
KLIMATYZATOR KANAŁOWY O WYSOKIM SPRĘŻU
FUJITSU ARYG-LHTA + AOYG-LATT / LRLA

Klimatyzator kanałowy o wysokim sprężu FUJITSU ARYG-LHTA z agregatem AOYG-LATT lub AOYG-
LRLA
 
Wysoka efektywność energetyczna
Osiągnięto znaczną redukcję poboru mocy dzięki zastosowaniu silników na prąd stały (model 60).
 
Prosty montaż (kompaktowa i lekka konstrukcja)
Kompaktowość i lekkość konstrukcji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wynika z ograniczenia
wymiarów głównej obudowy i zastosowania lżejszych materiałów.
 
Funkcja automatycznej regulacji nawiewu
Funkcja automatycznie reguluje optymalny nawiew powietrza, znacznie skracając czas montażu
systemu.
 
Niski poziom hałasu
Ścięte narożniki redukują efekt turbulentnego przepływu powietrza. Wentylator z obudową i wirnikiem
z tworzywa generuje niższy poziom hałasu.
 
Praca w niskich temperaturach



 
*jednostka zewnętrzna 3-fazowa
 
Dostępne warianty:

ARYG60LHTA / AOYG60LATT*
ARYG72LHTA / AOYG72LRLA*
ARYG90LHTA / AOYG90LRLA*

 



Funkcje

Model FUJITSU ARYG60LHTA:

Tryb ekonomiczny - Dzięki ograniczeniu maksymalnego prądu i poboru mocy, zmniejszono zużycie
energii i maksymalne obciążenie.
Automatyczna zmiana trybu pracy - Jednostka automatycznie przełącza się między chłodzeniem i
grzaniem w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.
Automatyczna regulacja siły nawiewu - Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywność
nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.
Automatyczny restart - W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie
włączy się po powrocie napięcia z zachowaniem poprzednich ustawień.
Programator tygodniowy - Program włącz-wyłącz dostępny dla każdego dnia tygodnia.
Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.
Podłączenie kanałów nawiewnych - Systemy umożliwiają podłączenie kanałów rozprowadzających
powietrze.
Niebieskie lamele - Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika.

 

Modele FUJITSU ARYG72LHTA / ARYG90LHTA

Tryb ekonomiczny - Dzięki ograniczeniu maksymalnego prądu i poboru mocy, zmniejszono zużycie
energii i maksymalne obciążenie.
Pełna moc - Praca z pełną mocą wentylatora i z pełną mocą sprężarki. Pozwala na szybkie osiągnięcie
temperatur zadanych w pomieszczeniu.
Funkcja 10° HEAT - Temperatura może być utrzymywana na stałym poziomie 10°C, w celu uniknięcia
jej nadmiernego spadku podczas nieobecności użytkowników.
Tryb cichej pracy - Możliwość obniżenia poziomu dźwięku jednostki zewnętrznej.
Automatyczna zmiana trybu pracy - Jednostka automatycznie przełącza się między chłodzeniem i
grzaniem w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.
Automatyczne wachlowanie góra/dół - Żaluzje zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie
(wachlowanie).
Automatyczna regulacja siły nawiewu - Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywność
nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.
Automatyczny restart - W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie
włączy się po powrocie napięcia z zachowaniem poprzednich ustawień.
Program nocny - Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu, zapewniając
komfortowy sen.
Programator - Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cyklów pracy: włącz, wyłącz,
włącz --> wyłącz, wyłącz <-- włącz.
Programator tygodniowy - Program włącz-wyłącz dostępny dla każdego dnia tygodnia.
Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.
Filtr jonowy - Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu i redukcji jonów generowanych na
powierzchni drobnych elementów ceramicznych.
Filtr polifenolowy - Drobne cząstki kurzu oraz szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane dzięki
zjawiskom elektrostatyki. 



Filtr z jonami srebra - Dzięki zastosowaniu filtra z jonami srebra powietrze w pomieszczeniu jest
wolne od wirusów, bakterii i pleśni.*



Dane techniczne

 


