
Perfektné riešenie klimatizovania

podkrovných bytov a špeciálnych miestností

KLIMATIZÁCIE
Extra funkcie, extra úspora

www.elektroklimark.sk

Fisher podlahové klimatizácie ponúkajú možnos

ž š

ť
klimatizovania podkrovných bytov, príp. takých miestností,
v ktorých nie je mo nosť in talácie nástenných jednotiek.

elegantného rie eniaš

Flexibilné umiestnenie

Perfektný komfort

Energeticky úsporné zariadenie

Jednoduchá údržba

Zariadenie je možné umiestni

Pri chladení studený vzduch smeruje nadol, pri kúrení vodorovne. Teplý

vzduch smerovaný na úrovni podlahy zabezpe

Estetický dizajn, úzke prevedenie

V

Filter umiestnený vo vnútornej jednotke je možné vybra

ť na podlahe alebo o nie o vyššie

( umiestnenie podobné radiátoru ). Jeho umiestnenie  je menej

nápadné v porovnaní s nástenným typom.

í v krátkom ase

príjemný pocit tepla.

ďaka DC inverterovej technológie, je možné ušetriť až 40-50%

el.energie v porovnaní s tradi nými zariadeniami.

ť jedným ťahom

a takisto aj jeho spätné vrátenie.

č

č č

č

Ďal ie dôvody pre výber tohto typu zariadeniaš

Zabezpe
príjemnú teplotu a
tichý chod.

č  čí istý, zdravý
vzduch,



Extra funkcie za
ISTÝ, ZDRAVÝ VZDUCHČ

V

š

š

ďaka  vrstve sa na lamelách nehromadia kvapky
vody brániace prúdeniu vzduchu  a vznikajúci kondenzát
voľne odteká. Tak vnútorná jednotka rýchlej ie vyschne ,
nezachytávajú sa na nej ne istoty , nevzniká efekt vydýchaného
vzduchu a zároveň dochádza k zvý eniu ú innosti chladenia.

„Zafir Blue"

č
č

Povrch filtra obsahuje , ktoré pri stretnutí
s pôvodcami chorôb,  baktériami prenikajú do ich
bunkovej štruktúry a zabránia ich rastu, resp. rozvrátia
ich štruktúru. Filter v ž

ióny striebra

ďaka tomu dezinfikuje a osvie i
vzduch prúdiaci cezeň, pri om ni í pôvodcov rôznych
chorôb, baktérie a plesne.

č č

Extra funkcie za
ETRNOSŤŠ

Odvlhčovanie zni uje vlhkosť vzduchu bez toho, aby zariadenie
výraznej ie menilo teplotu.

ž
š

Prevádzkový rozsah

Technické údaje

Extra funkcie, extra úspora

Vá predajca :š

Chladiaci výkon

Vykurovací výkon

Energetická trieda chladenia

Energetická trieda vykurovania

Rozmery     vnútorná jednotka

vonkaj ia jednotkaš

A++ energetická trieda ( chladenie ) V podstropných
klimatizáciách v

š š
š

ž

ďaka umiestnenenému kompresoru s vysokou
ú innosťou a s najnov ími technologickými rie eniami,
je zariadenie energicky úsporné, ím sa aj Va e prevádzkové
náklady zní ia.

č
č

Regulácia výkonu DC Inverter umož
ž

š
š

ňuje dosiahnuť mimoriadnu
ú innosť, ro ná úspora el. energie mô e dosiahnuť aj 40-50%
v porovnaní s tradi nými zariadeniami. Motor ventilátora vonkaj ej
jednotky je v prevedení inverter, ím je výrazne tich í.

č č
č

č

V
ž

ďaka úspornému sa zariadenie prispôsobí
no ným potrebám chladeniu/kúreniu, ím je mo né dosiahnuť
zna né úspory energie.

no nému re imuč ž
č č
č

Extra funkcie za
POHODLIE

„Follow me" funkcia alebo vysunuté snímanie teploty
Stla š

ž
š ž

ž ž ž

č č č
č č č

č

ením príslu ného tla idla na diaľkovom ovláda i,
sníma umiestnený v diaľkovom ovláda i za ne snímať
teplotu miestnosti. V prípade umiestnenia diaľkového ovláda a
na vhodnom mieste, napr. kde sa osoby najviac zdr ujú,
zariadenie sa prispôsobí Va im po iadavkám a presne
doká e udr ať po adovanú teplotu.

Automatická kontrola chýb zariadenie nepretržite kontroluje
svoj výkon a v prípade poruchy v chladiacom okruhu signalizuje
chybu. V prípade potreby zariadenie vypne, zabráni tak jej poškodeniu.

Teplý štart v režime kúrenia vnútorný ventilátor zapne len po zohriatí
výmenníka, ím zabráni prúdeniu studeného vzduchu.č

Automatické prúdenie vzduchu pre rovnomerné
rozmiestnenie vzduchu.

dole/hore

Automatický prechod letného/zimného obdobia - v automatickom
režime zariadenie z

ž

asu na as automaticky skontroluje pomer
aktuálnej a nastavenej teploty a následne zvolí znovu
a znovu vhodný re im.

č č

Automatický reštart po výpadku el. Energie

Možnos žť ulo enia vlastných nastevní do pamäte

Č časova

Dvojité prúdenie vzduchu - pri chladení studený vzduch smeruje
nadol, pri kúrení vodorovne. Teplý vzduch smerovaný na úrovni
podlahy zabezpe í v krátkom ase príjemný pocit tepla.č č

Infra diaľkový ovládač

Zariadenia  v rozmedzí od -15 až +50°C vonkajšej teploty je
možné využíva

ž š
ť na chladenie, v prípade kúrenia v rozmedzí

-15 a 24°C vonkaj ej teploty.
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KLIMATIZÁCIE



klimatizácie
extra funkcie, extra úspora

Podlahové
Split klimatizácie

Inverter R410A

24 hodín (časový interval)

výrobca si vyhradzuje právo na zmenu konštrukčných a technických parametrov

FSPI-180AE1 FSAI-PM-120BE2 FSAI-PM-120BE2

DC inverter DC inverter DC inverter

FSPI-180AE1 FSPI-240AE1 FSFIF-120AE2

FSOIF-180AE1 FSOIF-240AE1 FSOIF-120AE2
R 410A

5280

5280

5,6 / A+

3,6 / A

1590 / 1390

7,28 / 6,36

10,5

C 10A

C 16A

230/1/50

5,3 / 5,3

331 / 2061

4,068

1,232

-6°C

900/750/600

43

56/65

25/44

1068x675x235

842x695x324

560x335

30

20

6,35/12,7

R410A 1800g

nad 5m 11g/m

3x0,5 tienený

3x1,5

3x2,5

-15.... 50 / -15.......24

W

W

W

A

A

A

-

-

V/f/hz

KW

h/kW

kW

kW

°C

(m /h)
3

dB(a)

dB(a)

kg

mm

mm

mm

m

m

mm

g

x mm
2

x mm
2

°c

R 410A

7030

7620

5,6 / A+

3,6 / A

2190 / 1950

10,2 / 8,92

15

C 10A

C 16A

230/1/50

7,1 / 7,6

443 / 2955

6,701

0,893

-7°C

1300/1100/950

53

62/69

25/59

1068x675x235

895x862x313

590x333

50

25

9,52/15,9

R410A 2200g

nad 5m 30g/m

3x0,5 tienený

3x1,5

3x2,5

-15.... 50 / -15.......24

R 410A

3500

3500

6,2 / A++

3,8 / A

1090 / 970

4,99 / 4,44

9,5

-

C 16A

230/1/50

3,6 / 3,5

203 / 1289

3,054

0,446

-7°C

560/440/350

47

57/61

15/35

700x600x210

762x593x282

560x290

20

10

6,35/9,53

R410A 1100g

nad 5m 11g/m

4x1,5

-

3x2,5

-15.... 50 / -15.......24

*Vyššie uvedené informácie platia pri :
Chladenie, vnútorná teplota :27°C DB/19°C WB vonkajšia teplota :35°C DB/ 24°C WB
Kúrenie, vnútorná teplota :20°C DB/ 15°C WB vonkajšia teplota :7°C DB/ 6°C WB
**Uvedené dáta sú uvedené na základe normalizovaných výsledkov skúšok. Skuto ž
***Rozmery el. vedenia sú informatívne, max. d ž š
Presný rozmer priemeru el.vedenia závisí od spôsobu inštalácie a od d ž

čná spotreba energie závisí od spôsobu pou ívania.
ĺ ka platí do 10m voľne nain talovaného kábla.

ĺ ky vedenia.

Technické parametre

Typ chladiva

Chladiaci výkon

Vykurovací výkon

SEER / energ. trieda chlad.

SCOP / energ. trieda vykur.

Spotreba energie           chlad./vykur.

Odber prúdu*                 chlad./vykur.

Max. odber prúdu

Doporu

Napájanie

Navr. za ž
Ro

Vykurovací výkon

Podpora potreby vykurovania

Bivalentná teplota

Vnútorné prúdenie vzduchu    max./str./min.

Hladina akustického tlaku  vnútorná  min./str./max.

Hlu

Váha  vnút./vonk.

Rozmery   vnútorná šxvxh

vonkajšia šxvxh

Rozte

Vedenie   max. d ž
max.prevýšenie

rozmer

Chladivo

Extra freon  potreba plnenia

El. vedenie ***

Pripojenie k sieti ***

Prevádzkový rozsah    vonk. teplota chlad./vykur.

vnút.teplota  chlad./vykur.

Typ kompresora

ený isti

ťa enie                    chlad./vykur.

ná spotreba energie**   chlad./vykur.

nosť vnút./vonk.

vonk.

ĺ ka

č č

č

č

č

Doporu

Pripojenie k sieti ***

č čený isti

pri navrhovanej teplote (-10°C)

pri navrhovanej teplote

Parapetné / stropné

VLASTNOSTI

Iónový filter „SILVER"

„ZAFIR BLUE"  vrstva na výmenníku

„Follow me" funkcia

Možnos ž

No ž
Odvlh

Teplý štart

Automatický pohyb lamiel (hore/nadol)

Funkcia SWING na pohyb lamiel

Dvojcestný prietok vzduchu

Automatický prechod (medzi chladením a kúrením)

Automatický reštart po výpade el. energie

Elektronický expanzný ventil

5 stup š
Vypísanie chyby okruhu chladenia

Infra ovláda

Drôtový ovláda

Externý vstupný signál  ( pre On/Off )

Externý výstupný signál ( chybové hlásenie )

Inverter

ť ulo enia vlastných nastavení do pamäte

asova

ný re im

ovanie

ňový vonkaj í ventilátor

Č č

č

č

č

č mo nosť voľbyž mo nosť voľbyž mo nosť voľbyž

vonk
vnút

vonk
vnút

A

g/m

°c

x mm
2vonk

vnút

Chladenie min.17°C / kúrenie max.30°C

rotačný (DC Inverter)


