
Fisher Free
multi inverter

Hűtsön, vagy fűtsön* otthonában egyetlen kültéri egységgel!

*A különböző beltéri 
egységeken egyszerre 
fűtés és hűtés 
nem lehetséges.

FISHER MULTI

 Egy kültéri – 5 beltéri egység
 A Fisher Free Multi Inverter egyetlen 
 kültéri egységéhez akár 5 beltéri egység
 is csatlakoztatható, így Ön a lakásában
 egyszerre akár 5 szobát tud hűteni, vagy
 fűteni.

 A választás szabadsága
A lakás adott szobájának adottságait, illetve
az Ön hűtési/fűtési igényét figyelembe véve 

szabadon választható és variálható a 
beltéri egység típusa (oldalfali, kazettás, 

légcsatornázható, padlóra állítható).



További 6 érv, amiért jobban megéri multi készüléket választania:

Most minden Fisher klímaberendezéshez  
egy külső-belső hőmérőt adunk ajándékba*!
*Az akció a készlet erejéig érvényes és feltétele a klímaregisztráció. 
(www.fisherklima.hu/klima-regisztracio)

5.  Csendesebb mukö des  
A kültéri egység csendesebb 
lesz, mintha ugyanolyan 
teljesítményű 5 mono kültéri 
egységet működtetnénk. 

4.  Kisebb helyigény  
Lecsökken a kültéri egység  
helyigénye, hiszen 2-3-4, vagy  
akár 5 egység helyett csak 
egyet kell felszerelni. 

1.  Magas hatekonysag
 –alacsony rezsikö ltseg 
 A nagy hatékonyságú DC inverte- 
 res kompresszornak köszönhető- 
 en magas hűtési teljesítmény  
 érhető el alacsony energiafel-
 használás mellett.

a nap és melegebb van, míg az 
árnyékos oldalon kisebb 
teljesítményt ad le.

az egyes helyiségek hőmér-
séklete szűk tartományon 
belül tartható, így biztosítva 
a maximális komfortot 
otthonában.



Az oldalfali split klímák garantálják:
• a tiszta, egészséges levegőt, 
• gazdaságos működést, 
• tökéletes komfortérzetet

A Fisher Free Multi Inverter beltéri egységeként választható Fisher Professional és Fisher Art 
klíma. A beltéri egység vezérelhető okostelefonról, vagy tabletről, melynek köszönhetően Ön 
távolról is bekapcsolhatja a készüléket, így mire hazaér a kívánt hőmérséklet fogadja.   

A berendezésekhez a wifi adapter opcionálisan vásárolható meg. 

Ideális választás lakások, irodák klimatizálására.

Jellemzők:

Fisher Professional

2,6 kW-os 3,5 kW-os 5,3 kW-os 7 kW-os

 FSAIF-Pro-94AE2  FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2

HŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2600 3500 5300 7000

FŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2930 3800 5560 7320

MÉRET  (szél. x mag. x mély.) mm 715x250x188 800x275x188 940x275x205 1045x315x235

ÜZEMELTETÉSI 
HATÁROK belső hőmérséklet °C hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C

Inverteres multi OLDALFALI beltéri egység

FISHER PROFESSIONAL multi 
OLDALFALI beltéri egység

 

 Ionizátor 

 Silver Ionszűrő 

 “GOLDEN FIN” bevonatú 
 hőcserélők

    „Follow me” funkció

 Éjszakai üzemmód

 Időzítés

   Párátlanító

 Melegindítás 

 Turbó üzemmód

 Automatikus légterelés  
 (le/fel)

 Automatikus 
 téli-nyári átváltás 

 Automatikus újraindulás
 áramkimaradás esetén

 Vezetékes távirányító
 (opció)

 

G
O

L
D

Wificsatlakozás 
(opció)



Jellemzők:

Fisher ART multi OLDALFALI beltéri egység

 Automatikusan nyíló előlap

 
 Plazmaszűrő

 Hideg-katalitikus szűrő

 Növelt hatékonyságú porszűrő

 Elsötétülő kijelző 
 és csökkentett zajszint

 „Follow me” funkció

 Időzítés

 Éjszakai üzemmód

 Párátlanító

 Melegindítás

 Turbó üzemmód

 Négyirányú automatikus
 légterelés

 Automatikus 
 téli-nyári átváltás

 
 Automatikus újraindulás
 áramkimaradás után

Fisher Art

2,6 kW-os 3,5 kW-os 5,3 kW-os

 FSAIF-Art-90AE2-B (G)  FSAIF-Art-120AE2-B (G)  FSAIF-Art-180AE2-B (G)

HŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2600 3500 5300

FŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2930 3800 5560

MÉRET  (szél. x mag. x mély.) mm 897x312x182 897x312x182 1004x350x205

ÜZEMELTETÉSI 
HATÁROK belső hőmérséklet °C hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C

 

A Fisher Art klímák kétféle színben kaphatók: 

 iPhone GOLD

Antracitszürke

Wificsatlakozás 
(opció)



Álmennyezetbe építendő 
klímaberendezés, amely kiváló megoldás
nagyméretű terek klimatizálására. 
• Esztétikus megjelenés: az álmennyezetbe 
 süllyesztett berendezés, bármilyen belső térbe jól illeszkedik,
•  nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón, 
•  a négyirányú (360°-os) légbefúvásnak köszönhetően tökéletes légeloszlást biztosít.

Ideális irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

Jellemzők

Inverteres multi KAZETTÁS beltéri egység

 “BLUE FIN” bevonat

 Porszűrő 

 Időzítés

   „Follow me” funkció

   Párátlanító üzemmód

 Éjszakai üzemmód

 Melegindítás 

 Automatikus légterelés (le/fel)

 Automatikus átváltás (hűtés/fűtés)

 Automatikus újraindulás
 Kezelt levegő elvezetési

  

 

 Frisslevegő bekötési  
 lehetőség

 Infra távirányító

 Vezetékes távirányító
 (opció)

Kazettás

2,05 kW-os 2,65 kW-os 3,5 kW-os 5,3 kW-os

FSKMIF-71AE2-EU FSKMIF-91AE2-EU FSKIF-121AE2-EU FSKMI-181AE2-EU

HŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2050 2650 3500 5300

FŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2340 3220 4100 5300

MÉRET  beltéri mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 mm 570x570x260 mm

(szél. x mag. x mély.) panel  647x50x647  647x50x647  647x50x647  647x50x647

ÜZEMELTETÉSI 
HATÁROK belső hőmérséklet °C hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C

Kezelt levegő 
elvezetési  lehetőség



A légcsatornás klímaberendezés 
esetében, a klimatizálandó helyiség 
álmennyezetébe csak a befúvórácsot
szükséges beépíteni. A beltéri egységből 
a kezelt levegő légcsatornákon jut el a kívánt szobába, így biztosítva a lehető leghalkabb működést.
• Esztétikus megjelenés: az álmennyezetbe süllyesztett berendezés, 
 bármilyen belső térbe jól illeszkedik,
•  nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón,
• tökéletesen csendes működés.

Jellemzők:

Fisher légcsatornázható

2,05 kW 2,65 kW-os 3,5 kW-os 5,3 kW-os

FSLMIF-71AE2 FSLMIF-91AE2 FSLIF-121AE2 FSLMI-180AE2

HŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2050 2650 3500 5300

FŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2340 3220 3800 6000

MÉRET  (szél. x mag. x mély.) mm 700x210x635 700x210x635 700x210x635 920x210x635

ÜZEMELTETÉSI 
HATÁROK belső hőmérséklet °C hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C

Inverteres multi LÉGCSATORNÁZHATÓ beltéri egység

 “BLUE FIN” bevonat

 Porszűrő 

 Időzítés

 Melegindítás

 Párátlanító üzemmód

 Éjszakai üzemmód

 Áthelyezhető hőmérséklet  
 érzékelés

 Automatikus újraindulás
 áramkimaradás után

 Automatikus téli-nyári
 átváltás

 Frisslevegő bekötési  
 lehetőség

 Infra távirányító
 (opció)

 Vezetékes távirányító 



A padlóra állítható klímaberendezés elegáns megoldást
nyújt tetőtéri lakások, illetve olyan helyiségek klimatizálására,
amelyek kialakítása nem teszi lehetővé az oldalfali 
berendezés használatát.
• Flexibilis elhelyezési lehetőség: padlón, vagy padló
 felett helyezhető el (hasonlóan a radiátorhoz), 
• kétirányú légbefúvás (alul és felül)
• energiahatékony működés (hűtés/fűtés),
• egyszerű tisztíthatóság

Padlóra állítható

2,05 kW-os 2,65 kW-os 3,5 kW-os 5,27 kW-os

FSFMIF-70AE2 FSFMIF-90AE2 FSFIF-121AE2 FSFMIF-180AE2

HŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2050 2650 3500 5270

FŰTŐTELJESÍTMÉNY W 2340 2930 3800 5270

MÉRET  (szél. x mag. x mély.) mm 700x600x210 700x600x210 700x600x210 700x600x210

ÜZEMELTETÉSI 
HATÁROK belső hőmérséklet °C hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C

Inverteres multi PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ beltéri egységek

Jellemzők:

 “BLUE FIN” bevonat

 Aktívszenes finomszűrő 

 Időzítés

 Melegindítás

 Párátlanító üzemmód

 Éjszakai üzemmód

 “Follow me” funkció

 
 Automatikus újraindulás
 áramkimaradás után

 Automatikus téli-nyári
 átváltás

 Automatikus légterelés
 (le/fel)

 Infra távirányító

              Vezetékes távirányító  

              
(opció)

 



Az Ön klímatanácsadója:

2016/01

Duo, Trio, Quattro, Pento
A kültéri egységhez az Ön igényétől függően, kettő, három, négy, vagy akár öt beltéri egység is 
csatlakoztatható a felsorolt típusokból. 

Multi KÜLTÉRI egységek
DUO TRIO

FS2MIF-141AE2 FS2MIF-181AE2 FS3MIF-211AE2 FS3MIF-271AE2

HŰTŐTELJESÍTMÉNY W 4100 (1230~4540) 5200 (1400~6290) 6100 (1430~7320) 7900 (1580~8690)

FŰTŐTELJESÍTMÉNY W 4400 (1320~4980) 5560 (1540~6660) 6600 (1430~7920) 8200 (1640~9020)

SEER / HŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY - 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++

SCOP / FŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY - 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+ 3,8 / A

MÉRET             Kültéri (szél. x mag. x mély.) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 845x702x363

MŰKÖDÉSI HATÁROK                        Hűtés °C  -15 ~ 50°C

                    (külső hőm.)                        Fűtés °C  -15 ~ 24°C

Multi KÜLTÉRI egységek
QUATTRO PENTO

FS4MIF-281AE2 FS4MIF-361AE2 FS5MIF-421AE0

HŰTŐTELJESÍTMÉNY W 8200 (1520~9930) 10600 (1590~13780) 12300 (1640~14000)

FŰTŐTELJESÍTMÉNY W 8790 (1630~10650) 11130 (1670~13320) 12300 (1660~14940)

SEER / HŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY - 6,8 / A++ 6,4 / A++ 5,6 / A+

SCOP / FŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY - 4,0 / A+ 3,8 / A 3,8 / A

MÉRET             Kültéri (szél. x mag. x mély.) mm 946x810x410

MŰKÖDÉSI HATÁROK                        Hűtés °C  -15 ~ 50

                    (külső hőm.)                        Fűtés °C  -15 ~ 24

Valasszon olyan berendezest, amely
maximalisan megfelel az igenyeinek, 

valassza a Fisher Multi Invertert!


