
KLIMATYZATOR PODSUFITOWY FUJITSU ABYG-KRTA +
AOYG-KBTB/KRTA

Klimatyzator podsufitowy FUJITSU ABYG-KRTA z agregatem AOYG-KBTB
 
Lekka elegancka konstrukcja
Lekką, elegancką konstrukcję, dającą efekt trójwymiarowości, tworzą zaokrąglone powierzchnie.
 
Elastyczny montaż
Wężyk skroplin i instalację rurową można poprowadzić pod obudową i wyprowadzić na zewnątrz,
swobodnie w prawo, lewo z boku i od spodu jednostki. 
 
Prosty montaż
Nowy system montażowy znacznie ułatwia instalację jednostki wewnętrznej pod sufitem.
 
Prosta konserwacja
Przedni panel można otworzyć bez jego demontażu, zapewniając bezpieczny i szybki serwis.
Przedni panel można zdjąć w celu czyszczenia.
Dostęp do elementów w skrzynce sterowniczej jest możliwy przez szeroki otwór z boku urządzenia.
 
*jednostka zewnętrzna 3-fazowa
 

Dostępne warianty:

ABYG18KRTA / AOYG18KBTB
ABYG22KRTA / AOYG22KBTB
ABYG24KRTA / AOYG24KBTB
ABYG30KRTA / AOYG30KBTB



ABYG36KRTA / AOYG36KBTB
ABYG45KRTA / AOYG45KBTB
ABYG36KRTA / AOYG36KRTA *
ABYG45KRTA / AOYG45KRTA *
ABYG54KRTA / AOYG54KRTA *



Funkcje
Tryb ekonomiczny - Dzięki ograniczeniu maksymalnego prądu i poboru mocy, zmniejszono
zużycie energii i maksymalne obciążenie.
Ograniczony zakres nastawy temperatury - Ustawienie minimalnego i maksymalnego
zakresu nastawy temperatury, pozwalające zaoszczędzić energię.
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.
Kanałowe doprowadzenie świeżego powietrza - Powietrze z zewnątrz można doprowadzić
do pomieszczenia po wyposażeniu jednostki wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł.
Programator automatycznego wyłączenia - Automatycznie zatrzymuje pracę po upływie
ustawionego czasu.
Programator tygodniowy - Program włącz-wyłącz dostępny dla każdego dnia tygodnia.
Programator - Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cyklów pracy: włącz,
wyłącz, włącz --> wyłącz, wyłącz <-- włącz.
Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.
Zewnętrzne wejścia / wyjścia



Dane techniczne

 

 


