Fujitsu General LE sorozat
DC inverteres oldalfali
splitklíma-berendezések
Energiakímélô hûtési-fûtési megoldás
Önnek és családjának, csúcsminôségben
A berendezések széles mûködési tartományban üzemeltethetôk.
-10 és 43°C közötti külsô hômérséklet esetén használhatók hûtésre és -15 és 24 °C között lehet fûteni velük.

Letisztult forma, hatékony teljesítmény –
a japán csoda

A klímaberendezés megjegyzi az Ön parancsait.
Mûszaki adatok

ASHG07LECA
AOHG07LEC

ASHG09LECA
AOHG09LEC

Hûtôteljesítmény

2100 W

2500 W

Fûtôteljesítmény

3000 W

3200 W

Hûtési energiaosztály

A

A

Fûtési energiaosztály

A

A

790x260x198 mm
660x540x290 mm

790x260x198 mm
660x540x290 mm

(Szél.xMag.xMély.)
Méret beltéri
kültéri (Szél.xMag.xMély.)

A készülék A energiaosztályú. Az energiafogyasztás további
csökkentésére a következô funkciók kerültek beépítésre:

• Éjszakai üzemmód
• Gazdaságos üzemmód

Amint a helyiség levegôje eléri a beállított hômérsékletet, a készülék azonnal átkapcsol energiatakarékos üzemmódra, így jelentôsen
csökkennek a fenntartási költségek.
• a DC inverter egy fokozatmentes teljesítményszabályozó,
mely olyan hatékonyságot tesz lehetôvé, hogy akár évi 40-50%
energiamegtakarítás is elérhetô a hagyományos berendezésekhez képest. A készülékben nemcsak a kompresszorba került
inverter, hanem a kültéri és a beltéri egységek ventilátorainak
motorja is inverteres szabályozású. Így a légáram egyenletes,
huzatmentes és a mûködése csendesebb, mint a hagyományos
típusoké.

Mitôl csúcstechnológia?
• A továbbfejlesztett hôcserélôk helytakarékos elhelyezése miatt a készülék viszonylag keskeny, hatékonysága

mégis nagyobb, mint más hasonló berendezéseké.
• Karbantartása rendkívül egyszerû és olcsó.
• A temperálási funkció* olyan területeken is használhatóvá teszi, amit eddig nem lehetett klímakészülékkel
megoldani.
• A powerful üzemmóddal minden más készüléknél gyorsabban érhetô el a kívánt hômérséklet.
• Maximális mûködési zajszintje nem hangosabb, mint egy lakóövezet éjszaka.
AZ EGÉSZSÉGES LEVEGÔÉRT:

• Automata légterelés le és fel

• Apple-catechinszûrô

A lamellák fel-le irányban automatikusan mozognak,
ezzel biztosítva az egyenletes légeloszlást.

Az almából kinyert katechin nevû ﬂavonoid biztosít-ja
a készülék csírátlanító hatását. A szûrô elôször elektrosztatikus úton kiszûri az apró porszemcséket, a
gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust,
majd az erôsen antioxidáns hatású katechin vegyület
elpusztítja a kórokozókat.

• Hosszú élettartamú szagtalanító ionszûrô
Semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegôt. A
nagy sûrûségû szûrô garantáltan összegyûjt minden
port a levegôbôl. A port egy fotokatalitikus ﬁlter teszi
baktériummentessé. Az összegyûjtött piszok könnyen
eltávolítható, így a levegô mindig tiszta lesz. Ultra ﬁnom kerámia részecskék által létrehozott ionok oxidáló hatása segítségével közömbösíti a kellemetlen
szagokat.
A MAXIMÁLIS KÉNYELEMÉRT:

• Automatikus légsebesség beállítás
• 24 órás, valós idejû programozás
A vezérlô egység automatikusan szabályozza a ventilátor teljesítményét a szoba aktuális hômérsékletének
függvényében.

• Powerful üzemmód
Használata lehetôvé teszi a kívánt hômérséklet nagyon gyors elérését.

• Alacsony zajszintû üzemmód
A komfortérzet és az egészség érdekében az amúgy
is alacsony üzemzaj még tovább csökkenthetô.

• Automatikus hûtés-fûtés átváltás
A berendezés idôrôl idôre ellenôrzi az aktuális és a beállított hômérséklet viszonyát, és ennek függvényé-ben
választja meg újra és újra a megfelelô üzemmódot.

• Automatikus újraindulás
Egy esetleges áramkimaradás után a berendezés magától újraindul a korábbi beállítások szerint.

• Levehetô és mosható elôlap
• Szûrôtisztítási igény jelzése
A kezelô felületen lámpa mutatja, ha a szûrôt tisztítani
kell.
ÉS EGY EXTRA ELÔNY:

• *Temperálási funkció
Lehetôséget biztosít arra, hogy a használaton kívüli helyiségek hômérséklete is kontrollált legyen. A ké-szülék
akkor kapcsol be, ha a levegô hôfoka 10°C alá esik,
és folyamatosan szolgáltatja ezt a hômérsék-letet. Segítségével megoldható a fagyvédelem - különösen jó
szolgálatot jelenthet nyaralókban.
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