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ZOZNÁMTE SA S
PRODUKTMI KLIMATIZÁCIE
FISHER A VYBERTE SI
NAJVHODNEJŠÍ MODEL
PODĽA VAŠICH
POŽIADAVIEK!

Ak by sa ochladilo, klimatizácia
musí vedieť vykurovať, ale my
máme ústredné vykurovanie, preto
je najdôležitejšie chladenie v lete
i kvalita vzduchu a ešte aj nízka
spotreba a tichý chod.

KLIMATIZÁCIE V MAJSTROVSKOM
PREVEDENÍ

Pre mňa je dizajn veľmi dôležitý! Taký
veľký objekt v mojom byte musí byť
nádherný, moderný a top produkt s
WIFI!

Pre nás je prvoradé, aby sme náš
starý kotol nemuseli používať!
Aby klimatizácia vykurovala, hoci
aj celoročne a to nízkou tarifou,
aby bola hospodárna a mala WIFI,
lebo chceme ušetriť aj diaľkovým
ovládaním!

AK JE PRE VÁS
DIZAJN DÔLEŽITÝ A OČAKÁVATE, ŽE
VAŠE ZARIADENIE BUDE OVLÁDAŤ
ŠPIČKOVÉ SÚČASNÉ FUNKCIE, TAK VAŠOU
VOĽBOU JE FISHER ART! V 2 FARBÁCH,
ANTRACITOVÁ ŠEDÁ A IPHONE
ZLATÁ, MÔŽE ZDOBIŤ VAŠU
DOMÁCNOSŤ!

POČAS
VYKUROVANIA ORANŽOVÉ,
TEPLÉ PODSVIETENIE.

Octus Energy s.r.o.
Klimania

HOSPODÁRNA OPTIMALIZÁCIA
VYKUROVANIA V ZIME
A SUPER ÚČINNOSŤ
V LETE!

DOKONALÉ
POHODLIE

POMOCOU NAŠEJ MOBILNEJ APLIKÁCIE
MÔŽETE Z AKÉHOKOĽVEK MIESTA NA
SVETE, ALEBO DOKONCA DOMA Z KRESLA
PROSTREDNÍCTVOM PODSVIETENÉHO
DISPLEJA OVLÁDAŤ SVOJU
KLIMATIZÁCIU.

Je pre Vás dôležité aby klimatizácia dokázala vykurovať hoci aj
celý rok lacnou „TARIFOU”, aby bola hospodárna a mala WIFI, aby
ste šetrili aj diaľkovým ovládaním? Myslíte na klimatizáciu vhodnú
na skutočné zimné vykurovanie, ktorá je zároveň aj estetická?
Potom je model FISHER ART PRE VÁS DOKONALOU VOĽBOU!

ZVÝHODNENÁ
TARIFA ELEKTRINY

POČAS VYKUROVACEJ SEZÓNY
MÔŽETE KÚRIŤ AŽ O 40%
LACNEJŠIE! TO JE VÝRAZNÉ
ZNÍŽENIE REŽIJNÝCH
NÁKLADOV

VĎAKA SUPER TVRDÉMU
POVRCHU JE TRVÁCNA
A ODOLNÁ PROTI
POŠKRIABANIU.

TICHÝ A
NEVIDITEĽNÝ CHOD

SUPER TICHÁ PREVÁDZKA, NEVIDITEĽNÝ
DISPLEJ, 24 HODINOVÝ PROGRAM,
NOČNÝ REŽIM, AKOBY FISHER
ART ANI NEEXISTOVAL!

Nielen kompresor zariadenia, ale aj motor ventilátora má
invertorovú reguláciu, a preto má oveľa tichší chod! 22dB(A) je
takmer nepočuteľných, digitálny displej sa dá vypnúť a preto je
skoro neviditeľný, nočný režim je úsporný i tichý a preto Vám
Fisher Art slúži priam nebadane!

VĎAKA PROFESIONÁLNYM
FILTROM, POVLAKOM A REGULÁCII
ZABEZPEČÍ VAŠEJ RODINE ČISTÝ,
ČERSTVÝ VZDUCH A ROVNOMERNÚ
DISTRIBÚCIU!

„PLAZMOVÝ FILTER” je najvyspelejší filter, ktorý zvyčajne
používajú len veľmi drahé klimatizácie! Navyše bolinainštalované
ešte aj „studený katalytický filter” a extra jemný prachový filter, aby pre Vás zabezpečili čerstvý a čistý vzduch! 4 smerným
prúdením zariadenie zabezpečuje rovnomernúdistribúciu vzduchu,
zatiaľ čo s funkciou „FollowMe“ hravo dosiahnete, aby bola optimálna teplota všade tam, kde si juželáte! Zvládne to aj malé dieťa!

Octus Energy s.r.o.
Klimania

WIFI
OVLÁDANIE
S APLIKÁCIOU
NA
STIAHNUTIE
INTELIGENTNÝ
SYSTÉM SNÍMANIA
SVETLA
PODĽA INTENZITY OSVETLENIA OKOLIA
PRISPÔSOBUJE SVOJE
PODSVIETENIE

AK JE PRE VÁS DÔLEŽITÉ KÚRENIE, MAXIMÁLNE UPRAVENÝ VZDUCH A SUPER
EFEKTIVITA DOPLNENÁ KOMFORTOM, TAK VAŠÍM ZARIADENÍM JE FISHER ART!
• Ak v zime opustíte byt a odcestujete, použite temperovanie 8 °C. Tým ochránite byt pred zamrznutím a môžete ušetriť
veľa energie!
• Funkcia teplého štartu pomáha v tom, že keď zapnete zariadenie, ventilátor sa spustí iba vtedy, ak je výmenník už teplý.
Tým zabránite prúdeniu studeného vzduchu vo vykurovacom režime!
• Zariadenie spĺňa požiadavky na uplatnenie zľavnenej tarify elektrickej energie a tak vo vykurovacej sezóne môžete
dosiahnuť až 40 %-nú úsporu.

SNÍMANIE
TEPLOTY
NA DIAĽKOVOM 		
OVLÁDAČI
PRE OPTIMÁLNU
TEPLOTU

PLAZMOVÝ
FILTER
PRE PRÍJEMNÝ
VZDUCH

• „PLAZMOVÝ FILTER” je najvyspelejší filter, pomáha aj pri zmiernení alergických ťažkostí! Túto technológiu zvyčajne
používajú len veľmi drahé klimatizácie, ale vo všetkých modeloch Fisher 2017 je štandardom! Navyše boli nainštalované
ešte aj „studený katalytický filter” a extra jemný prachový filter, aby pre Vás zabezpečili čerstvý a čistý vzduch! 4
smerným prúdením zariadenie zabezpečuje rovnomernúdistribúciu vzduchu.
• Energetická trieda vykurovania A+ a chladenia A++ poskytuje najlepší pomer medzi obstarávacou cenou a úžitkovou
hodnotou, pri malej spotrebe a nízkych režijných nákladoch! Chladenie hoci aj každý deň za cenu šálky lacnej kávy!
• POWERFUL: Výnimočná sila zariadenia, najmä v režime TURBO, ak je potrebné, môže takmer okamžite ochladiť alebo
vyhriať byt!
• 1W standby (pohotovostná) spotreba! Vedeli ste, že pohotovostná spotreba je vysoká a za 24 hodín počas 365 dní bez
jej použitia, môže značne zvýšiť poplatok za elektrinu? 1W standby spotreba to však vyrieši!
• Funkcie pre kľudný odpočinok: tichý chod, vypínateľné podsvietenie, nočný režim, 24 hodinový časovač.
• Inteligentné podsvietenie vníma jas prostredia, akonáhle izba stmavne, postupne slabne.
• Vlhne vám byt a steká voda po oknách keď na jeseň vešiate bielizeň? Neinvestujte do osobitného odvlhčovača,
odvlhčovacia funkcia Fisher Professional vyrieši aj tento problém!
Octus Energy s.r.o.
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TECHNICKÉ PARAMETRE

vnútorná

FSAIF-Art-90AE2-B

FSAIF-Art-120AE2-B

FSAIF-Art-180AE2-B

FSAIF-Art-240AE2-B

vonkajšia

FSOAIF-Art-90AE2

FSOAIF-Art-120AE2

FSOAIF-Art-180AE2

FSOAIF-Art-240AE2

R 410A

R 410A

R 410A

R 410A

Typ chladiaceho média
Menovitý chladiaci výkon*

W

2600(1230~3300)

3500(1330~4465)

5300(1840~6110)

7000(2080~7940)

Menovitý vykurovací výkon*

W

2930(850~3720)

3800(1050~4875)

5560(1400~6730)

7320(1610~8790)

SEER / energetická trieda
chladenia

-

7,4 / A++

6,9 / A++

6,6 / A++

6,4 / A++

SCOP / energetická trieda
vykurovania

-

4,1 / A+

4,1 / A+

4,1 / A+

4,0 / A+

Príkon*

Chlad./Vykur.

W

710 / 790

1100 / 1120

1650 / 1540

2340 / 2270

Prevádzkový príkon*

Chlad./Vykur.

A

3,1 / 3,4

4,8 / 4,9

7,1 / 6,7

11,4 / 9,9

Max. príkon

A

9,5

10

11,5

17

Odporúčaný istič

A

C 16A

C 16A

C 16A

C 20A

V/f/Hz

230/1/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

Sieťové napätie
Plánovaná záťaž

Chlad./Vykur.

kW

2,6 / 235

3,5 / 2,7

5,3 / 4,3

7,0 / 5,3

Ročná spotreba energie **

Chlad./Vykur.

kWh/rok

123 / 785

178 / 922

281 / 1468

383 / 1855

Vykurovací výkon pri plánovanej teplote (-10°C)

kW

2,0

2,3

3,71

4,9

Požad. prídavné kúrenie pri
plánovanej teplote

kW

0,3

0,4

0,59

0,4

Bivalentná teplota

°C

-7°C

-7°C

-7°C

-7°C

Prenos vzduchu v interiéri

max./str./min.

(m3/h)

400/300/240

500/350/270

740/620/480

880/680/550

Hladina akustického tlaku v
interiéri

max./str./min.

dB(A)

35/26/21

36/29/22

39/33/28

43/37/31

Hladina akustického výkonu

interier/exterier

dB(A)

51/58

49/60

56/62

59/65

9,5/26,6

9,9/29,1

13/37,8

16,4/48,4

Hmotnosť (vnútorná/vonkajšia)

kg

Interiér

mm

897x312x182

897x312x182

1004x350x205

1130x368x218

Exteriér

mm

770x555x300

800x554x333

800x554x333

845x702x363

Rozmery podstavca (exteriér)

mm

487x298

514x340

514x340

540x350

max. celková dĺžka potrubia

m

25

25

30

50

Potrubie max. výškový rozdiel

m

10

10

20

25

6,35/9,53

6,35/9,53

6,35/12,7

9,52/15,9

R 410A 800g

R 410A 950g

R 410A 1480g

R 410A 1850g

nad 5 m 15 g/m

nad 5 m 15 g/m

nad 5 m 15 g/m

nad 5 m 30 g/m

x mm2

5x2,5

5x2,5

5x2,5

5x2,5

x mm2

vonkajšia 3x2,5

vonkajšia 3x2,5

vonkajšia 3x2,5

vonkajšia 3x2,5

Rozmery
(š. x v. x h.)

rozmer potrubia

mm

Chladiace médium

g

Extra požiadavka na freónovú
náplň
Elektrické vedenie ***
Sieťová prípojka

Prevádzkový
interval

Typ kompresora

***
vonk. tepl.
Chladenie/
Vykurovanie
vnút. tepl.
Chladenie/
Vykurovanie

medzi int. a
ext.

NÁKRESY, ROZMERY
VNÚTORNÁ JEDNOTKA

FSOAIF-ART-90AE2

FSOAIF-ART-120AE2, FSOAIF-ART-180AE2

FSOAIF-ART-240AE2

-15 ~ 50 / -20 ~ 30
°C
17°C - 32°C / 0°C - 30°C
rotačný (DC inverter)

* Údaje sú uvedené za nasledujúcich podmienok: Chladenie, vnútorná teplota: 27°C DB / 19°C WB, vonkajšia teplota: 35°C DB / 24°C WB. Vykurovanie, vnútorná teplota: 20°C DB / 15°C WB, vonkajšia teplota: 7°C DB / 6°C WB. ** Údaje sú
založené na výsledkoch štandardných testov. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania. *** Priemery elektrického vodiča sú informačné údaje, min hodnoty sú platné max. do 10m voľne inštalovaného vodiča. Presný priemer
vodiča sa musí zvoliť v závislosti od dĺžky a spôsobu inštalácie podľa technických noriem.

Octus Energy s.r.o.
Klimania

F

ISHER Professional

WIFI pripojovacie zariadenie*

CHARAKTERISTIKY

FSAIF-Pro-95AE2

FSAIF-Pro-125AE2

FSAIF-Pro-185AE2

FSAIF-Pro-245AE2

opcia

opcia

opcia

opcia

WIFI predpríprava
Elegantný zovňajšok (zrkadlovka, V dizajn )
Automaticky sa otvárajúci predný panel
Farebné LED svetlá režimu
WIFI pripojenie

opcia

opcia

opcia

opcia

Možnosť pripojiť káblové diaľkové ovládanie

opcia

opcia

opcia

opcia

“PLAZMOVÝ“ filter
“Studený katalytický” filter
Vysoko účinný prachový filter
Digitálny displej
Automatický režim nočný komfort: stmievajúci sa
displej a znížená hlučnosť
Samočistiaca funkcia
“Follow me” funkcia
Temperovanie na 8°C
Režim tichého chodu (SILENT)
Časovanie

NÁSTENNÉ ZARIADENIA
SPLIT KLÍMA

24 hodín (časový interval)

Nočný režim (SLEEP)
Odvlhčovací režim
Teplý štart
TURBO režim
Automatické 4 cestné prúdenie vzduchu (dole/hore
a vpravo/ vľavo)
Automatické prepnutie (chladenie-kúrenie)
Automatický reštart po výpadku elektrickej energie
5 stupňový vonkajší ventilátor
Signalizácia potreby čistenia filtrov

FISHER
PROFESSIONAL

opcia

opcia

opcia

opcia

“3D DC” inverter

“3D DC” inverter

“3D DC” inverter

“3D DC” inverter

Indikácia poruchy chladiaceho okruhu
1 W spotreba v režime stand-by
Interiérový zadný montážny panel plnej veľkosti

FI
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OPTIMALIZOVANÝ
PRE ÚSPORNÚ VYKUROVACIU
PREVÁDZKU V ZIME A SUPER
ÚČINNOSŤ AJ V LETE!

JE PRE VÁS DÔLEŽITÉ, ABY KLIMATIZÁCIA DOKÁZALA
VYKUROVAŤ HOCI AJ CELÝ ROK „ZVÝHODNENOU
TARIFOU”, ABY BOLA HOSPODÁRNA A MALA WIFI,
ABY STE UŠETRILI AJ OVLÁDANÍM NA DIAĽKU?
ROZMÝŠĽATE NAD KLIMATIZÁCIOU VHODNOU NA
ZIMNÉ VYKUROVANIE? POTOM JE MODEL
FISHER PROFESSIONAL PRE
VÁSDOKONALOU VOĽBOU!

Infra diaľkové ovládanie
Inverter
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov a konštrukcie.

WIFI pripojenie: Cez svoj mobilný telefón môžete komunikovať s Fisher Art
klimatizačným zariadením odkiaľkoľvek, takže keď prídete domov, vo Vašej
domácnosti na Vás čaká požadovaná teplota.
Automaticky sa otvárajúci predný panel
3D inverterová regulácia výkonnosti poskytuje takú účinnosť, vďaka ktorej
môžete dosiahnuť 40 až 50%-nú ročnú úsporu energie v porovnaní s
klasickými zariadeniami.
Nielen kompresor zariadenia, ale aj ventilátor motora vonkajších i vnútorných
jednotiek má inverterové riadenie, a preto je prevádzka oveľa tichšia.

„Plazmový filter” je aktívny elektrostatický filter, ktorý najskôr polarizuje
nečistoty, potom ich elektronicky oddeľuje. Takto účinne odstraňuje zo
vzduchu drobné prachové častice, cigaretový dym, nepríjemné pachy,
baktérie aj peľ.
Vysoko účinný prachový filter
AUTOMATICKÝ REŽIM NOČNÝ KOMFORT: stmievajúci sa displej a znížená
hlučnosť pre kľudný a pokojný spánok.
„Studený katalytický” dezodoračný jemný filter je potiahnutý špeciálnym
náterom, ktorý s vysokou účinnosťou odstraňuje zo vzduchu nepríjemné
pachy a zdraviu škodlivé plyny (formaldehydy, organické rozpúšťadlá atď.).
Teplý štart: v režime vykurovania ventilátor vnútornej jednotky sa spustí až
po zahriatí výmenníka tepla, takže nefúka studený vzduch na Vás.
Štvorsmerný automatický výduch (hore/dole a napravo/naľavo) pre
rovnomerné rozdelenie vzduchu.

Funkcia „Follow Me”, tj. externá detekcia teploty: po stlačení príslušného
tlačidla na diaľkovom ovládači prevezme snímanie izbovej teploty teplomer
umiestnený v diaľkovom ovládači. Ak umiestnite diaľkové ovládanie na
vhodnom a typickom mieste v izbe, teda tam, kde sa najviac zdržiavate,
tak sa zariadenie dokonale prispôsobí Vašim potrebám a bude udržiavať
požadovanú teplotu.
Temperovacia funkcia k zabráneniu zamrznutia: po správnom nastavení
sa zariadenie automaticky zapne, ak teplota vzduchu klesne pod 8°C, takto
zabezpečuje ochranu proti mrazu. Užitočné obzvlášť pre chaty a zriedkavo
používané byty.

Samočistiaca funkcia: zabraňuje vzniku plesní a húb na povrchu vnútorného
výmenníka tepla a usadeniu baktérií v zariadení. Po chladení a odvlhčovaní
si môžete túto funkciu vybrať stlačením tlačidla diaľkového ovládača.

Režim tichého chodu
Časovanie
Spánkový režim
Odvlhčovací režim
TURBO režim
Automatické prepnutie zima-leto
Automatický reštart po výpadku elektrickej energie

Octus Energy s.r.o.
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TICHÝ,
NEVIDITEĽNÝ CHOD

SUPER TICHÁ PREVÁDZKA,
NEVIDITEĽNÝ DISPLEJ, 24 HODINOVÝ
PROGRAM, NOČNÝ REŽIM,
AKOBY FISHER PRO ANI
NEEXISTOVAL!

MAXIMÁLNA ÚPRAVA STAVU
OVZDUŠIA A „FOLLOW ME” PRE
PROFESIONÁLNY STAV OVZDUŠIA
V INTERIÉRI!

Nielen kompresor zariadenia, ale aj motor ventilátora má inverterovú
reguláciu, a preto má oveľa tichší chod! 22dB(A) je takmer
nepočuteľných, digitálny displej sa dá vypnúť a preto je skoro
neviditeľný, nočný režim je úsporný a tichý, preto Vám Fisher Pro
slúži priam nebadane!

VĎAKA PROFESIONÁLNYM EXTRA FILTROM,
POVLAKOM A 3D VÝDUCHOM ZABEZPEČÍ VAŠEJ
RODINE ČISTÝ, ČERSTVÝ VZDUCH A JEHO
ROVNOMERNÚ DISTRIBÚCIU!

„PLAZMOVÝ FILTER” je najvyspelejší filter, ktorý
zvyčajne používajú len veľmi drahé klimatizácie!
Navyše boli nainštalované ešte aj „SILVER ION“ filter,
„studený katalytický“ filter, extra jemný prachový filter
a „GOLDEN FIN“ náter, aby pre Vás zabezpečili čerstvý
a čistý vzduch! 4 smerným prúdením zariadenie
zabezpečuje rovnomernúdistribúciu vzduchu, zatiaľ
čo s funkciou „Follow Me“ hravo dosiahnete, aby
bolaoptimálna teplota všade tam, kde si ju želáte!
Zvládne to aj malé dieťa!

ZVÝHODNENÁ
TARIFA ELEKTRINY

DOKONALÉ
POHODLIE

POMOCOU NAŠEJ MOBILNEJ APLIKÁCIE Z
AKÉHOKOĽVEK MIESTA NA SVETE, ALEBO
DOKONCA DOMA Z KRESLA
PROSTREDNÍCTVOM PODSVIETENÉHO
DISPLEJA MÔŽETE OVLÁDAŤ
SVOJU KLIMATIZÁCIU.

AK JE PRE VÁS DÔLEŽITÉ VYKUROVANIE A SUPER EFEKTIVITA DOPLNENÁ
KOMFORTNÝMI FUNKCIAMI, TAK VAŠE ZARIADENIE JE FISHER PROFESSIONAL!
• Možnosť stáleho vykurovania - výhrevná doska a temperovanie kompresora vonkajšej jednotky je základným
predpokladom pre efektívnu zimnú prevádzku, a to sú zabudované základné funkcie vo všetkých modeloch 2017!
• Ak v zime opustíte byt alebo odcestujete, použite temperovanie 8 °C. Tým ochránite byt pred zamrznutím a môžete
ušetriť veľa energie!
• Funkcia teplého štartu pomáha v tom, že keď zapnete zariadenie, ventilátor sa spustí iba vtedy, ak je výmenník už teplý.
Tým zabránite prúdeniu studeného vzduchu vo vykurovacom režime!
• Zariadenie spĺňa požiadavky na uplatnenie zľavnenej tarify elektrickej energie, takže vo vykurovacej sezóne môžete
dosiahnuť skoro až 40%-nú úsporu.
• Predpríprava na WIFI: Pre Vašu spokojnosť zariadenie disponuje predprípravou na WIFI! Pri nákupe si môžete zvoliť
príslušenstvo WIFI alebo aj kedykoľvek v budúcnosti, keď budete mať pocit, že už túto funkciu potrebujete! Načo je
WIFI dobré? Ak si do svojho mobilného zariadenia stiahnete príslušnú aplikáciu, tak sa Váš smartfón využívajúci WIFI

•

•
•
•
•
•

POČAS VYKUROVACEJ SEZÓNY
MÔŽETE KÚRIŤ AŽ O 40 %
LACNEJŠIE! TO JE VÝRAZNÉ
ZNÍŽENIE REŽIJNÝCH
NÁKLADOV!
Zariadenie spĺňa požiadavky na uplatnenie zľavnenej
tarify elektrickej energie, takže v zime môžete
kupovať elektrickú energiu skoro o 40% lacnejšie.
To je výrazné zníženie režijných nákladov! Úsporná
prevádzka znižuje nielen Vaše náklady, ale aj emisie
CO a tým chránite prírodu aj pre budúce generácie!

vo Vašej domácnosti stane diaľkovým ovládačom. Takto bude mať Vaše zariadenie aj diaľkové ovládanie. A to ešte nie
je všetko! Už sa Vám stalo, že sa diaľkové ovládanie od TV alebo iný ovládač stratil alebo bola tma a nevideli ste na
tlačidlá? No a tomu je koniec! Váš telefón s aplikáciou a nádherne osvetleným displejom je vždy poruke a môžete ho
pohodlne používať aj potme!
„PLAZMOVÝ FILTER” je najvyspelejší filter, pomáha aj pri zmiernení alergických ťažkostí! Túto technológiu zvyčajne
používajú len veľmi drahé klimatizácie, ale vo všetkých modeloch Fisher 2017 je štandardom! Navyše boli nainštalované
ešte aj „SILVER ION“ filter, „STUDENÝ KATALYTICKÝ“ FILTER, EXTRA JEMNÝ PRACHOVÝ FILTER a „GOLDEN FIN“
náter, aby pre Vás zabezpečili čerstvý a čistý vzduch! 4 smerným prúdením, tzv. 3D výduchom zariadenie zabezpečuje
rovnomernúdistribúciu vzduchu.
Energetická trieda vykurovania A+ a chladenia A++ poskytuje najlepší pomer medzi obstarávacou cenou a úžitkovou
hodnotou, pri malej spotrebe a nízkych režijných nákladoch! Chladenie hoci aj každý deň za cenu šálky lacnej kávy!
POWERFUL: Výnimočná sila zariadenia, najmä v režime TURBO, ak je potrebné, môže takmer okamžite ochladiť alebo
vyhriať byt!
1W standby (pohotovostná) spotreba! Vedeli ste, že pohotovostná spotreba je vysoká a za 24 hodín počas 365 dní bez jej
použitia, môže značne zvýšiť poplatok za elektrinu? 1W standby spotreba to však vyrieši!
Funkcie pre kľudný odpočinok: tichý chod, vypínateľné podsvietenie, nočný režim, 24 hodinový časovač.
Vlhne vám byt a steká voda po oknách keď na jeseň vešiate bielizeň? Neinvestujte do osobitného odvlhčovača,
odvlhčovacia funkcia Fisher Professional vyrieši aj tento problém!
Octus Energy s.r.o.
Klimania
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PARAMETRE

ISHER Professional

ISHER Professional

vnútorná

FSAIF-Pro-95AE2

FSAIF-Pro-125AE2

FSAIF-Pro-185AE2

FSAIF-Pro-245AE2

vonkajšia

FSOAIF-Pro-95AE2

FSOAIF-Pro-125AE2

FSOAIF-Pro-185AE2

FSOAIF-Pro-245AE2

R 410A

R 410A

R 410A

R 410A

Typ chladiaceho média
Menovitý chladiaci výkon*

W

2700(1230~3310)

3500(1380~4510)

5300(1845~6180)

7000(2670~8080)

Menovitý vykurovací výkon*

W

2930(910~3750)

3800(1085~4920)

5560(1380~6800)

7910(2200~9290)

SEER / energetická trieda
chladenia

-

7,4 / A++

6,8 / A++

6,8 / A++

6,6 / A++

SCOP / energetická trieda
vykurovania

-

4,2 / A+

4,2 / A+

4,0 / A+

4,0 / A+

Príkon*

Chlad./Vykur.

W

750 / 770

1090 / 1030

1550 / 1500

2260 / 2320

Prevádzkový príkon *

Chlad./Vykur.

A

3,3 / 3,4

5,1 / 4,9

6,7 / 6,5

9,8 / 10,1

Max. príkon

A

9.5

10

11.5

17

Odporúčaný istič

A

C 16A

C 16A

C 16A

C 20A

230/1/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

2,7 / 2,6

3,5 / 2,8

5,3 / 4,2

7,0 / 5,6

128 / 867

180 / 933

273 / 1470

371 / 1960

Sieťové napätie

V/f/Hz

Plánovaná záťaž

Chlad./Vykur.

kW

Ročná spotreba energie **

Chlad./Vykur.

kWh/rok

Vykurovací výkon pri plánovanej teplote (-10°C)

kW

2,1

2,2

3,7

5,6

Požad. prídavné kúrenie pri
plánovanej teplote

kW

0,5

0,6

0,5

0

Bivalentná teplota

°C

-7 °C

-7 °C

-7 °C

-10 °C

Prenos vzduchu v interiéri

max./str./min.

(m3/h)

420/310/240

520/460/270

750/500/420

1060/830/610

Hladina akustického tlaku v
interiéri

max./str./min.

dB(A)

37/33/23/22

39/35/24/22

42/34/29/22

48/43/32/23

Hladina akustického výkonu

interiér/exteriér

dB(A)

53/58

52/60

57/62

61/66

7,2/26,6

8,1/29,1

10,4/37,8

12,9/48,4

Hmotnosť (vnútorná/vonkajšia)

kg

Interiér

mm

722x290x187

802x297x189

965x319x215

1080x335x226

Exteriér

mm

770x555x300

800x554x333

800x554x333

845x702x363

Rozmery podstavca (exteriér)

mm

487x298

514x340

514x340

540x350

max. celková dĺžka potrubia

m

25

25

30

50

Potrubie max. výškový rozdiel

m

10

10

20

25

6,35/9,53

6,35/9,53

6,35/12,7

9,52/15,9

R 410A 800g

R 410A 950g

R 410A 1480g

R 410A 2000g

nad 5 m 15 g/m

nad 5 m 15 g/m

nad 5 m 15 g/m

nad 5 m 30 g/m

x mm2

5x2,5

5x2,5

5x2,5

5x2,5

x mm2

vonkajšia 3x2,5

vonkajšia 3x2,5

vonkajšia 3x2,5

vonkajšia 3x2,5

Rozmery
(š. x v. x h.)

rozmer potrubia

mm

Chladiace médium

g

Extra požiadavka na freónovú
náplň
Elektrické vedenie ***
Sieťová prípojka ***

Prevádzkový
interval

Typ kompresora

vonk. tepl.
Chladenie/
Vykurovanie
vnút. tepl.
Chladenie/
Vykurovanie

medzi int. a ext

F

NÁKRESY, ROZMERY

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

FSOAIF-PRO-95AE2

FSOAIF-PRO-125AE2, FSOAIF-PRO-185AE2

FSOAIF-PRO-245AE2

-15 ~ 50 / -15 ~ 30
°C
17°C - 32°C / 0°C - 30°C
rotačný (DC inverter)

* Údaje sú uvedené za nasledujúcich podmienok: Chladenie, vnútorná teplota: 27°C DB / 19°C WB, vonkajšia teplota: 35°C DB / 24°C WB. Vykurovanie, vnútorná teplota: 20°C DB / 15°C WB, vonkajšia teplota: 7°C DB / 6°C WB. ** Údaje sú
založené na výsledkoch štandardných testov. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania. *** Priemery elektrického vodiča sú informačné údaje, min hodnoty sú platné max. do 10m voľne inštalovaného vodiča. Presný priemer
vodiča sa musí zvoliť v závislosti od dĺžky a spôsobu inštalácie podľa technických noriem

Octus Energy s.r.o.
Klimania
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ISHER Professional

WIFI pripojovacie zariadenie*

CHARAKTERISTIKY

FSAIF-Pro-95AE2

FSAIF-Pro-125AE2

FSAIF-Pro-185AE2

FSAIF-Pro-245AE2

opcia

opcia

opcia

opcia

opcia

opcia

opcia

opcia

WIFI predpríparava
Možnosť pripojiť káblové diaľkové ovládanie *
"Plazmový filter”

F

R
ISHEER
SUMM

"SILVER ION" filter
"Studený katalytický” filter
Výmenník "GOLDEN FIN" s náterom
Digitálny displej
Vypínateľný displej
Samočistiaca funkcia
"Follow me" funkcia
Temperovanie na 8°C
Režim tichého chodu
Časovanie

24 hodín (časový interval)

Nočný režim
Odvlhčovací režim
Teplý štart
TURBO režim
Automatické 4 cestné prúdenie vzduchu
Automatické prepnutie (chladenie-kúrenie)
Automatický reštart po výpadku elektrickej energie
5 stupňový vonkajší ventilátor
Indikácia poruchy chladiaceho okruhu
1 W spotreba v standby režime
Ohrev kompresora
Výhrevná doska pod kondenzátorom
Interiérový zadný montážny panel plnej veľkosti
Signalizácia potreby čistenia filtrov

opcia

opcia

opcia

opcia

"3D DC" inverter

"3D DC" inverter

"3D DC" inverter

"3D DC" inverter

Infra diaľkové ovládanie
Inverter

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov a konštrukcie. * Z dvoch možností opcie na jednom zariadení je možné zvoliť len jednu.

EXTRA FUNKCIE PRE ČISTÝ, ZDRAVÝ VZDUCH

„Plazmový filter” je aktívny elektrostatický filter, ktorý najskôr polarizuje nečistoty,
potom ich elektronicky oddeľuje. Takto účinne odstraňuje zo vzduchu drobné
prachové častice, cigaretový dym, nepríjemné pachy, baktérie aj peľ.

„SILVER ION“ filter: Náter filtra obsahuje ióny striebra, ktoré po kontakte s patogénmi,
baktériami prenikajú do ich bunkovej štruktúry a zabraňujú ich rastu, resp. rozbijú ich
štruktúru. Takto filter dezinfikuje a osviežuje prúdiaci vzduch a zničí patogény, baktérie
a plesne.
„Studený katalytický” dezodoračný jemný filter je potiahnutý špeciálnym náterom,
ktorý s vysokou účinnosťou odstraňuje zo vzduchu nepríjemné pachy a zdraviu
škodlivé plyny (formaldehydy, organické rozpúšťadlá atď.).

GOLD

Do klimatizačných zariadení Fisher Professional boli inštalované mnohé filtre, aby Vám zaistili čerstvý, čistý, zdravý vzduch.
Výmenníky tepla s náterom „GOLDEN FIN”: Na vnútornej jednotke: špeciálny
náter zabraňuje usadzovaniu rôznych baktérií a húb, takže nevznikajú nepríjemné
zápachy, prúdiaci vzduch ostáva zdravý a čerstvý. Pritom sa zlepšuje prenos tepla
a energetická účinnosť. Na vonkajšej jednotke: vďaka špeciálnemu náteru sa
môže životnosť kondenzátora výrazne zvýšiť, náter chráni pred dažďom a ďalšími
korozívnymi účinkami. Vďaka náteru sa v režime s tepelným čerpadlom skracuje
čas rozmrazovania, zvyšujúc tým vykurovací výkon zariadenia.

FISHER SUMMER
NÁSTENNÉ SPLIT KLIMATIZÁCIE

JE
PRE VÁS DÔLEŽITÉ
LETNÉ CHLADENIE?

PLÁNUJETE VYUŽÍVAŤ KLIMATIZÁCIU NA
KÚRENIE LEN POČAS CHLADNEJŠÍCH DNÍ V
PRECHODNOM OBDOBÍ, ALE DÔLEŽITÁ JE
PRE VÁS NÍZKA SPOTREBA, KVALITA
VZDUCHU A TICHÝ CHOD? POTOM JE
PRE VÁS MODEL FISHER SUMMER
DOKONALÁ VOĽBA!


Samočistiaca funkcia: zabraňuje vzniku plesní a húb na povrchu vnútorného
výmenníka tepla a usadeniu baktérií v zariadení. Po chladení a odvlhčovaní si
môžete túto funkciu vybrať stlačením tlačidla diaľkového ovládača.

EXTRA FUNKCIE PRE HOSPODÁRNOSŤ

Energetická trieda „A+”, resp. „A++”: Vďaka vysoko účinnému kompresoru inštalovanému v zariadeniach Fisher Professional a využívaniu najnovších technologických riešení je zariadenie
mimoriadne energeticky úsporné a tým znižuje Vaše režijné náklady. Na zariadenie sa dá uplatniť zlacnená tarifa a Vaše úspory tak počas vykurovacej sezóny môžu dosiahnuť takmer
40%. Zariadenie v režime „standby”, čiže v pohotovostnom režime spotrebuje iba 1W.

3D

3D inverterová regulácia výkonnosti poskytuje takú účinnosť, vďaka ktorej môžete dosiahnuť 40 až 50%-nú ročnú úsporu energie v porovnaní s klasickými zariadeniami. Nielen
kompresor zariadenia, ale aj ventilátor motora vonkajších i vnútorných jednotiek má inverterové riadenie a preto je prevádzka oveľa tichšia.
Vďaka hospodárnej nočnej prevádzke sa zariadenie prispôsobuje nižšej požiadavke chladenia/vykurovania v nočnom období, čím môže dosiahnuť výraznú úsporu energie.

EXTRA FUNKCIE PRE POHODLIE

WIFI pripojenie: Cez svoj mobilný telefón môžete komunikovať s Fisher Professional
klimatizačným zariadením odkiaľkoľvek, takže keď prídete domov, vo Vašej
domácnosti na Vás čaká požadovaná teplota.

Funkcia „Follow Me”, tj. externá detekcia teploty: po stlačení príslušného tlačidla
na diaľkovom ovládači prevezme snímanie izbovej teploty teplomer umiestnený
v diaľkovom ovládači. Ak umiestnite diaľkové ovládanie na vhodnom a typickom
mieste v izbe, teda tam, kde sa najviac zdržiavate, tak sa zariadenie dokonale
prispôsobí Vašim potrebám a bude udržiavať požadovanú teplotu.
Odvlhčovací režim - znižuje vlhkosť vzduchu bez výraznej zmeny teploty.

Temperovacia funkcia k zabráneniu zamrznutia: po správnom nastavení
sa zariadenie automaticky zapne, ak teplota vzduchu klesne pod 8°C, takto
zabezpečuje ochranu proti mrazu. Užitočné obzvlášť pre chaty a zriedkavo
používané byty.
Teplý štart: v režime vykurovania ventilátor vnútornej jednotky sa spustí až po
zahriatí výmenníka tepla, takže nefúka studený vzduch na Vás

Štvorcestný automatický výduch (hore/dole a napravo/naľavo) pre rovnomerné
rozdelenie vzduchu.
Automatické prepnutie zima/leto: V automatickom režime zariadenie z času na
čas automaticky kontroluje pomer aktuálnej a nastavenej teploty a vzhľadom na
zistenú teplotu si vyberie správny režim.
Indikácia poruchy chladiaceho okruhu: zariadenie priebežne monitoruje vlastné
fungovanie a signalizuje poruchu, ak je potrebné dokonca zastaví prevádzku, aby
sa predišlo poškodeniu zariadenia.
Turbo režim: maximálny výkon na čo najrýchlejšie dosiahnutie Vami nastavenej
teploty .
Automatický reštart po výpadku elektrickej energie
Režim tichého chodu		

Časovanie

 revádzkový rozsah - Zariadenia sa môžu používať na chladenie medzi -15 a 50 ° C a na vykurovanie
P
fungujú v rozsahu od -15 až 30 ° C.

Octus Energy s.r.o.
Klimania

FUNKCIA
„FOLLOW ME”

S JEJ POMOCOU HRAVO DOSIAHNETE, ABY BOLO TOĽKO STUPŇOV
A NA TOM MIESTE, KDE SI
ŽELÁTE!

ENERGETICKY
ÚSPORNÉ CHLADENIE

DOKONALÉ RIEŠENIE CHLADENIA NA
HORÚCE LETNÉ DNI. ZARIADENIE
OPTIMALIZOVANÉ NA CHLADENIE,
ENERGETICKÁ TRIEDA A++. NÍZKA
SPOTREBA, ALE V TURBO REŽIME
EXTRA VEĽKÁ SILA!

Funkcia „FollowMe”, tj. externá detekcia teploty:
po stlačení príslušného tlačidla na diaľkovom
ovládači prevezme snímanie izbovej teploty teplomer
umiestnený v diaľkovom ovládači. Ak umiestnite
diaľkové ovládanie na vhodnom a typickom mieste
v izbe, teda tam, kde sa najviac zdržiavate, tak sa
zariadenie dokonale prispôsobí Vašim potrebám a
bude udržiavať požadovanú teplotu.

Vďaka vysoko účinnému kompresoru inštalovanému v
zariadeniach Fisher Summer a využívaniu najnovších
technologických riešení je zariadenie mimoriadne
energeticky úsporné, a tým znižuje Vaše režijné náklady.

VYNIKAJÚCA KVALITA
VZDUCHU, „PLAZMOVÝ FILTER“!
VĎAKA EXTRA FILTROM A POVLAKOM
ZABEZPEČÍ VAŠEJ RODINE ČISTÚ
A ČERSTVÚ KVALITU
VZDUCHU!

„PLAZMOVÝ FILTER” je najvyspelejší filter, pomáha
aj pri zmiernení alergických ťažkostí! Túto technológiu
zvyčajne používajú len veľmi drahé klimatizácie, ale vo
všetkých modeloch Fisher 2017 je štandardom! Navyše
boli nainštalované ešte aj „studený katalytický filter”, extra
jemný prachový filter a „BLUE FIN“ náter, aby pre Vás
zabezpečili čerstvý a čistý vzduch!

ĎALŠIE VÝHODY FISHER SUMMER SPLIT NÁSTENNÝCH
KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ:

F

ISHE
R
SUMM
ER

• Predpríprava na WIFI: Pre Vašu spokojnosť zariadenie disponuje predprípravou na WIFI! Pri nákupe si
môžete zvoliť príslušenstvo WIFI alebo aj kedykoľvek v budúcnosti, keď budete mať pocit, že už túto funkciu
potrebujete! Načo je WIFI dobré? Ak si do svojho mobilného zariadenia stiahnete príslušnú aplikáciu, tak
sa Váš smartfón využívajúci WIFI vo Vašej domácnosti stane diaľkovým ovládačom. Takto bude mať Vaše
zariadenie aj diaľkové ovládanie. A to ešte nie je všetko! Už sa Vám stalo, že sa diaľkové ovládanie od TV alebo
iný ovládač stratil alebo bola tma a nevideli ste na tlačidlá? No a tomu je koniec! Váš telefón s aplikáciou a
nádherne osvetleným displejom je vždy poruke a môžete ho pohodlne používať aj potme!
• „PLAZMOVÝ FILTER” je najvyspelejší filter, pomáha aj pri zmiernení alergických ťažkostí! Túto technológiu
zvyčajne používajú len veľmi drahé klimatizácie, ale vo všetkých modeloch Fisher 2017 je štandardom!
• Energetická trieda chladenia A++ poskytuje najlepší pomer cena-hodnota, pri malej spotrebe a nízkych
režijných nákladoch! Chladenie hoci aj každý deň za cenu šálky lacnej kávy!
• POWERFUL: Výnimočná sila zariadenia, najmä v režime TURBO, ak je potrebné, môže takmer okamžite
ochladiť alebo vyhriať byt!
• 1W standby (pohotovostná) spotreba! Vedeli ste, že pohotovostná spotreba je vysoká a za 24 hodín počas 365
dní bez jej použitia, môže značne zvýšiť poplatok za elektrinu? 1W standby spotreba to však vyrieši!
• Funkcie pre kľudný odpočinok: tichý chod, vypínateľné podsvietenie, nočný režim, 24 hodinový časovač.
• Vlhne vám byt a steká voda po oknách keď na jeseň vešiate bielizeň? Neinvestujte do osobitného odvlhčovača,
odvlhčovacia funkcia FisherSummer vyrieši aj tento problém!
Octus Energy s.r.o.
Klimania

TECHNICKÉ PARAMETRE

F

ISHER SUMMER

F

ISHER SUMMER

vnútorná

FSAI-SU-92AE2

FSAI-SU-122AE2

FSAIF-SU-182AE2

FSAIF-SU-242AE2

vonkajšia

FSOAI-SU-92AE2

FSOAI-SU-122AE2

FSOAIF-SU-182AE2

FSOAIF-SU-242AE2

R 410A

R 410A

R 410A

R 410A

Tip chladiaceho média
Menovitý Chladiaci výkon*

W

2600(1025~3220)

3500(1080~4100)

5300(1820~6120)

7000(2670~7880)

Menovitý Vykurovací výkon*

W

2930(820~3370)

3800(880~4220)

5560(1380~6740)

7320(1610~8790)

SEER / energetická trieda
chladenia

-

6,2 / A++

6,1 / A++

6,4 / A++

6,1 / A++

SCOP / energetická trieda
vykurovania

-

4,0 / A+

4,0 / A+

4,0 / A+

4,0 / A+

Príkon*

Chlad./Vykur.

W

850 / 960

1220 / 1190

1660 / 1640

2710 / 2650

Prevádzkový príkon *

Chlad./Vykur.

A

3,7 / 4,2

5,4 / 5,2

7,3 / 7,2

11,9 / 11,6

Max. príkon

A

9,5

10

11,5

17

Odporúčaný istič

A

C 16A

C 16A

C 16A

C 20A

230/1/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

2,6 / 2,2

3,5 / 2,3

5,3 / 4,2

7,0 / 5,4

147 / 770

201 / 805

290 / 1470

402 / 1890

Sieťové napätie

V/f/Hz

Plánovaná záťaž

Chlad./Vykur.

kW

Ročná spotreba energie **

Chlad./Vykur.

kWh/rok

Vykurovací výkon pri plánovanej teplote (-10°C)

kW

1,86

1,95

3,6

4,8

Požad. prídavné kúrenie pri
plánovanej teplote

kW

0,34

0,35

0,6

0,6

Bivalentná teplota

°C

-7°C

-7°C

-7°C

-7°C

Prenos vzduchu v interiéri

max./str./min.

(m /h)

420/320/270

570/470/370

840/680/540

980/800/640

Hladina akustického tlaku v
interiéri

max./str./min.

dB(A)

40/34/29,5

41/36/28

47/40/35

45/39/34

Hladina akustického výkonu

interiér/exteriér

dB(A)

52/60

53/59

56/63

59/65

6,5/25,2

7,2/25,5

9,5/37,8

11,9/48,4

Hmotnosť (vnútorná/vonkajšia)

3

kg

Interiér

mm

715x285x195

805x285x195

958x302x213

1038x325x220

Exteriér

mm

770x555x300

770x555x300

800x554x333

845x702x363

Rozmery podstavca (exteriér)

mm

487x298

487x298

514x340

540x350

max. celková dĺžka potrubia

m

25

25

30

50

Potrubie max. výškový rozdiel

m

10

10

20

25

6,35/9,53

6,35/9,53

6,35/12,7

9,53/15,9

R 410A 800g

R 410A 800g

R 410A 1480g

R 410A 1850g

nad 5 m 15 g/m

nad 5 m 15 g/m

nad 5 m 15 g/m

nad 5 m 30 g/m

x mm2

5x2,5

5x2,5

5x2,5

5x2,5

x mm2

vonkajšia 3x2,5

vonkajšia 3x2,5

vonkajšia 3x2,5

vonkajšia 3x2,5

Rozmery
(š x v x h)

rozmer potrubia

mm

Chladiace médium

g

Extra požiadavka na freónovú
náplň
Elektrické vedenie ***
Sieťová prípojka ***

Prevádzkový
interval

Typ kompresora

vonk. tepl.
Chladenie/
Vykurovanie
vnút. tepl.
Chladenie/
Vykurovanie

medzi int. a
ext.

NÁKRESY, ROZMERY

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

FSOAI-SU-92AE2, FSOAI-SU-122AE2

FSOAIF-SU-182AE2

FSOAIF-SU-242AE2

-15 ~ 50 / -15 ~ 30
°C
17°C - 32°C / 0°C - 30°C
rotačný (DC inveter)

* Údaje sú uvedené za nasledujúcich podmienok: Chladenie, vnútorná teplota: 27°C DB / 19°C WB, vonkajšia teplota: 35°C DB / 24°C WB. Vykurovanie, vnútorná teplota: 20°C DB / 15°C WB, vonkajšia
teplota: 7°C DB / 6°C WB. ** Údaje sú založené na výsledkoch štandardných testov. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania. *** Priemery elektrického vodiča sú informačné údaje,
min hodnoty sú platné max. do 10m voľne inštalovaného vodiča. Presný priemer vodiča sa musí zvoliť v závislosti od dĺžky a spôsobu inštalácie podľa technických noriem.

Octus Energy s.r.o.
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CHARAKTERISTIKY

F

ISHER SUMMER

FSAI-SU-92AE2

FSAI-SU-122AE2

FSAIF-SU-182AE2

FSAIF-SU-242AE2

opcia

opcia

opcia

opcia

WIFI pripojovacie zariadenie*
WIFI predpríprava
“PLAZMOVÝ“ filter

NAVRHUJEME TAKÉ ZARIADENIA, KTORÉ
STABILNÝM, SPOĽAHLIVÝM CHLADIACIM
OKRUHOM SPOLU S EXTRA FUNKCIAMI
ZABEZPEČUJÚ POPRI MIMORIADNEJ
SPOĽAHLIVOSTI AJ VYSOKÚ ÚROVEŇ
PRE KAŽDÉHO NÁŠHO
POUŽÍVATEĽA.

“Studený katalytický” filter
Vysoko účinný prachový filter
Digitálny displej
Vypínateľný displej
Infra diaľkové ovládanie
“Follow me” funkcia
Temperovanie na 8°C
Automatické smerovanie vzduchu dole/hore (Swing)
Samočistiaca funkcia
Režim tichého chodu
Časovanie

SVET FISHER KLIMATIZÁCIE

24 hodín (časový interval)

Nočný režim
Odvlhčovací režim
Teplý štart
TURBO režim
Automatické prepnutie (chladenie-kúrenie)
Automatický reštart po výpadku elektrickej energie
Indikácia poruchy chladiaceho okruhu
5 stupňový vonkajší ventilátor
1 W spotreba v režime stand-by

Klimatizácia Fisher
zaručuje najlepší pomer medzi
obstarávacou cenou a úžitkovou
hodnotou v porovnaní so značkami
predávanými na Slovensku. Či už sa
jedná o extra funkcie, efektívnosť,
dlhodobú záruku alebo podporu
špičkových odborníkov, klimatizácia
Fisher je v každom prípade
tou najlepšou voľbou.

Každý vlastník
klimatizácie Fisher dostane
vysoko kvalitný produkt s
profesionálnou inštaláciou, takže
zariadenie svojmu majiteľovi
slúži bezproblémovo
dlhé roky!

Výmenník “BLUE FIN”
Signalizácia potreby čistenia filtrov

opcia

opcia

opcia

opcia

DC inverter

DC inverter

DC inverter

DC inverter

Interiérový zadný montážny panel plnej veľkosti
Inverter
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov a konštrukcie.

EXTRA FUNKCIE PRE ČISTÝ, ZDRAVÝ VZDUCH

Do klimatizačných zariadení Fisher Summer boli inštalované mnohé filtre, aby Vám zaistili čerstvý, čistý, zdravý vzduch.
„Plazmový filter” je aktívny elektrostatický filter, ktorý najskôr polarizuje
nečistoty, potom ich elektronicky oddeľuje. Takto účinne odstraňuje zo
vzduchu drobné prachové častice, cigaretový dym, nepríjemné pachy,
baktérie aj peľ.
„Studený katalytický” dezodoračný jemný filter je potiahnutý špeciálnym
náterom, ktorý s vysokou účinnosťou odstraňuje zo vzduchu nepríjemné
pachy a zdraviu škodlivé plyny (formaldehydy, organické rozpúšťadlá atď.)
.

„BLUE FIN” náterom potiahnutý výmenník tepla, ktorý zabráni usadzovaniu
húb a baktérií.
Samočistiaca funkcia: zabraňuje vzniku plesní a húb na povrchu vnútorného
výmenníka tepla a usadeniu baktérií v zariadení. Po chladení a odvlhčovaní si
môžete túto funkciu vybrať stlačením tlačidla diaľkového ovládača.

EXTRA FUNKCIE PRE HOSPODÁRNOSŤ

Cieľom klimatizácie Fisher
je poskytnúť zákazníkom
okrem základných funkcií
chladenia a vykurovania aj ďalšie
doplnkové služby. Vďaka kvalitne
vybudovanej sieti na celom území
si nárok na záruku môžete
uplatniť takmer v každom
väčšom meste.

Energetická trieda „A+”, resp. „A++”: Vďaka vysoko účinnému kompresoru inštalovanému v zariadeniach FisherSummer a využívaniu najnovších technologických
riešení je zariadenie mimoriadne energeticky úsporné, a tým znižuje Vaše režijné náklady. Na zariadenie sa dá uplatniť znížená tarifa a Vaše úspory tak počas
vykurovacej sezóny môžu dosiahnuť takmer 40%. Zariadenie v režime „standby”, čiže v pohotovostnom režime spotrebuje iba 1W.
DC inverterová regulácia výkonnosti poskytuje takú účinnosť, vďaka ktorej môžete dosiahnuť 40 až 50%-nú ročnú úsporu energie v porovnaní s klasickými zariadeniami.
Aj ventilátor motora vonkajšej jednotky má inverterové riadenie a preto je prevádzka oveľa tichšia.
Vďaka hospodárnej nočnej prevádzke sa zariadenie prispôsobuje nižšej požiadavke chladenia/vykurovania v nočnom období, čím môže dosiahnuť výraznú úsporu
energie.

EXTRA FUNKCIE PRE POHODLIE

 IFI pripojenie: Cez svoj mobilný telefón môžete komunikovať s Fisher Summer
W
klimatizačným zariadením odkiaľkoľvek, takže keď prídete domov, vo Vašej
domácnosti na Vás čaká požadovaná teplota.

Funkcia „Follow Me”, tj. externá detekcia teploty: po stlačení príslušného
tlačidla na diaľkovom ovládači prevezme snímanie izbovej teploty teplomer
umiestnený v diaľkovom ovládači. Ak umiestnite diaľkové ovládanie na
vhodnom a typickom mieste v izbe, teda tam, kde sa najviac zdržiavate, tak sa
zariadenie dokonale prispôsobí Vašim potrebám a bude udržiavať požadovanú
teplotu.
Odvlhčovací režim: znižuje vlhkosť vzduchu bez výraznej zmeny teploty.
Temperovacia funkcia k zabráneniu zamrznutia: po správnom nastavení
sa zariadenie automaticky zapne, ak teplota vzduchu klesne pod 8°C, takto
zabezpečuje ochranu proti mrazu. Užitočné obzvlášť pre chaty a zriedkavo
používané byty.
Prevádzkový rozsah - Zariadenia sa môžu používať na chladenie medzi -15 a 50 ° C a na vykurovanie
fungujú v rozsahu od -15 až 30 ° C.

Teplý štart: v režime vykurovania ventilátor vnútornej jednotky sa spustí až po
zahriatí výmenníka tepla, takže nefúka studený vzduch na Vás.
Automatické prepnutie zima/leto: V automatickom režime zariadenie z času na
čas automaticky kontroluje pomer aktuálnej a nastavenej teploty a vzhľadom
na zistenú teplotu si vyberie správny režim.
Indikácia poruchy chladiaceho okruhu: zariadenie priebežne monitoruje
vlastné fungovanie a signalizuje poruchu, ak je potrebné dokonca zastaví
prevádzku, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.
Turbo režim: maximálny výkon na čo najrýchlejšie dosiahnutie Vami nastavenej
teploty .
Automatický reštart po výpadku elektrickej energie
Režim tichého chodu
Časovanie

Octus Energy s.r.o.
Klimania

Váš poradca pre klimatizáciu:

www.klimania.sk

