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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ψύξη
Θερµ. Χώρου:
Θερµ. Περιβάλ.:

: 27°C DB/19°C WB
: 35°C DB/24°C WB

Θέρµανση
: 20°C DB
: 7°C DB/6°C WB

Θερµ. Χώρου:
Θερµ. Περιβάλ.:

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

ISO 9001 Certified number: 
15917Q20073R5M

ISO 14001 Certified number: 
15915E10020R4M

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 9001 Certified number: 
01 100 79269

ISO 14001 Certified number: 
CNBJ312244-UK

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001 Certified number: 01 100 075229
ISO 14001 Certified number: 01 104 9245

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό µας.

• Οι ικανότητες ψύξης/ θέρµανσης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες 
  (εκτός αν άλλως αναφέρεται):

• Η δοκιµή απόδοσης συµµορφώνεται µε το πρότυπο ΕΝ14511

• Η δοκιµή εποχικής απόδοσης είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ14825

• Η δοκιµή ισχύος ήχου είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ12102

Λ. Βουλιαγµένης 128, 166 71 Γλυφάδα Αθήνα

Τηλ.: 210 9697 600, 210 9696 500

Fax.: 210 9697 630

www.fgeurope.gr    email: info@fgeurope.gr

 

SERVICE

Για κλήσεις από κινητά:    210 9608 989

Για κλήσεις από σταθερά: 210 9697 450

                                         801 11 89 999 (χρέωση 1 αστική µονάδα)
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Τι είναι η Πιστοποίηση Eurovent;

Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα µετρήσεων, ο οποίος πιστοποιεί ότι οι 
αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Θέρµανσης – Αερισµού - Κλιµατισµού, 
όχι µόνον  ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Πρότυπα, αλλά και αποδίδουν/καταναλώνουν 
τα δηλούµενα από τον κατασκευαστή τους.  

Για να κερδίσει ένα προϊόν τη σφραγίδα πιστοποίησης Eurovent είναι σίγουρο ότι έχει περάσει 
από το εργαστήριο µετρήσεων και  ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής και ότι έχει αξιολογηθεί µε 
ακρίβεια. Ένα πιστοποιηµένο κατά Eurovent κλιµατιστικό θα αποδίδει εγγυηµένα αυτά που 
δηλώνει/αναγράφει ο κατασκευαστής, στα εµπορικά φυλλάδιά του.

Οφέλη της πιστοποίησης Eurovent:

Οι µεν µελετητές/εγκαταστάτες είναι σίγουροι  ότι  οι επιλεγµένες συσκευές καλύπτουν τις 
προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις της µελέτης τους, οι δε τελικοί χρήστες είναι σίγουροι ότι η 
κλιµατιστική συσκευή  που προτίθενται ν’ αγοράσουν ή έχουν  ήδη αγοράσει, θα λειτουργεί 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σχεδιασµού.

Αν ένα προϊόν δεν είναι πιστοποιηµένο, δεν διασφαλίζονται:

1.   οι πραγµατικές αποδόσεις του σε συγκεκριµένες συνθήκες σ’ όλο το εύρος λειτουργίας
2.   η πραγµατική κατανάλωσή του στις ίδιες  συγκεκριµένες συνθήκες
3.   οι παροχές του αέρα στις επιλεγόµενες συνθήκες
4.   οι στάθµες θορύβου στις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας

Παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά

I.U. = Εσωτερική Μονάδα    O.U. = Εξωτερική Μονάδα    Qu = Ήσυχο    * = Αδιευκρίνιστο    

• Το “                  ” είναι παγκόσµιο εµπορικό σήµα της FUJITSU GENERAL LIMITED.

• Το “             ” είναι παγκόσµιο εµπορικό σήµα της  FUJITSU GENERAL LIMITED.

• “DUAL BLASTER & device” είναι παγκόσµιο εµπορικό σήµα της FUJITSU GENERAL LIMITED

• Τα iPhone και iPad είναι κατατεθέντα σήµατα της Apple Inc. κατοχυρωµένα στις Η.Π.Α.
   και σε άλλες χώρες.
• Προϊόντα, εµπορικές ονοµασίες κι εµπορικά σήµατα τρίτων, που τυχόν αναφέρονται στον προϊοντικό
   κατάλογο, είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών/εταιρειών.
• Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη, παρ' όλο που κατεβλήθη κάθε δυνατή
   προσπάθεια για την αποφυγή τους.

και είναι κατοχυρωµένο στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

• Τα προϊόντα ή συσκευές αυτού του καταλόγου περιέχουν φθοριούχα αέρια 
   θερµοκηπίου (F-GAS)



LT Series: Έχουν απονεµηθεί πολλά αξιόλογα 
βραβεία σχεδιασµού παγκοσµίως. 

 KG Series

Προηγµένος έλεγχος 
της ροής του αέρα 
για να αποφεύγεται 
η ενοχλητική απευθείας
επαφή µε το σώµα 
του χρήστη. 

∆ιπλοί πλευρικοί ανεµιστήρες*1

Αυτόµατος καθαρισµός 
φίλτρου*3

Ισχυρός ∆ιαχύτης*2

Εναλλάκτης Θερµότητας 
διάταξης 'Λ' *4

*1, *2, *3, *4

*1. Ανακοινώθηκε το 2012, 
     για τα split κλιµατιστικά τοίχου.
*2. Ανακοινώθηκε το 1994, 
     για τα split κλιµατιστικά τοίχου.
*3. Ανακοινώθηκε το 2012, 
     για τα split κλιµατιστικά τοίχου.
*4. Ανακοινώθηκε το 1991, 
     για τα split κλιµατιστικά τοίχου.

Τα Dual Side Fans µε τα οποία είναι εξοπλισµένη 
η σειρά "nocria X", βοηθούν στη σωστή και ευρεία 
διασπορά του αέρα σε κάθε γωνιά του χώρου.
Ο ∆ιαχύτης Ισχύος ανοίγει την κάτω περσίδα 
της εσωτερικής µονάδας για να στείλει θερµό 
αέρα σχεδόν κάθετα προς το δάπεδο, 
για καλύτερο αποτέλεσµα θέρµανσης.
Ο Εναλλάκτης Θερµότητας διάταξης Λ βελτιώνει 
την απόδοση και αναβαθµίζει τις δυνατότητες 
σχεδιασµού για να έχουµε πιο συµπαγείς 
εσωτερικές µονάδες.
Επιπλέον, για πρώτη φορά αναπτύξαµε 
τον αυτόµατο καθαρισµό των φίλτρων για 
να διασφαλίσουµε αποτελεσµατικά τη σωστή  
συντήρηση και λειτουργία.
Η Fujitsu General αναπτύσσει µοναδικές 
τεχνολογίες για να προσφέρει άνετες συνθήκες.

Προηγµένος Σχεδιασµός

Όµορφος Σχεδιασµός

Άνεση µέσω σχεδιασµού και προηγµένης τεχνολογίας

Έλεγχος της περιµετρικής ροής 
του αέρα για καλή θερµοκρασιακή 
κατανοµή στο χώρο.
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του αέρα για καλή θερµοκρασιακή 
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Το πολύ εύκολο περιβάλλον της εφαρµογής, 
διευκολύνει τη χρήση.

Έλεγχος από Παντού

Εφαρµογή 
Εύκολη στον Χρήστη

Ασύρµατη ∆ιεπαφή LAN 
Ο αποκλειστικός ασύρµατος Wi-Fi
προσαρµογέας δίνει τη δυνατότητα
ελέγχου του κλιµατιστικού από
smartphone, tablet ή PC εκτός σπιτιού.

Με τη χρήση της Ασύρµατης ∆ιεπαφής τοπικού δικτύου 
και την εφαρµογή 'FGLair', µπορείτε να ελέγχετε τη ψύξη 
και τη θέρµανση του σπιτιού σας ανά πάσα στιγµή.

Download Free

+

Δεύτερο σπίτι

Ρύθµιση χαµηλότερης 
θέρµανσης

Έλεγχος λειτουργίας

Έλεγχος λειτουργίας

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Aλλαγή 
θερµοκρασίας

Αν φύγατε από το σπίτι και ξεχάσατε να απενεργοποιήσετε 
το σύστηµα κλιµατισµού σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα!

Η εφαρµογή 'FGLair' σας επιτρέπει να λειτουργείτε τις συσκευές κλιµατισµού σας 
από οπουδήποτε εκτός σπιτιού ή ακόµα και όταν ταξιδεύετε.
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Η Ε.Ε. κάνει πιο αυστηρό τον κανονισµό 
F-gas του 2014.
Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισµός F-gas στοχεύει στην πρόληψη 
των εκποµπών και τη µείωση της χρήσης αερίων µε υψηλό GWP.

Βασικά στοιχεία
• Προσέγγιση σταδιακής εξάλειψης
• Κατανοµή ποσοστόσεων
• Περιορισµοί διάθεσης στην αγορά
• Ανιχνευσιµότητα των περιεχοµένων HFC  στις προ-γεµισµένες συσκευές

Η Fujitsu εργάζεται για τη µείωση των HFC µε καινοτόµες προσπάθειες.

*1 ODP (Ozone Depletion Potential) 
∆υναµικό ∆ιάσπασης της στοιβάδας 
του Όζοντος):  Αφορά στα ψυκτικά 
αέρια (R22  κ.α.) που περιέχουν HCF 
και τελούν από το 2016 σε πλήρη 
απαγόρευση µετά την σχετική περίοδο 
χάριτος και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο 
του Montreal  (16/09/1987). 
Αυτά αναφέρονται µε βάση την αναλογία 
ως προς το CFC-11 
(τριχλωροφθοροµεθάνιο) 
που λογίζεται ως 1.0.  

*2 GWP Global Warmth Potential 
(∆υναµικό Θέρµαντσης του Πλανήτη):
Το µέτρο του κατά πόσον 1kg ψυκτικού 
µέσου στον κύκλο συµπίεσης ατµού 
θεωρείται ότι συµβάλλει στην υπερθέρµανση 
του πλανήτη, το οποίο εκφράζεται 
σε χιλιόγραµµα ισοδύναµου CO

2
 

για χρονικό ορίζοντα 100 ετών. 

Πράσινη Προοπτική για το Ψυκτικό Υγρό

GWP*2

Απαίτηση για Νέα Ενεργειακή Σήµανση 626/2011/EU: 
Τα κλιµατιστικά µας βρίσκονται στην ‘Α Ενεργειακή Κλάση’ κατάταξης,
την υψηλότερη στην Ευρώπη.

SEER
(Λειτουργία Ψύξης)

SCOP
(Λειτουργία Θέρµανσης)

20% Λιγότερη Χρήση Πρωτογενούς Ενέργειας
Τα κλιµατιστικά Fujitsu µε την υψηλή τους απόδοση έχουν χαµηλή
κατανάλωση ρεύµατος.

20% Λιγότερες Εκποµπές CO
2

Τα κλιµατιστικά Fujitsu συµµορφώνονται αυστηρά µε τον κανονισµό
F-gas 842/2006/EC.

20% Ποσοστό από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας
H Fujitsu προωθεί τις αερόψυκτες αντλίες θερµότητας, ως
συστήµατα θέρµανσης, στο πλαίσιο των Α.Π.Ε.

Η Fujitsu General Ltd ακολουθεί το σχέδιο
δράσης της Ε.Ε. για την κλιµατική αλλαγή
20/20/20 έως το 2020.

Νέο ψυκτικό υγρό R32 για τη µείωση 
του φαινοµένου της υπερθέρµανσης του πλανήτη.
Βασικά σηµεία
• Το δυναµικό καταστροφής της στοιβάδας του όζοντος (ODP*1) είναι 0!
• Περιβαλλοντικές ιδιότητες
• Απόδοση
• Οικονοµικές επιπτώσεις

Οι Πρωτοποριακές µας Προσπάθειες
∆ηµιουργούν ένα Πράσινο Μέλλον

675

R32

2088

R410A

(Σύµφωνα µε την 4η Έκθεση του IPCC)

67%
Μείωση!

NEWNEW

Σειρές εξοπλισµένες 
µε το νέο ψυκτικό 
υγρό R32.

NEW
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Standard Range Series
Υψηλή Απόδοση & Άνεση

• 9/12/14 kBTU 
• Υψηλή απόδοση και χαµηλός θόρυβος 
   µε έµφαση στο design
• Λεπτός και αισθητικά όµορφος σχεδιασµός 
   µε αθόρυβη λειτουργία

ECO Range Series
Συµπαγής Σχεδιασµός & Άνεση

• 9/12/18/24 kBTU
• Μικρές διαστάσεις και συµπαγής σχεδιασµός
• Ισχυρή και οικονοµική λειτουργία

SPLIT

2018  

ΝΕΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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050

Υψηλή Απόδοση

ΒΑΣΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για SPLIT & MULTI SPLIT

Ελεγκτής Inverter τεχνολογίας 

i-PAM (IPM* + PAM)

Συµπιεστής DC διπλού στροφείου

Μοτέρ ανεµιστήρα DC

Έλεγχος ηµιτονοειδούς κύµατος DC inverter

Εναλλάκτης Πυκνής Πολλαπλής ∆ιέλευσης

Εναλλάκτης υπόψυξης υψηλής απόδοσης

Ελεγκτής Inverter τεχνολογίας V-PAM (Vector + I-PAM)

Ø5 mm

20 mm

Ψυκτικό
Μέσο

Πολλαπλή ∆ιέλευση (απεικόνιση)

Εναλλάκτης
Πυκνής Πολλαπλής ∆ιέλευσης
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050

Υψηλή Απόδοση

ΒΑΣΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για SPLIT & MULTI SPLIT

Ελεγκτής Inverter τεχνολογίας 

i-PAM (IPM* + PAM)

Συµπιεστής DC διπλού στροφείου

Μοτέρ ανεµιστήρα DC

Έλεγχος ηµιτονοειδούς κύµατος DC inverter

Εναλλάκτης Πυκνής Πολλαπλής ∆ιέλευσης

Εναλλάκτης υπόψυξης υψηλής απόδοσης

Ελεγκτής Inverter τεχνολογίας V-PAM (Vector + I-PAM)

Ø5 mm

20 mm

Ψυκτικό
Μέσο

Πολλαπλή ∆ιέλευση (απεικόνιση)

Εναλλάκτης
Πυκνής Πολλαπλής ∆ιέλευσης

Υψηλή Εξοικονόµηση Ενέργειας
 

Οικονοµική Λειτουργία

Αισθητήρας Ελέγχου Ανθρώπινης Παρουσίας

Ρύθµιση Εύρους Ορίων Θερµοκρασίας 
∆ωµατίου

Ορισµός Θερµοκρασίας Επαναφοράς

Χρονοδιακόπτης Αυτόµατης Παύσης (Auto-off) 

+2°C *Max. 30°CΨύξη/Αφύγρανση 

Θέρµανση 

-4°C *Max. 16°C

Λειτουργία Εξοικονόµησης

Ρύθµιση
Θερµοκρασίας

Ρύθµιση
Θερµοκρασίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!
ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Τυπική Λειτουργία Τυπική Λειτουργία

Έλεγχος
(πάνω από 20 λεπτά)

Χρόνος

Οικονοµική Λειτουργία

Τυπική Λειτουργία
Επιθυµητή

Θερµοκρασία

Συνηθισµένο εύρος θερµ/σίας Προσαρµοσµένο εύρος θερµ/σίας

30
°C

10

Ορισµός θερµ/σίας

Λειτουργία 
ψύξης

24°C

22°C

Προσωρινή ρύθµιση θερµ/σίας Αυτόµατη επαναφορά

Χρόνος

Ορισµός θερµ/σίας

Λειτουργία 
θέρµανσης

25°C

23°C

Προσωρινή ρύθµιση θερµ/σίας Αυτόµατη επαναφορά

11:40 13:40 Χρόνος

Επιλεγόµενο διάστηµα 
προσωρινής αλλαγής 

από 10' έως 120'

Επιλεγόµενο διάστηµα 
προσωρινής αλλαγής 

από 10' έως 120'

Κανονικός χρόνος

ON

8 17 24

Επιπλέον χρόνος

ONOFF Auto OFF

Ρύθµιση 
ενδιάµεσου χρόνου (17:00–24:00)

1 ώρα 1 ώρα

ON Auto OFF
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Ισχυρή Θέρµανση
Τα κλιµατιστικά επιτυγχάνουν 
υψηλή απόδοση θέρµανσης
ακόµα και σε χαµηλές εξωτερικές 
θερµοκρασίες, µε τη χρήση µεγάλου 
εναλλάκτη θερµότητας ή µεγάλου 
συµπιεστή DC Rotary, που συνδυάζονται 
µε τον εξελιγµένο ελεγκτή Inverter. 
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Ισχυρή Θέρµανση
Τα κλιµατιστικά επιτυγχάνουν 
υψηλή απόδοση θέρµανσης
ακόµα και σε χαµηλές εξωτερικές 
θερµοκρασίες, µε τη χρήση µεγάλου 
εναλλάκτη θερµότητας ή µεγάλου 
συµπιεστή DC Rotary, που συνδυάζονται 
µε τον εξελιγµένο ελεγκτή Inverter. 

∆ιαχύτης Ισχύος
Με την χρήση 3 τεχνολογιών επιτυγχάνεται ακριβής κατεύθυνση του αέρα και βέλτιστη διανοµή.
Η τεχνολογία µας ελέγχου ροής του αέρα κάνει τον χώρο σας ακόµη πιο άνετο.

Λειτουργία Μέγιστης Ισχύος
Η επιθυµητή θερµοκρασία, επιτυγχάνεται γρηγορότερα 
σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε συνεχή 
λειτουργία στη µέγιστη παροχή αέρα και στη µέγιστη
ταχύτητα του συµπιεστή. 

Λειτουργία ελάχιστης Θερµοκρασίας 10°C
Σε περίπτωση πρόσκαιρης απουσίας, η ενεργοποίηση 
αυτής της λειτουργίας διασφαλίζει την Ελάχιστη 
Θερµοκρασία Χώρου. (∆ιατήρηση +10° C.)

(24/30)

33 32 31 30 29 (˚C)

Κάθετη παροχή αέρα

(24/30)

(˚C)15 16 17 18

Οριζόντια παροχή αέρα

Επιθυµητή Θερµοκρασία

Τυπική Λειτουργία

Χρόνος

Θ
ερ

µ
οκ

ρα
σ

ία

Λειτουργία Μέγιστης Ισχύος

10°C

20°C

“10°C         Ενεργοποιηµένο
Πλήκτρο Ελάχιστης

Θερµοκρασίας (ΟΝ)

Εκκίνηση Λειτουργίας Εσωτερικής Μονάδας
(START)

Γρήγορη Επίτευξη Άνεσης

Ήσυχη Λειτουργία και Άνεση
Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής µονάδας

Οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν την 
αθόρυβη λειτουργία ανάλογα µε τις συνθήκες 
του χώρου που είναι εγκατεστηµένο 
το κλιµατιστικό. Η επιθυµητή διάρκεια 
λειτουργίας µπορεί να ρυθµιστεί µε την 
χρήση του χρονοδιακόπτη.

Λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόµατη
επιλογή λειτουργίας ψύξης ή θέρµανσης,
σύµφωνα µε τη ρυθµισµένη θερµοκρασία
του χώρου. 

Μεταβολή
Φορτίου
Κλιµατιστικού

Απόδοση

Θόρυβος
Λειτουργίας

Χρόνος

100%

Τυπικό

0

0

Θερµικό φορτίο

Προτεραιότητα ήσυχης λειτουργίας

Λειτουργία Ψύξη
Λειτουργία Θέρµανση

Λειτουργία ανεµιστήρα σε ψύξη
Λειτουργία ανεµιστήρα σε θέρµανση

Επιθ. θερµ.
0.5°C

-0.5°C

2°C

-2°C

Χρόνος
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Τοίχου
Flagship Range

Ηλεκτροστατικός συλλέκτης σκόνης

A+++
Rank

Ειδική διαχείρηση της κυκλοφορίας του αέρα 
εξαλείφει τις ενοχλήσεις από ‘ρεύµατα’.

Με την υβριδική λειτουργία 
επιτυγχάνεται ευρεία διασπορά της 
παροχής του αέρα χωρίς την εµφάνιση 
ενοχλητικών “ρευµάτων” και ανισοµερή 
κατανοµή θερµοκρασιών στο χώρο.

Αυτόµατος Καθαρισµός Φίλτρου

Φίλτρο µηχανικής κατακράτησης µε αυτόµατο 
καθαρισµό και ειδικά δοχεία συλλογής σκόνης.

Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Πλάσµατος
Ο αέρας καθαρίζεται µε ηλεκτροστατική τεχνολογία συλλογής 
σκόνης. Η γύρη, η σκόνη στο σπίτι και οι άλλοι µικροσκοπικοί 
ρύποι συλλέγονται και αποµακρύνονται µε στατικό ηλεκτρισµό.

Αισθητήρας Ελέγχου Ανθρώπινης Παρουσίας
Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας εντοπίζει τις κινήσεις των ατόµων στο χώρο και 
θέτει το κλιµατιστικό σε λειτουργία χαµηλότερης απόδοσης, όταν ο χώρος είναι κενός. 
Μόλις επιστρέψουν οι χρήστες στο δωµάτιο, αυτόµατα το κλιµατιστικό επιστρέφει στην 
προηγούµενη ρύθµιση λειτουργίας.

SEER SCOP

8.5 6.6
*3: Σε όλες τις κατηγορίες

ο χρήστης βγαίνει 
από το δωµάτιο 

επαναφορά
αρχικών ρυθµίσεων 

ενεργοποιείται 
η εξοικονόµηση ενέργειας 

*2: Ανακοινώθηκε το 2002 για τα split κλιµατιστικά τοίχου.

*1: Ανακοινώθηκε το 2012 για τα split κλιµατιστικά τοίχου.

*2

*1

∆οχείο συλλογής σκόνης

Βούρτσα καθαρισµού

Σκόνη

Βουρτσάκι αυτοκαθαρισµού

Η σκόνη αποθηκεύεται στο ειδικό δοχείο
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Τοίχου
Flagship Range

Ηλεκτροστατικός συλλέκτης σκόνης

A+++
Rank

Ειδική διαχείρηση της κυκλοφορίας του αέρα 
εξαλείφει τις ενοχλήσεις από ‘ρεύµατα’.

Με την υβριδική λειτουργία 
επιτυγχάνεται ευρεία διασπορά της 
παροχής του αέρα χωρίς την εµφάνιση 
ενοχλητικών “ρευµάτων” και ανισοµερή 
κατανοµή θερµοκρασιών στο χώρο.

Αυτόµατος Καθαρισµός Φίλτρου

Φίλτρο µηχανικής κατακράτησης µε αυτόµατο 
καθαρισµό και ειδικά δοχεία συλλογής σκόνης.

Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Πλάσµατος
Ο αέρας καθαρίζεται µε ηλεκτροστατική τεχνολογία συλλογής 
σκόνης. Η γύρη, η σκόνη στο σπίτι και οι άλλοι µικροσκοπικοί 
ρύποι συλλέγονται και αποµακρύνονται µε στατικό ηλεκτρισµό.

Αισθητήρας Ελέγχου Ανθρώπινης Παρουσίας
Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας εντοπίζει τις κινήσεις των ατόµων στο χώρο και 
θέτει το κλιµατιστικό σε λειτουργία χαµηλότερης απόδοσης, όταν ο χώρος είναι κενός. 
Μόλις επιστρέψουν οι χρήστες στο δωµάτιο, αυτόµατα το κλιµατιστικό επιστρέφει στην 
προηγούµενη ρύθµιση λειτουργίας.

SEER SCOP

8.5 6.6
*3: Σε όλες τις κατηγορίες

ο χρήστης βγαίνει 
από το δωµάτιο 

επαναφορά
αρχικών ρυθµίσεων 

ενεργοποιείται 
η εξοικονόµηση ενέργειας 

*2: Ανακοινώθηκε το 2002 για τα split κλιµατιστικά τοίχου.

*1: Ανακοινώθηκε το 2012 για τα split κλιµατιστικά τοίχου.

*2

*1

∆οχείο συλλογής σκόνης

Βούρτσα καθαρισµού

Σκόνη

Βουρτσάκι αυτοκαθαρισµού

Η σκόνη αποθηκεύεται στο ειδικό δοχείο

Ασύρµατη
διεπαφή LAN

786

65
*

378

29
3

Πλαϊνή όψηΕµπρόσθια όψη

*∆ιαστάσεις σε ρύθµιση για ροή αέρα προς τα κάτω

Κωδικός: ASYG09KXCA / ASYG12KXCA

Ασύρµατο
χειριστήριο

∆ιαστάσεις
(Μονάδα µέτρησης : mm)

Τύπος
Εσωτερική Μονάδα ASYG09KXCA ASYG12KXCA

Εξωτερική Μονάδα AOYG09KXCA AOYG12KXCA

Τάση Λειτουργίας 1 Ph, 230V, 50Hz

Απόδοση
Ψύξη

kW / Btu/h
2,5(0,6-3,5) / 8550(2050-11900) 3.4(0,6-5.3) / 11600(2050-18100)

Θέρµανση 3,6(0,6-7,1) / 12300(2050-24200) 5,0(0,6-9,0) / 17060(2050-30700)

Κατανάλωση Ψύξη/Θέρµανση kW 0.460/0.630 0.670/1.020

EER Ψύξη
W/W

5.45 5.09 

COP Θέρµανση 5.72 4.90 

Pdesign Ψύξη/Θέρµανση (@-10οC) kW 2.5/3.4 3.4/3.5

SEER Ψύξη
W/W

8.50 8.50

SCOP Θέρµανση (Μέση/Θερµή) 5.10/6.6 5.10/6.4

Κλάση Ενεργειακής
Απόδοσης

                             Ψύξη A+++ A+++

             Θέρµανση (Μέση/Θερµή) Α+++/Α+++ Α+++/Α+++

Ρεύµα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρµανση A 8.5/14.0 9.0/16.0

Ετήσια Κατανάλωση
Ενέργειας

Ψύξη
kWh/a

103 140

Θέρµανση 934/393 961/411

Αφύγρανση I/h 1.1 1.2

Ηχητική Πίεση

Εσωτ. (Ψύξη) Υ/Μ/Χ/Α

dB(A)

46/42/38/28 46/42/38/28

Εσωτ. (Θέρµανση) Υ/Μ/Χ/Α 48/43/39/30 48/43/39/30

Εξωτ. (Ψύξη/Θέρµανση) Υψηλή 40/41 44/43

Ηχητική Ισχύς
Εσωτ. (Ψύξη/Θέρµανση) Υψηλή 58/62 58/62

Εξωτ. (Ψύξη/Θέρµανση) Υψηλή 53/57 57/57

Παροχή Αέρα
Εσωτ. / Εξωτ. (Ψύξη)

Υψηλή m3/h
670/1,975 670/2,230

Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρµανση) 810/1,820 810/1,975

Καθαρές ∆ιαστάσεις
Υ x Μ x Β
Καθαρό Βάρος

Εσωτερική
mm 293χ786χ378

kg(lbs) 20 (44)

Εξωτερική
mm 704χ820χ315

kg(lbs) 41 (90)

∆ιάµετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)
mm

6.35/9.52

Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.) 13.8 / 15.8 έως 16.7

Μέγιστο µήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο)
m

15 (15)

Μέγιστη υψοµετρική διαφορά 10

Θερµοκρασιακό
Εύρος Λειτουργίας

Ψύξη
°CDB

-10 έως 43

Θέρµανση -15 έως 24

Ψυκτικό
Μέσο (∆υναµικό Θέρµανσης Πλανήτη - GWP) R32 (675)

Περιεχόµενο kg(CO2eq-T) 1.30 (0.9)
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Υψηλή εξοικονόµηση ενέργειας

A+++
Rank

SCOP

*1: για τα µεγέθη 09, 12

Ευρεία διασπορά & Αθόρυβη λειτουργία
Ο µεγάλος διαχύτης σε συνδυασµό µε την νέα διάταξη ροής αέρα, 
επιτυγχάνουν µεγάλη παροχή αέρα µε χαµηλή ταχύτητα και αθόρυβα.

Έξυπνος Έλεγχος (Προαιρετικό)

Ασύρµατη διεπαφή LAN
Ο αποκλειστικός ασύρµατος Wi-Fi
προσαρµογέας δίνει τη δυνατότητα
ελέγχου του κλιµατιστικού από
smartphone, tablet ή PC εκτός σπιτιού.

19dB(A)
(07/09/12)

*1

Το µέγεθος 14, 
µετρήθηκε 20dB(A) 

στη λειτουργία ψύξη.

SEER SCOP
*1

Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας

Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας 
εντοπίζει τις κινήσεις των ατόµων στο χώρο και θέτει 
το κλιµατιστικό σε λειτουργία χαµηλότερης απόδοσης, 
όταν ο χώρος είναι κενός.

Πτερωτή µεγάλης διαµέτρου Ø 107 

Με την αύξηση της διαµέτρου της πτερωτής 
επιτυγχάνονται µεγαλύτερες παροχές αέρα 
χωρίς αύξηση της ισχύος του κινητήρα και 
χωρίς αύξηση του θορύβου.

Ø95 Ø107

Υβριδικός Εναλλάκτης Θερµότητας

Οι βαθµοί απόδοσης SEER/SCOP  έχουν ανέλθει 
στην κορυφή της κατηγορίας µε τη χρήση του νέου 
υβριδικής λειτουργίας, εναλλάκτη θερµότητας.

Ø 5 mm

Τµήµα µεγάλης 
πυκνότητας 
µε σωληνώσεις

Ø 7 mm

Τµήµα µεγάλης 
επιφάνειας 
µε σωληνώσεις

Τοίχου
Designer Range    
Υψηλή Απόδοση & Σχεδιασµός

NEW

Έυκολος έλεγχος του κλιµατιστικού εντός ή εκτός σπιτιού
από smartphone, tablet ή PC.

Η κορυφαία απόδοση επιτυγχάνεται από τον Εναλλάκτη Θερµότητας 
Σχήµατος Λ, το µεγάλο άνοιγµα των περσίδων και το νέο ψυκτικό υγρό.

*1
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Υψηλή εξοικονόµηση ενέργειας

A+++
Rank

SCOP

*1: για τα µεγέθη 09, 12

Ευρεία διασπορά & Αθόρυβη λειτουργία
Ο µεγάλος διαχύτης σε συνδυασµό µε την νέα διάταξη ροής αέρα, 
επιτυγχάνουν µεγάλη παροχή αέρα µε χαµηλή ταχύτητα και αθόρυβα.

Έξυπνος Έλεγχος (Προαιρετικό)

Ασύρµατη διεπαφή LAN
Ο αποκλειστικός ασύρµατος Wi-Fi
προσαρµογέας δίνει τη δυνατότητα
ελέγχου του κλιµατιστικού από
smartphone, tablet ή PC εκτός σπιτιού.

19dB(A)
(07/09/12)

*1

Το µέγεθος 14, 
µετρήθηκε 20dB(A) 

στη λειτουργία ψύξη.

SEER SCOP
*1

Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας

Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας 
εντοπίζει τις κινήσεις των ατόµων στο χώρο και θέτει 
το κλιµατιστικό σε λειτουργία χαµηλότερης απόδοσης, 
όταν ο χώρος είναι κενός.

Πτερωτή µεγάλης διαµέτρου Ø 107 

Με την αύξηση της διαµέτρου της πτερωτής 
επιτυγχάνονται µεγαλύτερες παροχές αέρα 
χωρίς αύξηση της ισχύος του κινητήρα και 
χωρίς αύξηση του θορύβου.

Ø95 Ø107

Υβριδικός Εναλλάκτης Θερµότητας

Οι βαθµοί απόδοσης SEER/SCOP  έχουν ανέλθει 
στην κορυφή της κατηγορίας µε τη χρήση του νέου 
υβριδικής λειτουργίας, εναλλάκτη θερµότητας.

Ø 5 mm

Τµήµα µεγάλης 
πυκνότητας 
µε σωληνώσεις

Ø 7 mm

Τµήµα µεγάλης 
επιφάνειας 
µε σωληνώσεις

Τοίχου
Designer Range    
Υψηλή Απόδοση & Σχεδιασµός

NEW

Έυκολος έλεγχος του κλιµατιστικού εντός ή εκτός σπιτιού
από smartphone, tablet ή PC.

Η κορυφαία απόδοση επιτυγχάνεται από τον Εναλλάκτη Θερµότητας 
Σχήµατος Λ, το µεγάλο άνοιγµα των περσίδων και το νέο ψυκτικό υγρό.

*1

ASYG07KGTA ASYG09KGTA ASYG12KGTA ASYG14KGTA

AOYG07KGCA AOYG09KGCA AOYG12KGCA AOYG14KGCA

Single-phase, ~230V, 50Hz

 2,5(0.9-3.4) / 8500(3070-11600) 

2.8(0.9-5.4) / 9560(3070-18400)

3.4(0.9-4.1) / 11600(3070-14000)

4.0(0.9-6.1) / 13650(3070-20800)

4.2(0.9-4.5) / 14330(3070-15400)

5.4(0.9-6.4) / 18430(3070-21800)

 2.0 / 6825

  2.5 / 8530

0.400/0.500 0.555/0.560 0.805/0.910 1.175/1.350

 75.3 22.4 05.4 00.5

 00.4 04.4 00.5 00.5

2.0/2.3 2.5/2.4 3.4/2.5 4.2/4.0

 11.715.8 25.825.8

 4.31/5.605.10/6.505.11/6.505.12/6.40

++A+++A+++A++ +A

A+/A+++A+++/A+++A+++/A+++A+++/A+++

6.5/9.0 6.5/9.0 6.5/9.0 9.0/10.5

70204130128

8/5329215/290868/275568/26826

1.28.13.10.1

38/33/29/19 40/34/29/19 40/35/30/19 43/36/30/20

42/33/93/4412/33/83/2412/13/63/2412/13/53/14

05/0505/0584/6464/64

95/7585/6575/5565/45

66/5666/5636/1626/16

/h 650/1610 700/1610 700/1680 770/1680

512×438×072

01

092×997×245

23130303

6.35/9.52

13.8/15.8 to 16.7

20 (15)

15

-10 to 46

-15 to 24

)576( 23R

)6.0( 58.0)6.0( 58.0)5.0( 57.0)5.0( 57.0

Κωδικός: ASYG07KGTA / ASYG09KGTA / ASYG12KGTA / ASYG14KGTA

Προαιρετικά Εξαρτήµατα

Ενσύρµατο Χειριστήριο:

Εξωτερική Πλακέτα:

Kit Επικοινωνίας:

Ασύρµατη Διεπαφή LAN:

Εξωτερικό kit Σύνδεσης:

UTY-RNRYZ2, UTY-RLRY

UTY-XCSXZ2

UTY-TWRXZ2

UTY-TFSXW1

UTY-XWZX

Ασύρµατο
Χειριστήριο

834 215

3.0

27
0

Προδιαγραφές

∆ιαστάσεις
(Μονάδα µέτρησης: mm)

Τύπος
Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Μονάδα

Τάση Λειτουργίας

Απόδοση
Ψύξη

kW / Btu/h
Θέρµανση

Κατανάλωση Ψύξη/Θέρµανση kW

EER Ψύξη
W/W

COP Θέρµανση

Pdesign Ψύξη/Θέρµανση (@-10°C) kW

SEER Ψύξη
W/W

SCOP Θέρµανση (Μέση/Θερµή)

Κλάση Ενεργειακής
Απόδοσης

                             Ψύξη

            Θέρµανση (Μέση/Θερµή)

Ρεύµα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρµανση A

Ετήσια Κατανάλωση
Ενέργειας

Ψύξη
kWh/a

Θέρµανση

Αφύγρανση I/h

Ηχητική Πίεση

Εσωτ. (Ψύξη) Υ/Μ/Χ/Α

dB(A)

Εσωτ. (Θέρµανση) Υ/Μ/Χ/Α

Εξωτ. (Ψύξη/Θέρµανση) Υψηλή

Ηχητική Ισχύς
Εσωτ. (Ψύξη/ Θέρµανση) Υψηλή

Εξωτ. (Ψύξη/Θέρµανση) Υψηλή

Παροχή Αέρα Εσωτ. / Εξωτ. Υψηλή m3

Καθαρές ∆ιαστάσεις
Υ x Μ x Β
Καθαρό Βάρος

Εσωτερική
mm

kg(lbs)

Εξωτερική
mm

kg(lbs)

∆ιάµετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)
mm

Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.)

Μέγιστο µήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο)
m

Μέγιστη υψοµετρική διαφορά

Θερµοκρασιακό
Εύρος Λειτουργίας

Ψύξη
°CDB

Θέρµανση

Ψυκτικό µέσο
Τύπος (∆υναµικό Θέρµανσης Πλανήτη - GWP)

Περιεχόµενο kg(CO2eq-T)
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Λεπτός & Τετραγωνισµένος Σχεδιασµός
Ο λεπτός και τετραγωνισµένος σχεδιασµός επιτυγχάνεται χάρη 
στον εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης και τον υψηλής 
αποδοτικότητας ανεµιστήρα.

Υψηλή απόδοση και εξοικονόµηση
Η υψηλή απόδοση επιτυγχάνεται χάρη στον εναλλάκτη θερµότητας 
σχήµατος Λ, τον ανεµιστήρα µεγάλης απόδοσης και το νέο ψυκτικό υγρό.

A++

Rank
Cooling

A+++
Heating

SEER SCOP

7.3 5.4
*1 *1

*1: για το µέγεθος 12 

Ευρεία διασπορά & Αθόρυβη λειτουργία
Ο µεγάλος διαχύτης σε συνδυασµό µε την νέα διάταξη ροής αέρα, 
επιτυγχάνουν µεγάλη παροχή αέρα µε χαµηλή ταχύτητα και αθόρυβα.

Έξυπνος Έλεγχος (Προαιρετικό)

Έυκολος έλεγχος του κλιµατιστικού εντός ή εκτός σπιτιού
από smartphone, tablet ή PC.

Ασύρµατη διεπαφή LAN
Ο αποκλειστικός ασύρµατος Wi-Fi
προσαρµογέας δίνει τη δυνατότητα
ελέγχου του κλιµατιστικού από
smartphone, tablet ή PC εκτός σπιτιού.

*1

Τοίχου
Standard Range    
Υψηλή Απόδοση & Άνεση

NEW

.

Υβριδικός εναλλάκτης θερµότητας

222mm

Ø 5 mm

Τµήµα µεγάλης 
πυκνότητας 
µε σωληνώσεις

Ø 7 mm

Τµήµα µεγάλης 
επιφάνειας 
µε σωληνώσεις

20dB(A)
Το µέγεθος 14, 

µετρήθηκε 20dB(A) 
στη λειτουργία ψύξη.
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Λεπτός & Τετραγωνισµένος Σχεδιασµός
Ο λεπτός και τετραγωνισµένος σχεδιασµός επιτυγχάνεται χάρη 
στον εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης και τον υψηλής 
αποδοτικότητας ανεµιστήρα.

Υψηλή απόδοση και εξοικονόµηση
Η υψηλή απόδοση επιτυγχάνεται χάρη στον εναλλάκτη θερµότητας 
σχήµατος Λ, τον ανεµιστήρα µεγάλης απόδοσης και το νέο ψυκτικό υγρό.

A++

Rank
Cooling

A+++
Heating

SEER SCOP

7.3 5.4
*1 *1

*1: για το µέγεθος 12 

Ευρεία διασπορά & Αθόρυβη λειτουργία
Ο µεγάλος διαχύτης σε συνδυασµό µε την νέα διάταξη ροής αέρα, 
επιτυγχάνουν µεγάλη παροχή αέρα µε χαµηλή ταχύτητα και αθόρυβα.

Έξυπνος Έλεγχος (Προαιρετικό)

Έυκολος έλεγχος του κλιµατιστικού εντός ή εκτός σπιτιού
από smartphone, tablet ή PC.

Ασύρµατη διεπαφή LAN
Ο αποκλειστικός ασύρµατος Wi-Fi
προσαρµογέας δίνει τη δυνατότητα
ελέγχου του κλιµατιστικού από
smartphone, tablet ή PC εκτός σπιτιού.

*1

Τοίχου
Standard Range    
Υψηλή Απόδοση & Άνεση

NEW

.

Υβριδικός εναλλάκτης θερµότητας

222mm

Ø 5 mm

Τµήµα µεγάλης 
πυκνότητας 
µε σωληνώσεις

Ø 7 mm

Τµήµα µεγάλης 
επιφάνειας 
µε σωληνώσεις

20dB(A)
Το µέγεθος 14, 

µετρήθηκε 20dB(A) 
στη λειτουργία ψύξη.

Ασύρµατο
χειριστήριο

Για ASYG14KMTA

UTY-RNNYM, UTY-RVNYM

UTY-RSNYN

UTY-XWZXZ5

UTY-TWBXF2

UTY-TFSXW1

834

27
0

222

Κωδικός: ASYG09KΜTA / ASYG12KΜTA / ASYG14KΜTA

Προαιρετικά Εξαρτήµατα

Ενσύρµατο Χειριστήριο:

Απλό Χειριστήριο:

Εξωτερικό kit Σύνδεσης:

Kit επικοινωνίας:

Ασύρµατη Διεπαφή LAN:

∆ιαστάσεις
(Μονάδα µέτρησης: mm)

Προδιαγραφές

/h

Τύπος
Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Μονάδα

Τάση Λειτουργίας

Απόδοση
Ψύξη

kW / Btu/h
Θέρµανση

Κατανάλωση Ψύξη/Θέρµανση kW

EER Ψύξη
W/W

COP Θέρµανση

Pdesign Ψύξη/Θέρµανση (@-10°C) kW

SEER Ψύξη
W/W

SCOP Θέρµανση (Μέση/Θερµή)

Κλάση Ενεργειακής
Απόδοσης

                             Ψύξη

            Θέρµανση (Μέση/Θερµή)

Ρεύµα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρµανση A

Ετήσια Κατανάλωση
Ενέργειας

Ψύξη
kWh/a

Θέρµανση

Αφύγρανση I/h

Ηχητική Πίεση

Εσωτ. (Ψύξη) Υ/Μ/Χ/Α

dB(A)

Εσωτ. (Θέρµανση) Υ/Μ/Χ/Α

Εξωτ. (Ψύξη/Θέρµανση) Υψηλή

Ηχητική Ισχύς
Εσωτ. (Ψύξη/ Θέρµανση) Υψηλή

Εξωτ. (Ψύξη/Θέρµανση) Υψηλή

Παροχή Αέρα Εσωτ. / Εξωτ. Υψηλή m3

Καθαρές ∆ιαστάσεις
Υ x Μ x Β
Καθαρό Βάρος

Εσωτερική
mm

kg(lbs)

Εξωτερική
mm

kg(lbs)

∆ιάµετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)
mm

Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.)

Μέγιστο µήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο)
m

Μέγιστη υψοµετρική διαφορά

Θερµοκρασιακό
Εύρος Λειτουργίας

Ψύξη
°CDB

Θέρµανση

Ψυκτικό µέσο
Τύπος (∆υναµικό Θέρµανσης Πλανήτη - GWP)

Περιεχόµενο kg(CO2eq-T)

ASYG09KMTΑ ASYG12KMTΑ ASYG14KMTΑ

AOYG09KMTΑ AOYG12KMTΑ AOYG14KMTA

Single-phase, ~230V, 50Hz

0.630/0.620

44.356.379.3

38.3

4.2/4.0

6.5/9.06.5/9.0

1.220/1.4100.935/0.96

43/36/30/2040/35/30/22

770/1850700/1650 700/1700

270×834×222270×834×222 270×834×222

542×799×290

20 (15)20 (15)20 (15)

-10 to 46-10 to 46 -10 to 46

6.35/9.526.35/9.526.35/9.52

3.4/2.5

71.425.4

2.5/2.4

09.603.704.7

0/5.601.40/5.404.40/5.301.4

++A++A++A

+/A+++A+/A+++A+/A+++A

6.5/9.0

312861811

1367/533795/347 819/343

***
40/34/29/20

42/33/93/4422/33/83/2422/13/63/24

05/0505/0564/64

95/7585/5575/55

66/5656/5626/16

01 0101

541×663×290 541×663×290

135232

7.61 ot 8.51/8.317.61 ot 8.51/8.37.61 ot 8.51/8.31

515151

42 ot 51-42 ot 51-42 ot 51-

)576( 23R )576( 23R )576( 23R 

)475.0( 58.0)374.0( 7.0)504.0( 6.0

*:That specification is not fixed yet.

2,5(0,9-3,2) / 8550(3070-10920)

2,8(0,9-4.0) / 9550(3070-13650)

3.4(0,9-3,9) ->11600(3070-13300)

4.0(0,9-5.3) ->13650(3070-18090)

4.2(0,9-4.4) ->14330(3070-15000)

5.4(0,9-6.0) ->18430(3070-20480)

Για ASYG09/12 KMTA
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