
KLIMATYZATOR ŚCIENNY FUJITSU ASYG-KPCA + AOYG-
KPCA

Klimatyzator ścienny FUJITSU ASYG-KPCA z agregatem AOYG-KPCA
 
Smukła i stylowa konstrukcja
Zastosowanie wielorzędowego wymiennika i wysokowydajnej dmuchawy umożliwiło osiągnięcie
prostokątnego kształtu.
 
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.
 
Sterowanie z urządzenia mobilnego (Opcja)
Dzięki możliwości wyposażenia tego modelu w opcjonalny interfejs Wi-Fi, pracą urządzenia można
sterować z dowolnego miejsca za pomocą urządzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta
i nie wymaga specjalistycznych umiejętności.
 
Praca w niskich temperaturach
Chłodzenie od -10oC. Ogrzewanie do -15oC.
 

Dostępne warianty:

ASYG07KPCA / AOYG07KPCA



ASYG09KPCA / AOYG09KPCA
ASYG12KPCA / AOYG12KPCA



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.
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.
Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.
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


