НОВ ДИЗАЙН НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК
С напредналата си технология на въздушния поток, nocria™ X постига
изключителен комфорт и енергийна ефективност.

Комфортът в помещението
двойните странични
Отопление

Климатикът постепенно
затопля помещението.
Комфортът на пода в помещението се подобрява с
използването на двойните странични вентилатори, които
поддържат топлия въздух да не се изкачва нагоре.

Безжично дистанционно
управление

ОСОБЕНОСТИ
Отопление на нивото на пода
Въздушният поток от двойните странични
вентилатори подобрява отоплението на нивото
на пода.

ОСОБЕНОСТИ
Двойните странични вентилатори
подобряват охлаждащия капацитет.
Страничните клапи могат лесно
да се настроят с бутона „Комфорт”.

По принцип, по-високата скорост на потока намалява
по-бързо температурата в помещението.
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е подобрен, благодарение на
вентилатори и клапи
Охлаждане

Климатикът осигурява
по-добра циркулация
на въздуха.
Циркулацията на въздуха в цялото помещение се подобрява
и осигурява стабилен температурен контрол.

*

*: Обявен през 2012. Отнася се за битов климатик (наше проучване)

С работещи двойни странични
вентилатори

Поддържа топлия
въздушен поток ниско и
затопля голяма част от пода.

С работещи двойни странични
вентилатори

С неработещи двойни странични
вентилатори

Топлия въздушен поток
се качва нагоре.

С неработещи двойни странични
вентилатори

Въздушен поток
със стайна температура
Въздушен поток в режим
на охлаждане
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Въздушен поток в режим
на охлаждане

Енергоспестяваща функция
Висока
сезонна ефективност
Клас

A+++

Температурен
сензор

8.5 5.1
SEER

*1

SCOP

*1

*1: Всички модели

Сензор за присъствие
Сензорът за присъствие отчита движението на хора и когато те
напуснат помещението, системата преминава в икономичен
работен режим. Когато потребителят се върне в стаята,
системата автоматично се връща в предишния работен режим.

При напускане на стаята

Енергоспестяващ режим

Предишен работен режим
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Сензор за присъствие

Почистваща
функция

Плазмен въздушен филтър
Въздухът се почиства чрез електростатична технология за прахоулавяне.
Полените, битовата прах и други микро замърсители се събират и премахват
със статично електричество.

Електростатичен прахоулавител

Автоматично почистване на
филтъра
*2

Прахта по филтъра се премахва автоматично, което
предотвратява загуба на мощност при запушен филтър.

Структура на автоматично почистващ се филтър
Филтър
Основна четка

ЗОНА 5
ЗОНА 4
ЗОНА 3

Сензор за присъствие

Прах

ЗОНА 2
Самопочистваща
четка

ЗОНА 1
Контейнер

Прахта се събира в контейнера

Филтърът е разделен на 5 зони, като всяка от тях се почиства.
Насъбраната в контейнера прах само трябва да се премахва на всеки 5 години.
*2: Обявен през 2002. Отнася се за битов климатик (наше проучване)

Чиста повърхност на топлообменника
Замърсяването по топлообменника се
почиства чрез кондензните капки получени
в режим на охлаждане/изсушаване.

Капките поемат
замърсителите

Антибактериално
покритие *3
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Почистване на
замърсяването

Удобен и екологосъобразен
Мобилен контрол

Нисък КГЗ

Лесен контрол на климатика от самото помещение
или офис или отвън, използвайки смартфон, таблет
или персонален компютър.
(стандартно включен в монтажния комплект)

Има коефициент на глобално затопляне с 1/3
по-нисък в сравнение с R410A, който се използва в
конвенционалните климатици. Това прави новият
хладилен агент все по-популярен.

(чрез безжичен LAN интерфейс)

на хладилния агент

*: КГЗ = коефициент на глобално затопляне

Описание на характеристиките
Енергоспестяващи функции

Функции за удобство

Двойни странични вентилатори
Комфортното пространство може да се
създаде чрез хибридния въздушен поток,
който комбинира различни температури на
въздушен поток и скорости.

Тих режим на работа
Могат да се изберат нива на шум на
външното тяло.

Таймер за сън
Микрокомпютърът постепенно сменя
стайната температура автоматично, за да
осигури комфортен нощен сън.

Сензор за присъствие
Сензорът за присъствие улавя движението
на хората в стаята и преценява
включването на енергоспестяващия режим.

Автоматична смяна на режима
Тялото автоматично сменя режимите на
работа (между отопление и охлаждане) в
зависимост от зададената температура и
стайната температура.
Автоматично двойно въртене
Сложната въртяща функция на клапите
позволява автоматично да се люлеят в
хоризонтална и във вертикална посока.

Таймер програматор
Този дигитален таймер позволява избор на
една от четири опции: ON, OFF, ON » OFF или
OFF » ON

Икономичен режим
Настройките на термостата автоматично се
сменят в зависимост от температурата, за да се
избегне ненужно охлаждане или отопление.

Функции за комфорт
Мощен режим
Работа с максимален въздушен поток и
скорост на компресора позволява бързо да
се достигне комфорта в стаята.
10°C отопление
Стайната температура може да се поддържа
на не повече от 10°С, като по този начин
стаята няма да се охлади, когато не се ползва.

Автоматична скорост на вентилатора
Микрокомпютър автоматично настройва
въздушния поток ефективно да следва
промените в стайната температура.
Автоматичен рестарт
В случай на временно прекъсване на тока,
климатикът автоматично ще рестартира в
предишния режим след като се възстанови
захранването.
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Безжично LAN управление
Допълнителният Wi-Fi адаптер позволява да
управлявате климатика чрез смартфон,
таблет или отвън.

Почистващи финкции
Плазмен въздушен филтър
Електростатичен прахоулавител премахва
прахови частици като полени и битова прах.
Той може да се мие и почиства.
Автоматично почистване на филтъра
Прахта по филтъра се премахва автоматично.
Необходимо е само периодично изхвърляне
на насъбраната в контейнера прах.

Модел: ASHG09KXCA / ASHG12KXCA

Вътрешно тяло

Безжично дистанционно
управление

Външно тяло

Безжичен LAN
интерфейс

Характеристики
Модел

Вътрешно тяло

ASHG09KXCA

ASHG12KXCA

Външно тяло

AOHG09KXCA

AOHG12KXCA

230/1/50
2.5 (0.6-3.5)
3.6 (0.6-7.1)
0.46/0.63

230/1/50
3.4 (0.6-5.3)
5.0 (0.6-9.0)
0.67/1.02

Захранващо напрежение

V/Ø/Hz
Охлаждане
kW
Отопление
Консумация
Охлаждане/Отопление
kW
Охлаждане
SEER
W/W
Отопление (средно)
SCOP
Охлаждане
Енергиен клас
Отопление (средно)
Работен ток
Охлаждане/Отопление
A
Вътрешно
Високо dB(A)
Звукова мощност
(Охлаждане/Отопление)
Външно
Високо
(Охлаждане/Отопление)
mm
Размери
Вътрешно
Височина/
kg(lbs)
Ширина/Дължина
mm
Външно
Тегло
kg(lbs)
mm
Тръбни връзки (течна/газова)
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)
m
Максимална денивелация
Охлаждане
Работен диапазон
°CDB
Отопление
Тип (Потенциал на глобално затопляне)
Фреон
g
Заряд
Мощност

8.5
5.1
A+++
A+++
14

16
58/62

53/57

57/57
293 × 786 × 378
20 (44)
704 × 820 × 315
41 (90)
6.35/9.52
15 (15)
10
-10 to 43
-15 to 24
R32 (675)
1,300

Забележка: Спецификациите са базирани на следните условия:
Охлаждане: Вътрешна температура 27°CDB/19°CWB, външна температура 35°CDB/24°CWB
Отопление: Вътрешна температура 20°CDB/15°CWB, външна температура 7°CDB/6°CWB
Дължина на тръбната линия: 5,0 м
Денивелация: 0 м (Външно тяло – Вътрешно тяло)

Размери (Единица :мм)
Вътрешно тяло: ASHG09KXCA/ASHG12KXCA

64

315

20

65*
Изглед отпред

820

704

16

378

293

786

Външно тяло: AOHG09KXCA/AOHG12KXCA

Изглед отстрани

Изглед отпред

* Размери с настроени надолу клапи
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Изглед отстрани

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan
http://www.fujitsu-general.bg/

Уточнения относно
характеристиките

• Характеристиките и дизайнът са обект на
промяна без предупреждение.
• За повече детайли, моля обърнете се към
наш оторизиран представител.
• Спецификациите за
охлаждане/отопление се базират
следните условия:
Охлаждане

Вътрешна температура: 27°CDB/19°CWB
Външна температура: 35°CDB/24°CWB

Отопление

Вътрешна температура: 20°CDB
Външна температура: 7°CDB/6°CWB

• Работните тестове са в съответствие с
EN14511
• Тестът за сезонна ефективност е в
съответствие с EN14825
• Тестът на звукова мощност е в
съответствие с EN12102

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
Certiﬁed number: 01 100 89394 Certiﬁed number: 01 104 9245/01 Certiﬁed number: 01 100 79269 Certiﬁed number: CNBJ311153-UK

ISO 9001
ISO 14001
Certiﬁed number: 15914Q10065R4M Certiﬁed number: 15912E10022R3M

• Продуктите и оборудването в този каталог съдържат флуорирани парникови газове
• Nocria е световна търговска марка на FUJITSU GENERAL LIMITED
• “DUAL BLASTER & device” е световна търговска марка на FUJITSU GENERAL LIMITED и е регистрирана търговска марка в Япония и
в други държави или райони.
• iPhone и iPad са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в други държави.
• Други компании и продуктови имена, посочени в каталога, може да са регистрирани търговски марки, запазени марки или
имена на техните собственици.

• Актуалните продуктови цветове може да са различни от цветовете в каталога.
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