FISHER
NORDIC
A Nordic sorozat fejlesztésénél az
extrém körülményekre is felkészítették
a készüléket és a Fisher legmagasabb
energiahatékonyságot elérő split
modellje született így. Mindezt vonzó
külsőben, kényelmi funkciókkal
kiegészítve.

FUNKCIÓK
Nagy hatékonyságú fűtést biztosít akár -30 °C extrém

Komplex szűrőrendszer a tisztább és egészségesebb

hidegben, A+++ energiahatékonyság mellett.

levegőért. Hideg-katalitikus szűrő, Silver ion szűrő,
Cold Plasma iongenerátor a vírusok és baktériumok

-25 °C-ig nem csak fűteni, de akár hűteni is képes, így

elpusztítására.

szerverszobák hűtésére is alkalmas.
Energiahatékony hűtés, A+++ energiasztály.
Intelligens szem technológia támogatja az energia
hatékony üzemelést és a helyiségben tartózkodóknak
kellemes légáramot.
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FISHER NORDIC
műszaki adatok

beltéri

FSAIF-NORD-91AE3

FSAIF-NORD-121AE3

kültéri

FSOAIF-NORD-91AE3

FSOAIF-NORD-121AE3

Névleges hűtőteljesítmény*

W

2640 (1000—4157)

3520 (1030—4815)

Névleges fűtőteljesítmény*

W

4100 (753—7000)

4250 (753—7200)

SEER/hűtési energiaosztály

-

9,2/ A+++

9,0/ A+++

SCOP/fűtési energiaosztály

-

5,3/ A+++

5,3/ A+++

102/643

137/647

Éves energiafogyasztás**

hűtés/fűtés

Hangnyomásszint (beltéri)***

max./min.

dB(A)

45/20

45/21

Hangteljesítményszint****

beltéri/kültéri

dB(A)

58/59

59/61

−25 °C — 50 °C/−30 °C — 30 °C

−25 °C — 50 °C/−30 °C — 30 °C

Üzemeltetési határok

külső hőm. hűtés/fűtés
belső hőm. hűtés/fűtés

kWh/év

°C

16 °C — 32 °C/0 °C — 30 °C

beltéri

mm

895×298×248

895×298×248

kültéri

mm

800×554×333

800×554×333

Talpméret

kültéri

mm

514×340

514×340

Tömeg

beltéri/kültéri

kg

13/36,4

13/36,4

max. össz. csőhossz

m

25

25

max. szintkülönbség

m

10

10

6,35/9,53

6,35/9,53

Méret
(szél. × mag. × mély.)

Csövezés

csőméret

mm

rotációs (DC inverteres)

Kompresszortípus
g

Hűtőközeg
Beltéri légszállítás

max./min.

Hálózati áram

R 32; 870 g

R 32; 870 g

(m3/h)

565/220

590/230

V/f/Hz

230/1/50

230/1/50

Üzemi áramfelvétel*

hűtés/fűtés

A

2,1/3,6

3,3/4,1

Teljesítményfelvétel*

hűtés/fűtés

W

483/834

750/943

*0Az 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.
**0Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.
***0A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.
****0A hangforrás helyén mért zajszint.
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