- CS

UT -G

Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy
dla jednostek wewnętrznych

1 UTY- W

2 UTY- W

B

UT -G RA

Zewnętrzny zestaw kontrolny
dla jednostek wewnętrznych

5

3 UTY- W

G

4 UTD- CS5A

Zewnętrzny zestaw przyłączeniowy
dla jednostek zewnętrznych

5 UTY- W

078

2

6 UTY- W

3

7 UTY- W
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4

Zewnętrzne wejście i wyjście
wspornika PCB

UT -G NA

Sterownik zda nego sterowania pane dotykowy
UTY-RNRXZ1
CECHy

Wysoka rozdzie czość ekranu STN-LCD z pane em dotykowym ułatwia
sterowanie

Sterowanie ma

16 Jednostkami
wewnętrznymi

atwa o sługa LCD z pane em dotykowym
W udowany tygodniowy i dzienny timer ON OFF Temp. Try
Podświet enie umoż iwia łatw o sługę w zaciemnionym pomieszczeniu
Wyświet acz temperatury pomieszczenia
Kontro a do 16 jednostek wewnętrznych
Moż iwość wy oru języka angie ski chi ski francuski niemiecki hiszpa ski rosyjski po ski
włoski grecki portuga ski turecki i ho enderski
Oszczędność energii

MULT SPL T

Nowość
NEW

Wysoka wydajność i kompaktowy rozmiar
Oszczędność energii może yć rea izowana
poprzez użycie ty ko jednego pi ota
przewodowego.
Indywidualna
kontrola

Czujnik
ruchu

Automatyczne
wyłączenie
zegara

Tygodniowy
zegar

Komfortowa i łatwa o sługa
Wyświet anie ikon podanych funkcji
Gł wne funkcje przedstawione za pomoc
dużych ikon Try Ustawienie temperatury
Wenty ator
atwy w o słudze dzięki przewodnikowi
Room temperature
atwa praca z 4-kierunkow nawigacj
Czujnik temperatury
sensor

Room temperature
display

Temperatura
pomieszczenia

Funkcje oszczędzania energii
Automatyczne wyłączanie
Jednostka wewnętrzna wył cza
się automatycznie po osi gnięciu
zadanego czasu
Ustawienia czasu można dowo nie
zmieniać
egar może yć ustawiony
w przedzia e od 30 do 240 minut.
2 rozkłady tygodniowe

Ustawienie odstępu czasu od 17 00 do 24 00

OFF ON

ON

Auto OFF
1 godz.

Standardowy czas
8

ON

Auto OFF
1 godz.

W odstępie czasu
17

24

W przedzia e czasu od 17 00 do 24 00 zapo iega wygrzaniu pomieszczenia.
Rozruch 1 godzina.

Nastaw automatyczny temperatury
Automatyczny powrót
Nastaw górnej i dolnej granicy temperatury
Ustawienia

Dane techniczne
Nazwa modelu

UTY-RNRXZ1

Zasilanie
Wymiary wys.

DC 12 V
szer.

gł. [mm]

120

Waga [g]

120

20.4

220

DC12 V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzn .
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Pi ot przewodowy
UTY-RVNXM
CECHy

Funkcje pi ota przewodowego
kran LCD 3 7 ca owy
Oszczędność energii
Moż iwość wy oru języka angie ski niemiecki francuski hiszpa ski rosyjski
portuga ski włoski grecki i turecki

Sterowanie ma

16 Jednostkami

Komfortowa i łatwa o sługa

Wyświet anie ikon programator tygodniowy
Ustawiona temperatura

wewnętrznymi

Wyświet anie ikon podanych funkcji

Przewodnik

Gł wne funkcje przedstawione za pomoc dużych ikon
Try Ustawienia temperatury Wenty ator
atwy w o słudze dzięki przewodnikowi
atwa praca z 4-kierunkow nawigacj

Wysoka wydajność i kompaktowy rozmiar
Oszczędność energii może yć rea izowana poprzez użycie ty ko jednego pi ota przewodowego.

Indywidualna
kontrola

Czujnik
ruchu

Automatyczne
wyłączenie
zegara

Tygodniowy
zegar

Funkcja programatora tygodniowego
Może yć ustawiony do 8 razy dziennie
Dostępne s 2 wzory ustawienia tzn. ustawienia ato zima
Tydzie 1Tydzie 1
Wł czonyWł czony
27
26
25
24

28 C
28

Ust. temp.[ C]

Ust. temp.[ C]

28

28 C

27
26 C
26 C
26 C
26
25 C
25 C
25

27 C
26 C

26 C

25 C

Menu Menu
ustawieustawie
w pi ociew pi ocie

27 C

26 C

25 C

24

23

23

22

22

Wył czony
Wył czony

10 00 1210
0000 2:00
12 00 2:00
5:00
rano po południu
rano po południu
Czas

5:00
8:00
Czas

8:00 11:59

11:59

26

26

25

25
24 C
24

24
23
22

Ust. temp.[ C]

Ust. temp.[ C]

Tydzie 2Tydzie 2
26 C

26 C

24 C 24 C

26 C
24 C

24 C

23 Wł czonyWł czony
22 C
22 C
22

21

24 C
22 C

21

20

Menu Menu
ustawieustawie
w pi ociew pi ocie

26 C

22 C

Wył czony
Wył czony

20
10 00 1210
0000 2:00
12 00 2:00
5:00
rano po południu
rano po południu
Czas

5:00
8:00
Czas

8:00 11:59

11:59

Dane techniczne
Nazwa modelu

UTY-RVNXM

Zasilanie
Wymiary wys.

DC 12 V
szer.

gł. [mm]

120

Waga [g]

220

DC12 V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzn .
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21.3

nterfejs sieci ezprzewodowej UTY-TFN

1

UTY-TFNXZ1
CECHy

Jest to naj ardziej zaawansowane rozwi zanie do zda nego zarz dzania systemem k imatyzacji
przy użyciu wsze kiego rodzaju urz dze przenośnych takich jak smartfony ta ety czy aptopy
Nie wymaga oddzie nego zasi ania zewnętrznego
Może yć użyty zar wno do pojedynczych jak i do wie u nawet do 16 jednostek wewnętrznych

MULT SPL T

Nowość
NEW

Wireless
LAN
Internet
Interface
sieć LAN
Internet

Jednostka
Indoor
unit
wewnętrzna

Tablet

Router
Router
(Locally
purchased)

Smartphone
Smartfon

Smartphone
Smartfon

Podstawowa kontro a
System Multi

Wł czenie i wył czenie jednostki
Try sterowania grzanie chłodzenie
osuszanie try auto wach owanie

Jednostka zewnętrzna
Internet

Usta anie prędkości wenty atora

Router

Ustawienie pozycji ża uzji czy i kierunku
przepływu powietrza

Internet

Wyświet acz temperatury
w pomieszczeniu

Jednostka wewnętrzna

Smartfon

Ustawienie regulatora temperatury
Moż iwość wy oru języka
Ustawienie czasu

Zaawansowana kontrola
arz dzanie k imatyzacj w r żnych oka izacjach.

Internet

Stałe informowanie
i rejestrowanie historii
Internet

Powiadomienia o łędzie na e-mai
A army o łędach k imatyzatora

Indoor
unit
Jednostka
wewnętrzna

Monitorowanie poł cze i a arm w
Historia

Dane techniczne
Nazwa modelu
Wymiary wys.

UTY-TFNXZ1
szer.

gł. [mm]

71 38 15

Waga [g]

85
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nterfejs ezprzewodowej sieci LAN FJ-RC-W F -1
FJ-RC-WIFI-1
CECHy

Jest to naj ardziej zaawansowane rozwi zanie do zda nego zarz dzania systemem k imatyzacji
przy użyciu wsze kiego rodzaju urz dze przenośnych takich jak smartfony ta ety czy aptopy
Nie wymaga oddzie nego zasi ania zewnętrznego
Może yć użyte zar wno do pojedynczych jak i do wie u nawet do 16 jednostek wewnętrznych

Smartfon
Smartphone

nterfejs
sieci LAN
Wireless
ezprzewodowej
Interface

Internet

Ta et
Tablet

PC

Jednostka wewnętrzna

Indoor unit

PC

Router

Router
(Locally purchased)

Podstawowa kontro a
Wł czenie jednostki i wył czenie
Try sterowania grzanie chłodzenie
osuszanie auto wach owanie
Ustawienie prędkości wenty atora
Pozycja ża uzji ustawienie kierunku
przepływu powietrza
Wyświet acz temperatury w pomieszczeniu
Ustawienie regulatora temperatury
Moż iwość wy oru języka

O raz ekranu ap ikacji

Ustawienie czasu

aawansowana kontro a opcjona nie
Try pracy

CO Komfort Pełna moc

Szeregowanie funkcji ON OFF Try y Temperatura zadana Prędkość wenty atora Pozycja ża uzji
Ustawienie ograniczenia temperatury
Wie e funkcji ustawienia scenariuszy czasu i ka endarza

nformowanie i historia
nformacja o łędzie na e-mai a
A army o łędach k imatyzatora
Monitorowanie poł cze i a arm w
Historia

Dane techniczne
Nazwa modelu
Wymiary wys.

FJ-RC-WIFI-1
szer.

gł. [mm]

70 108 28

Waga [g]

082

80
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Konwerter MODBUS

Nowość

UTY-VMS

UTY-VMSX
CECHy

nterfejs MODBUS pozwa a na komp etn
z sieciowym systemem MODBUS

integrację k imatyzatora

MULT SPL T

Kompaktowy rozmiar pozwa a na prosty montaż
Nie wymaga oddzie nego zasi ania zewnętrznego
MODBUS Kontro er umoż iwia centra ne monitorowanie i kontro ę k imatyzator w z BMS

MODBUS Network

Sterowanie ma

1 Jednostk

BMS/Central/
BMS
Home
Controller
Centrala
BMS
SterownikSterownik
centralny

wewnętrzn

MODBUS
Convertor
MODBUS
nterfejsConvertor
MODBUS
Lighting facilities
Security system
Automatic fire alarm interface
Windows bind

Podstawowa kontro a
Wł czenie i wył czenie jednostki
Try sterowania grzanie chłodzenie osuszanie try automatyczny wach owanie.
Ustawienie prędkości wenty atora
Ustawienie pozycji ża uzji i kierunku przepływu powietrza
Wyświet acz temperatury w pomieszczeniu
Ustawienie regulatora temperatury
Moż iwość wy oru języka
Ustawienie czasu pracy

atwa insta acja

Sieć MODBUS

astyczny montaż w każdej oka izacji
umoż iwiaj przewody nie wymagaj ce
oddzie nego zasi ania zewnętrznego.
Ka e jest stosowany w konwertorze.

asi anie jednostki
wewnętrznej

Dane techniczne
Nazwa modelu

UTY-VMSX
AC220 240V 50 60Hz
AC208 230V 60Hz

Zasilanie
Po

r mocy

Temperatura

jednostka wewnętrzna
jednostka zewnętrzna

Poziom wi gotności

jednostka wewnętrzna
jednostka zewnętrzna

Wymiary wys.
Waga

szer.

gł.

W

ma 1.2.

C

0 46 -10 60
0 95 0 95

mm
g oz

Ma i ość jednostek wewnętrznych podł czonych do 1 konwertera MODBUS
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43

117

140

200 7
1
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nterfejs MODBUS
FJ-RC-MBS-1
CECHy

nterfejs MODBUS pozwa a na komp etn integrację k imatyzatora
z sieciowym systemem MODBUS
atwa insta acja ze wzg ędu na mały i kompaktowy rozmiar
Nie wymaga oddzie nego zasi ania zewnętrznego
nterfejs MODBUS umoż iwia centra ne monitorowanie i zarz dzanie k imatyzatorem z BMS

Ma 63
Max.
63
nterfejs MODBUS
MODBUS
Interface

Sieć MODBUS
MODBUS
Network

The
MODBUS
Interface
usedz with
nterfejs
MODBUS
możecan
yćbe
użyty
pi otem
przewodowym
u Controller.
ez niego
or without
Wired Remote

BMS
BMS/Central
Sterownik
Controller
centralny

VRF
Indoor unitVRF
Jednostka
wewnętrzna

VRF
Indoor unitVRF
Jednostka
wewnętrzna

WiredPilot
Remote
przewodowy
Controller

Split
Indoor unit
Jednostka
wewnętrzna Sp it

nterfejs KN
FJ-RC-KNX-1i
CECHy

nterfejs KN pozwa a na komp etn integrację k imatyzatora
z sieciowym systemem KN
atwa insta acja ze wzg ędu na mały i kompaktowy rozmiar
Nie wymaga oddzie nego zasi ania zewnętrznego
Może yć użyty do sterowania zar wno pojedynczych jednostek wewnętrznych jak i do ich grupy
ma do 16 jednostek

The
KNX Interface
canyćbe
usedz with
or
nterfejs
KN może
użyty
pi otem
przewodowym
ez niego
without
Wired RemoteuController.

KNX
KNXSieć
Network
Home
Sterownik domowy
Controller
KNX
nterfejs
InterfaceKN

Lighting
Wyposażenie oświet enia
facilities

or

VRF
Indoor unitVRF
Jednostka
wewnętrzna

Securitystwa
System ezpiecze
system
Pilot
Wired
Remote
przewodowy
Controller

Automatyczny
interfejs
Automatic
fire
a armu pożarowego
alarm interface
Zasuwanie
rolet
Windows
okiennych
bind

Dane techniczne
Nazwa modelu
Wymiary wys.
Waga [g]

084

szer.

gł. [mm]

FJ-RC-MBS-1

FJ-RC-KNX-1i

93 53 58

70 70 28

85

70
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Jednostka
Split
Indoor unit
wewnętrzna Sp it

Kratka wywiewna z automatycznymi ża uzjami
UTD-GXTA-W / UTD-GXTB-W
CECHy
Proste płaskie ża uzje automatycznie
poprawiaj przepływ powietrza i doskona e
harmonizuj się z uksusowym wnętrzem.
Otwarta ża uzja

MULT SPL T

amknięta ża uzja

Elastyczne sterowanie
Kratka z ża uzjami

Operacja z jednostki wewnętrznej
Automatyczne ża uzje mog yć
o sługiwane poprzez synchronizację
pi ota z jednostk wewnętrzn .
•

W ski
typ kanałowy

Autowachlowanie w górę i w dół
Automatyczny kierunek przepływu
powietrza i autowach owanie
Pi ot
przewodowy

4-stopniowe wach owanie
•

Pi ot
ezprzewodowy

Automatyczne zamykanie żaluzji
Gdy jednostka wewnętrzna przestaje
pracować ża uzja zamyka się
automatycznie.

Wymiary
szerokość 2

Jednostka mm
Oprawa montażowa
Kratka

wys. 1

szerokość 1

wys. 2

Gł.1

Model

Szer.1 Szer.2

UTDG TA-W

683

645

UTDG TB-W

883

845

UTDG TC-W

1 083

1 045

Wys.1

Wys.2

Gł.1

Gł.2

180

148

9

84

Gł.2

Dane techniczne
Nazwa modelu
Dotyczy jednostek wewnętrznych

UTD-GXTA-W

UTD-GXTB-W

RDG07/09LLTA
RDG12/14LLTB

RDG18LLTB

Zasilanie

Poł czone ze skrzynk sterowania jednostki wewnętrznej

Mocowanie ża uzji automatycznej

a pomoc śru y mocuj cej na kołnierzu

Od egłość pomiędzy ża uzj a
klimatyzatorem
Wymiary netto
wys. szer. gł.
Waga

Netto
Brutto

1.0m
mm
inch

180 683 84 9
[7-3 32 26-7 8 3-5 16 11 32 ]

180 883 84 9
[7-3 32 34-3 4 3-5 16 11 32 ]

kg
.

2.0 4.4

2.5 5.6

3.0 6.7

3.5 7.8

Kolor

Biały

Si nik do ża uzji

Silnik krokowy

Akcesoria

Zakres pracy

Ramka montażu
Chłodz.
Grzanie

C F

od 18 do 32 od 64 do 90

RH
C F

80

u mniej

od 16 d 30 od 60 do 88
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AKC SOR A OPCJONALN

d a Sp it i Mu ti Sp it

Sterowniki
Dla indywidualnej i scentralizowanej kontroli

Pilot przewodowy
UTY-RNR 1 NOWOŚĆ

Pilot przewodowy
UTY-RVN M

Pilot przewodowy
UTY- RNN M

Prosty pilot
przewodowy
UTY-RSN M

Centralny pilot
przewodowy
UTY-DMM M
Dla Multi Split 8
pomieszczeń

Komunikacja
Interfejs

Interfejs
bezprzewodowej
sieci LAN
UTY-TFN 1 NOWOŚĆ

Interfejs
bezprzewodowej
sieci LAN
FJ-RC-W F -1

Interfejs
MODBUS
UTY-VMS

Wejście zewnętrzne
oraz
wyjście PCB
UTY- CS 1 NOWOŚĆ

Wejście zewnętrzne
oraz
wyjście PCB
UT -G B NOWOŚĆ

UTY- CS

UT -G RA

NOWOŚĆ

Interfejs
MODBUS
FJ-RC-MBS-1

Moduł przyłączeniowy

Moduł
przyłączeniowy
UTY-TWB F
UTY- CB 2
UTY-TWR
Dla zwartego typu
ściennego

086

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Wejście zewnętrzne
oraz wyjście uchwyt
PCB
UT -G NA NOWOŚĆ

Interfejs KNX
FJ-RC-KN -1i

Inne

Zestaw do odbioru
sygnału pilota
UTY-LRH M

Zestaw do odbioru
sygnału pilota
UTY-LBT M NOWOŚĆ

Pomieszczeniowy
czujnik temperatury
UTY- S

Czujnik do odczytu
temperatury w
wy ranym miejscu
w pomieszczeniu.

Komplet króćców
UTD-RF204 Okr gły
UTD-SF045T
Czworok tny

Okr gły

Kratka wywiewna
z automatycznymi
żaluzjami
UTD-G TA-W
UTD-G TB-W
d a typu kanałowego
Slim

Filtr o wydłużonej
żywotności
UTD-LF60KA
UTD-LF25NA

Szeroki panel
UTG-AK A-W

Podkładka pod
panel
UTG-BK A-W

MULT SPL T

Dla jednostek typu kanałowego

Pompka skroplin
UT -P 1NBA
dla typów kanałowych
o średnim sprężu

Czworok tny

Dla jednostek typu kasetonowego

Zestaw do
odbioru sygnału
pilota
UTY-LRHFA2

Zestaw do odbioru
sygnału pilota
UTY-LBT C NOWOŚĆ

Energooszczędne
sterowanie KIT
UTY-SH C NOWOŚĆ

Jedn. wew.
950

600

Moduł
doprowadzenia
świeżego powietrza
UT -V AA

Moduł doprowadzenia
świeżego powietrza
UT -V RA

Osłona wylotu
powietrza
UTR-YD B

dla typ kasetonowy

dla typ zwarty
kasetonowy

dla typ zwarty
kasetonowy

Dla jednostek typu
przysufitowego

Pompka skroplin
UTR-DPB24T

Pozwa a zasłonić wy ot
powietrza w przypadku
wykorzystania tylko 3
wylotów.

Dla jednostek typu
przypodłogowego

Zestaw do częściowej
zabudowy
UTR-STA

Panel 600
(mm)

Osłona wylotu
powietrza
UTR-YD K
Pozwa a zasłonić
wylot powietrza
w przypadku
wykorzystania tylko
3 wylotów.

242 mm
Panel spacer

Podkładka pod pane

Dodatkowa izolacja
UT -K GC UT -K RA
dla typ zwarty
kasetonowy oraz typ
kasetonowy

Dla jednostek typu ściennego

Uchwyt do pilota
UT -R LA
Dla RSG07/09/12LLCC

estaw umoż iwia
montaż jednostki
wewnętrznej typu
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Opis funkcji
Energooszczedność
Czujnik o ecności
Wykrywa obecność osób w pomieszczeniu. Jeśli
pomieszczenie jest puste, urządzenie pracuje w trybie
ekonomicznym, a przy pojawieniu się czy obecności
osób urządzenie wraca do wymaganych nastaw.

Czujnik o ecności w try ie pracy
u wył czenia

SAVE
+STOP

Wykrywa obecność osób w pomieszczeniu. Jeśli
pomieszczenie jest puste urządzenie pracuje
w trybie ekonomicznym lub zatrzymuje się.

Ograniczenie nastawy temperatury
w pomieszczeniu

Automatyczne przywracanie
ustawionej temperatury

Ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu
nastawy temperatury uwzględnia oszczędzanie
energii zapewniając większy komfort.

Nastawa temperatury zostaje automatycznie
przywrócona do ustawionej wcześniej wartości.

Try ekonomiczny
Funkcja zapewniająca ekonomiczne sterowanie
pracą urządzenia poprzez nieznaczny wzrost
nastawy temperatury w trybie chłodzenia,
a spadku w trybie grzania.

Komfort

POWERFUL

Wydajne ogrzewanie

Wydajny dyfuzor

Utrzymanie nominalnej wydajności grzania nawet
przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -7oC.

Kąt nachylenia dodatkowej żaluzji regulowany jest
przez czujniki monitorujące. Dzięki temu komfort w
pomieszczeniu uzyskiwany jest natychmiastowo.

Pełna moc

Funkcja 10 C H AT

Praca z maksymalną mocą wentylatora i sprężarki
pozwala szybko osiągnąć zadaną temperaturę
w pomieszczeniu.

Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana
na stałym poziomie 10°C, aby uniknąć nadmiernego
ochłodzenia pomieszczenia, gdy nikt w nim nie
przebywa.

Cicha praca

Automatyczna zmiana try u pracy

Automatyczne ża uzje pionowe

Urządzenie automatycznie przełącza się między
trybami chłodzenia i grzania w zależności od
ustawień temperatury i klimatu pomieszczenia.

aluzje gwarantują zmianę kierunku nawiewu
powietrza w pionie dając efekt wachlowania.

Automatyczne ża uzje pionowe
i poziome

Automatyczna regu acja
intensywności nawiewu

Automatyczny restart

Doprowadzanie świeżego powietrza

W sytuacji chwilowego zaniku zasilania, urządzenie
automatycznie uruchomi się z zachowaniem
ostatnich ustawień po powrocie napięcia.

Powietrze z zewnątrz można doprowadzić
do pomieszczenia po wyposażeniu jednostki
wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł.

Podł czenie kanałów nawiewnych

ndywidua ne sterowanie kierunkiem
nawiewu

Mikroprocesor automatycznie dopasowuje
intensywność nawiewu do zmian temperatury
w pomieszczeniu.

asysanie zewnętrznego powietrza
wieże powietrze z zewnątrz, może zostać
zassane za pomocą opcjonalnego wentylatora,
podłączonego zewnętrznym modułem sterującym.

Systemy klimatyzacji umożliwiające podłączenie
kanałów rozprowadzających powietrze.

Try y pracy do pomieszcze
serwerowni
Specjalny pakiet wbudowanych fabrycznie funkcji
wymaganych w specjalistycznych pomieszczeniach
umożliwia pracę dzięki podłączeniu 2 jednostek
wewnętrznych, nawet w niskich temperaturach.

Specjalna konstrukcja wentylatora eliminuje
przepływ turbulentny i zapewnia wyjątkowo cichą
pracę.

aluzje gwarantują zmianę kierunku nawiewu
powietrza zarówno w pionie jak i w poziomie dając
efekt wachlowania.

Aby zapewnić komfortowy nawiew każdą z żaluzji
urządzenia kasetonowego z czterostronnym
wylotem powietrza można sterować indywidualnie.

Wygoda
Automatyczne wył czanie

Program nocny

Programator

Programator automatycznie zatrzymuje pracę
urządzenia po upływie ustawionego czasu.

Zapewniając komfortowy sen mikroprocesor
klimatyzatora stopniowo zmienia temperaturę
w pomieszczeniu.

Pozwala na ustawienie czterech cyklów pracy:
włącz, wyłącz, włącz i wyłącz oraz wyłącz i włącz.

Programator tygodniowy

Programator tygodniowy

Kontrolka ﬁ tra

Umożliwia zaprogramowania włączania i wyłączania
urządzenia indywidualnie dla każdego dnia tygodnia.

Umożliwia ustawienie temperatury dla dwóch
przedziałów czasu w każdym z dni tygodnia np. rano
i wieczorem.

Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia
czyszczenia ltra.

Informacja o ewentua nym
łędzie

Zewnętrzne wejście
i wyjście

Dzięki funkcji autodiagnozy urządzenia, na wyświetlaczu
pojawi się informacja z kodem błędu.

Zoptymalizowana konstrukcja ułatwia szybki montaż
urządzenia, a przy demontażu nie wymaga specjalnych
narzędzi.

Zdrowie
Jonowy ﬁ tr o wydłużonej żywotności

Fi tr Polifenolowy

Zmywa ny pane o udowy

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu
i redukcji jonów generowanych na powierzchni
drobnych elementów ceramicznych.

Drobne cząsteczki kurzu, zarodniki grzybów i
szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane dzięki
elektrostatyce. Dalszemu rozwojowi bakterii
zapobiegają związki polifenolu z jabłek.

Możliwość zdemontowania obudowy do
wyczyszczenia.

Montaż
Automatyczna regu acja nawiewu

Pompka skrop in w standardzie

B ue ﬁn

Automatycznie wykrywa wymagany przepływ
powietrza w każdym przypadku zastosowania
i reguluje wymagane natężenie.

Pompka skroplin pozwala na odprowadzenie
wody. Jest to rozwiązanie dla bardziej
wymagającego montażu.

Dodatkowa ochrona antykorozyjna wymiennika
jednostki zewnętrznej.

Mode z układem sterowania i-PAM

Mode z układem sterowania V-PAM

Podnosi wydajność sprężarki w momencie startu
urządzenia.

Zwiększa zakres regulacji sprężarki.

asi anie pr dem stałym
Zmniejsza zapotrzebowanie energii elektrycznej.
Podnosi sprawność urządzeń.
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Przypodłogowo
Przypodłogowe -przysuﬁtowe
Przysuﬁtowe

warte kasetonowe
Kanałowe S im
Kanałowe o średnim sprężu
Kasetonowe
RD
Kanałowe
RD
G1
RY
RC
2
G
G3
G
o wysokim sprężu
RC
24
30
14
Ścienne
0
RC
G
RS
3
36
36
12
G1
18
6
G1
LR
LR
RY
45
8/
14
24
RS
8
T
RS
L
24
G1
LM
18
30
30
G0
G0
/3
8L
RD
LA
RG
R
R
R
L
L
YG
CG
DG
0/
7
7
VT
V
F
36
G4
G
R
RD
RD
LB
09
RS
CA
36
09
RS
09
36
36
12
SG
B
5
45
C7
G
G0
/
G0
R
30
12
R
4
54
RS
12
45
45
30
12
14
5
YG
C
2
9
5
9
G2
/5
G2
4L
36
14
60
90
54
14
54
36
14
24
12
18
12
4L
4
4
H
L
L
LH
LH
LU
LR
LM
LR
LV
LV
LV
LT
LL
LF
LL
M
M
RL
T
BP
CA
CA
CA
CA
TB
LA
LA
TA
TA
TA
TA
TA
CC
CC
L
B

SAV
+STOP

MULT SPL T

nergooszczędność

Czujnik o ecności
Czujnik o ecności w try ie
pracy u wył czenia
Try ekonomiczny
Ograniczenie nastawy
temperatury w pomieszczeniu
Automatyczne przywracanie
ustawionej temperatury

Wydajne ogrzewanie
Wydajny dyfuzor

POW RFUL

Duża moc
Try y pracy do
pomieszcze serwerowni
Funkcja 10 C H AT

(60)

Komfort

Cicha praca

(45/54)
36LRTA

(45)
36LMLA

(45/54)

45 54

Automatyczna zmiana
try u pracy
Automatyczne ża uzje
pionowe
Automatyczne ża uzje
pionowe i poziome
Automatyczna regu acja
intensywności nawiewu
Automatyczny restart
Doprowadzanie świeżego
powietrza
asysanie zewnętrznego
powietrza
Podł czenie kanał w
nawiewnych
ndywidua ne sterowanie
kierunkiem nawiewu
Automatyczne wył czanie
Program nocny

(60)

Wygoda

Programator

(60)

Programator tygodniowy
Tygodniowy programator
temperatury
nformacja o ewentua nym
łędzie
ewnętrzne wejście i
wyjście
Kontro ka ﬁ tra

drowie

Fi tr jonowy
Fi tr Po ifeno owy
mywa ny pane o udowy

Montaż

Automatyczna regu acja
nawiewu
Pompka skrop in
w standardzie
Dodatkowa ochrona
antykorozyjna

(30)

(45)

(30/36/
45/54)

(45/54)

(30/36/
45/54)

Standard
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