
KLIMATYZATOR ŚCIENNY FUJITSU ASYG-KETA + AOYG-
KETA

Klimatyzator ścienny FUJITSU ASYG-KETA z agregatem AOYG-KETA Serii DESIGN w kolorze białym
 
Sterowanie z urządzenia mobilnego
Prosta obsługa klimatyzacji wewnątrz lub poza domem czy biurem, przy użyciu smartfona, tabletu lub
komputera.
Zastosowanie interfejsu sieci bezprzewodowej oraz naszej aplikacji FGLair pozwala sterować
ogrzewaniem i chłodzeniem z dowolnego miejsca o dowolnym czasie.
 
Atrakcyjna konstrukcja
Naszym celem było zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukcji odpowiedniej dla rynku europejskiego.
Różni się ona od wersji japońskiej, komponuje się z wystrojem wnętrza i wyróżnia eleganckim
wykończeniem. Urządzenie zawdzięcza swą lekką i trójwymiarową formę krzywiznom, dzięki którym
prezentuje się idealnie z każdej strony.
 
Kolor – Mareriał – Wykończenie
Tekstura przedniego panelu reprezentuje wysoką jakość. Tekstura zmienia się wraz ze zmianą światła
dziennego.
 
Wysoka energooszczędność
Wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny oraz nowy czynnik chłodniczy
gwarantują najwyższą klasę efektywności energetycznej.
 
Komfortowy nawiew i cicha praca
Duże żaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniają komfortowy i szerszy nawiew
oraz cichszą pracę.
 



Interfejs Wi-Fi w standardzie
 

Dostępne warianty:

ASYG07KETA / AOYG07KETA
ASYG09KETA / AOYG09KETA
ASYG12KETA / AOYG12KETA
ASYG14KETA / AOYG14KETA



Funkcje
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.
Programator tygodniowy i programator temperatury - Opcja umożliwia ustawianie temperatury
dla dwóch przedziałów czasowych, dla każdego dnia tygodnia.
Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.
Sterowanie bezprzewodowe - Opcjonalny adapter Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem za
pośrednictwem fabrycznej aplikacji poprzez smartfon lub tablet.
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. 
Łatwy w czyszczeniu panel obudowy - Możliwość zdemontowania obudowy w celu umycia.
Filtr z jonami srebra - Dzięki zastosowaniu filtra z jonami srebra powietrze w pomieszczeniu jest
wolne od wirusów, bakterii i pleśni.*



Dane techniczne


