
FISHER
ART
Ki mondta, hogy a klíma akkor jó, ha nem  

látszik? A Fisher Art készülék karcsú  

vonalaival és extravagáns színeivel  

(antracit, arany, ezüst) egyáltalán nem kíván 

észrevétlenné válni a falon. 

Az Art széria számos extra kényelmi funkcióval rendelkezik,  

és igény esetén akár a telefonjára letölthető applikáció segítségével, 

WIFI-n keresztül bárhonnan vezérelheti klímáját.  

Gazdaságos fűtésre optimalizált működés télen és szuper-

hatékonyság nyáron! Modern megoldásaival és dizájnos  

megjelenésével az enteriőr fontos részévé válik.  

Nem csupán háztartási gép!

Exkluzív megjelenés: tükrös előlap, keskeny kivitel, 

intelligens kijelzőfény

Energiahatékony segítség: kedvezményes H- és GEO-* 

áramtarifa igénylése lehetséges

Egészségre ügyelő komplex rendszer: vírus- és 

baktériumölő Cold Plasma iongenerátor és 

hidegkatalitikus szűrő, gombák megtelepedését 

gátló Blue Fin bevonat

Akár szűrőtisztítási igény kijelzéssel

Akár WIFI-vel

FUNKCIÓK

 *  FSAIF-Art-181AE2 / FSOAIF-Art-181AE2 modellek esetén
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 *  Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB.  
 Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB. 

 **  Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától. 
 ***  A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.
 **** A hangforrás helyén mért zajszint.

FISHER ART 
műszaki adatok

beltéri
FSAIF-Art-92AE3 
-B/-G/-S

FSAIF-Art-122AE3 
-B/-G/-S 

FSAIF-Art-181AE2 
-B/-G/-S

kültéri FSOAIF-Art-92AE3  FSOAIF-Art-122AE3  FSOAIF-Art-181AE2

Névleges hűtőteljesítmény* W 2640 (1230—3300) 3520 (1385—4440) 5300 (1840—6110)

Névleges fűtőteljesítmény* W 2930 (850—3720) 3810 (1228—4355) 5560 (1400—6730)

SEER/hűtési energiaosztály  - 6,7/ A++ 6,1/ A++ 6,6/ A++

SCOP/fűtési energiaosztály  - 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+

Éves energiafogyasztás** hűtés/fűtés kWh/év 141/1015 206/1015 281/1470

Hangnyomásszint (beltéri)*** max./köz./min. dB(A) 37/26/21 37/26/21 42/35/33

Hangteljesítményszint**** beltéri/kültéri dB(A) 50/63 50/63 54/63

Üzemeltetési határok

külső hőm. 
hűtés/fűtés

 °C

−15 °C - 50 °C/ 
−15 °C - 30 °C

−15 °C - 50 °C/ 
−15 °C - 30 °C

−15 °C - 50 °C/ 
−20 °C - 30 °C

belső hőm. 
hűtés/fűtés

17 °C - 32 °C/0 °C - 30 °C

Méret  
(szél. × mag. × mély.)                 

beltéri mm 897×312×182 897×312×182 1004×350×205

kültéri mm 770×555×300 770×555×300 800×554×333

Talpméret kültéri mm 487×298 487×298 514×340

Tömeg beltéri/kültéri kg 10,5/27 10,5/27 13,5/35,1

Csövezés 

max.  
össz. csőhossz

m 25 25 30

max.  
szintkülönbség

m 10 10 20

csőméret mm 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/12,7

Kompresszortípus rotációs (DC inverteres)

Hűtőközeg g R 32; 800 g R 32; 800 g R 410A; 1350 g

Beltéri légszállítás max./köz./min. (m3/h) 530/420/305 530/420/305 740/620/480

Hálózati áram V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Üzemi áramfelvétel* hűtés/fűtés A 3,1/3,35 5,25/4,87 7,1/6,9

Teljesítményfelvétel* hűtés/fűtés W 712/771 1340/1208 1643/1586
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