
Oldalfali split klíma 
berendezések

f i sh er  summer

f ish er  prOfess i Onal

f i s h er  art



ismerje meg 
a fisher klíma termékeit, 

és válassza ki 
az Ön igényeinek 

leginkább megfelelő 
mOdellt!

Nekem a dizájn nagyon fontos! 
Egy ekkora szerkezet a lakásomban 

legyen gyönyörű, modern 
és WIFI-s top cucc! 

Nekünk nagyon fontos, hogy az 
ócska kazánunkat ne kelljen 

használni! A klíma tudjon fűteni 
akár egész évben, méghozzá olcsó 

„H TARIFÁVAL”, legyen 
gazdaságos és WIFI-s, hogy 

a távvezérléssel is 
spórolhassunk!

Ha beüt egy hideg nap, tudjon 
fűteni a klíma, de nálunk
 központi fűtés van, így 

a legfontosabb a nyári hűtés 
és a levegő minősége, meg 

a kis fogyasztás és 
a csendesség. 

Olyan berendezéseket tervezünk, 
melyek stabil, megbízható hűtőkörükkel

és extra funkcióikkal együtt
rendkívül üzembiztos működés mellett 

magas színvOnalat biztOsítanak 
a minket választó 
felhasználóknak!

a fisher klíma világa

a fisher klíma garantálja 
a legjObb ár-érték arányt 

a magyarOrszágOn fOrgalmazOtt 
márkákhOz képest. legyen szó extra 
funkciókról, hatékonysági értékről, 

a hOsszú távú garanciáról, vagy 
a kiváló szakemberek nyújtOtta 

támOgatásról,
 a fisher klíma minden esetben

 a legjObb választásnak 
bizOnyul. 

a fisher klíma célja, 
hogy az alapvető hűtő-fűtő 
funkciókOn túl tOvábbi extra 

szOlgáltatásOkkal is kiszOlgálja
 vásárlóit. az OrszágOs 

hálózatnak köszönhetően 
garanciális igényét szinte 
minden nagyObb várOsban 

érvényesítheti. 

minden 
fisher klíma tulajdOnOs

 kiváló minőségű terméket kap
 prOfessziOnális telepítéssel, 
így a berendezése éveken át

 prOblémamentesen 
szOlgálja tulajdOnOsát!



KlímáK művészi Kivitelben

 fűtés közben
narancsszínű, 

meleg háttérfény

ha Önnek nagyOn 
fOntOs a dizájn  és elvárja, 

hOgy a készüléke a kOr élenjáró
funkcióit tudó készülék legyen, 

akkOr az Ön választása a fisher art! 
2 színben, antracit szürke és

 iphOne arany színben
 lakása dísze lehet! ha önnek  fontos a fűtés, a maXimálisan kezelt levegő 

és a szuper hatékOnyság kényelmi funkciókkal kiegészítve, 
akkOr az Ön készüléke a fisher art!
• Ha a lakást télen magára hagyja, elutazik, használja a 8 ºC temperáló fűtést. Ezzel megóvja a lakást a fagyástól és 

rengeteg energiát takaríthat meg!

•  A melegindítás funkció abban segít, hogy ha a készüléket beindítja, a ventilátor csak akkor indul be, ha a hőcserélő már 
meleg. Ezzel elkerüli a hideg légáramlást fűtési módban!

• A készülék megfelel a kedvezményes áramtarifa (H és GEO TARIFA) igényléséhez szükséges feltételeknek, így Ön a 
fűtési időszakban közel 40%-os megtakarítást érhet el.

•  A „Plazmaszűrő” a legfejlettebb szűrő, segít az allergiás panaszok csökkentésében is! Ezt a technikát általában 
csak nagyon drága klímákban használják, de minden 2017-es Fisher modellben alapfunkció! És emellett beépítésre 
került még a „hideg katalitikus” szűrő, az extra finom porszűrő, hogy biztosítsa Ön számára a friss és tiszta levegőt! A 
4 irányú motoros légtereléssel az egyenletes légeloszlást biztosítja a készülék.

• Az a+ fűtési és az a++ hűtési energiaosztály a legjobb ár-érték arányt adja, kis fogyasztás és alacsony rezsiköltség 
mellett! Hűtés akár naponta egy csésze olcsó kávé áráért!

• POWErFUl: Extra erő a készülékben, kiemelkedően a TUrBO üzemmódban, ha kell, szinte azonnal lehűtheti vagy 
felfűtheti a lakást!

• 1W standby (készenléti) fogyasztás! Tudta, hogy ha a standby fogyasztás magas, az 24 órában 365 nap alatt akár 
használat nélkül is tetemes villanyszámlát eredményezhet? Az 1W standby fogyasztás ezt is megoldja!

• A nyugodt pihenést szolgáló funkciók: a csendes működés, a kikapcsolható kijelző fény, az éjszakai üzemmód, a 24 
órás időzítés.

• Intelligens kijelzőfény érzékeli a környezet fényerejét, ahogy a szoba sötétedik, egyre halványul.

• Ősszel, ha kitereget,  párásodik a lakása, folyik a víz az ablakon? Ne költsön külön párátlanítóra, a Fisher Art párátlanító 
funkciója ezt a gondot is megoldja!

 wifi vezérlés
letölthető alkalmazás

segítségével



Fontos Önnek, hogy a klíma tudjon fűteni akár egész évben,
olcsó, „H TARIFÁVAL”,  legyen gazdaságos és WIFI-s, hogy 
a távvezérléssel is spórolhasson? Igazi téli fűtésre alkalmas 
klímában gondolkozik, ami esztétikus is? Akkor AZ ÖN SZÁMÁRA 
A TÖKÉLETES VÁLASZTÁS A FISHER ART modell!

A “Plazmaszűrő” a legfejlettebb szűrő, amit általában csak 
nagyon drága klímákban használnak! És emellett beépítésre 
került még a  „hideg katalitikus” szűrő, az extra finom porszűrő, 
hogy biztosítsa Ön számára a friss és tiszta levegőt! 
4 irányú motoros  légtereléssel az egyenletes légeloszlást 
biztosítja  a készülék, míg a „Follow me” funkció segítségével 
gyerekjáték elérni, hogy annyi fok legyen és ott, ahol Ön szeretné! 
Még a gyerek is megoldja!

gazdaságos fűtésre 
optimalizált működés 

télen és szuper 
hatékOnyság 
nyárOn is!

a kényelem 
szabadsága

a telefOnOs applikációnk 
segítségével a világ bármely 
pOntjáról, vagy akár OtthOn 

a fotelből, kivilágított kiJelzőről 
vezérelheti klímáját 
ezzel a kényelmes  

technOlógiával.

csendes 
és láthatalan 

működés
szuper csendes működés, 

láthatalan kiJelző, 24 órás
 prOgram, éjszakai üzemmód, 

 mintha Ott sem lenne 
a fisher art!

áramtarifa 
kedvezmény

a fűtési időszakban
 közel 40%-kal olcsóbb 

tarifával fűthet! 
ez kOmOly 

rezsicsÖkkenés!

Nem csak a készülék kompresszora, de a ventilátor motorja 
is inverteres szabályozású, így jóval csendesebb a működése! 
22dB(A) szinte hallhatatlan, a digitális kijelző kikapcsolható, 
így szinte láthatatlan, az éjszakai üzemmód takarékosra és 
csendesre szabályoz, így a Fisher Art szinte észrevétlenül
szolgálja Önt!

a prOfessziOnális 
szintű eXtra szűrőknek,  

a bevOnatOknak és a
szabályozásnak köszönhetően 
biztOsítja családja számára

 a tiszta, friss levegőt 
és légelOszlást!

a szuperkemény
felületnek

köszönhetően
 időtálló és 
karcmentes



 FsaIF-art-90aE2-B  FsaIF-art-120aE2-B  FsaIF-art-180aE2-B  FsaIF-art-240aE2-B
WIFI csatlakozás opció opció opció opció

Elegáns megjelenés (tükrös előlap, V-forma)

automatikusan nyíló előlap

Üzemmódjelző színes lED fények

Vezetékes távirányító csatlakoztatási lehetőség opció opció opció opció

“Plazmaszűrő”

"Hideg katalitikus" szűrő

Növelt hatékonyságú porszűrő

Digitális kijelzés

automatikus éjszakai komfort üzemmód:               
elsötétülő kijelző és csökkentett zajszint

Öntisztító funkció

"Follow me" funkció

8°C temperáló fűtés funkció

alacsony zajszintű üzemmód (sIlENT)

Időzítés 24 óra (idő intervallum)

Éjszakai üzemmód (slEEP)

Párátlanító üzemmód

melegindítás

TUrBO üzemmód

4 irányú automatikus légterelés (le/fel és jobbra/
balra)

automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)

automatikus újraindulás áramkimaradás után

5 fokozatú kültéri ventilátor

szűrőtisztítási igény kijelzése opció opció opció opció

Hűtőköri hibakijelzés és szerelő hátlap

1 W fogyasztás standby állapotban

Teljes méretű beltéri szerelő hátlap

Infra távirányító

Inverter “3D DC” inverter “3D DC” inverter “3D DC” inverter “3D DC” inverter

Jellemzők

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

eXtra funkciók a tiszta, egészséges levegőért
A Fisher Art klímaberendezésekbe számos szűrő került beépítésre, hogy biztosítsa Önnek a friss, tiszta, egészséges levegőt.

A „plazmaszűrő” egy aktív elektrosztatikus szűrő, mely először polarizálja a 
szennyeződést, majd elektronikusan leválasztja. Így hatékonyan távolítja el a 
levegőből a parányi porrészecskéket, a cigarettafüstöt, kellemetlen szagokat, 
baktériumokat és polleneket is.

Növelt hatékonyságú porszűrő

WIFI csatlakozás: A Fisher Art klímaberendezésekkel bárhonnan kommunikálhat 
telefonján keresztül, így amikor hazaér, a kívánt hőmérséklet várja otthonában.

„Follow me” funkció, vagyis kihelyezett hőérzékelés: a távirányító megfelelő 
gombjának megnyomása után a szobahőmérséklet érzékelését a távirányítóban 
elhelyezett hőérzékelő fogja végezni. Amennyiben a távirányítót a szoba egy 
megfelelő, jellemző pontján helyezi el, vagyis ott, ahol a legtöbbet tartózkodik, 
akkor a berendezés tökéletesen tud igazodni az Ön igényeihez és pontosan tudja 
tartani a kívánt hőmérsékletet.

Párátlanító üzemmód: csökkenti a levegő páratartalmát, anélkül, hogy jelentősen 
megváltoztatná a hőmérsékletet.

Temperálási funkció a fagyvédelem elkerülésére: a megfelelő beállítást 
követően a készülék automatikusan bekapcsol, ha a levegő hőfoka 8°C alá 
csökken, így biztosítja a fagyvédelmet. Különösen nyaralóknál, vagy ritkán használt 
lakásoknál hasznos.

A „hideg katalitikus” szagtalanító finomszűrő egy speciális bevonattal ellátott 
szűrő, mely nagy hatékonysággal távolítja el a levegőből a kellemetlen szagokat 
és az egészségre veszélyes gázokat (formaldehideket, szerves oldószereket, stb.).

Öntisztító funkció: megakadályozza a belső hőcserélő felület penészedését, 
gombásodását és a baktériumok megtelepedését a készülékben. Hűtés és 
párátlanítás után a távirányító gombjának megnyomásával választható ez a 
funkció.

melegindítás: fűtési üzemmódban a beltéri ventillátor csak a hőcserélő 
felmelegedése után indul el, így nem fúj hideget Önre.

Négyirányú automatikus légterelés (le/fel és jobbra/balra) az egyenletes légelosz-
lásért. 

automatikus téli-nyári átváltás: automata üzemmódban a berendezés időről időre 
automatikusan ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek 
függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.

TUrBO üzemmód: maximális teljesítmény, hogy a lehető leggyorsabban elérje az 
Ön által beállított hőmérsékletet.

automatikus újraindulás áramszünet után

alacsony zajszintű üzemmód       Időzítés

extra funkciók a kényelemért

 „a+”, illetve „a++” energiaosztály: A Fisher Art berendezésekben elhelyezett nagy hatékonyságú kompresszornak és a legújabb technológiai megoldások alkalmazásának köszönhetően 
a berendezés rendkívül energiahatékony, csökkentve így az Ön rezsiköltségét. A készülékre GEO TARIFA igényelhető, így a fűtési időszakban közel 40%-os megtakarítást érhet el. A 
berendezés „standby”, vagyis készenléti állapotban, mindössze 1 W-ot fogyaszt.

  A 3D inverteres teljesítményszabályozás olyan hatékonyságot tesz lehetővé, melynek köszönhetően akár évi 40-50%-os energiamegtakarítást is elérhet a hagyományos berendezésekhez 
képest. 

Nemcsak a készülék kompresszora, hanem a kültéri és beltéri egységek ventilátormotorja is inverteres szabályozású, így jóval csendesebb a működése.A gazdaságos éjszakai 
üzemmódnak köszönhetően, a berendezés igazodik az éjszakai időszakra jellemző kisebb hűtési/fűtési igényhez, így jelentős energiamegtakarítást érhet el.

extra funkciók a gazdaságOsságért

3D

 

 működési tartomány - A berendezések -15 és 50°C közötti külső hőmérséklet esetén használhatók hűtésre, fűtés esetén pedig -15 és 30°C között működnek.

 “plazmaszűrő” 
a kellemes  
levegőért

intelligens
fényérzékelő rendszer: 
a környezeti fényerőhöz 

 igazítja saját 
fényhatásait

keret nélküli 
tükÖrfelszín

újdOnság, 
immár

iphOne arany
színben is! 

távirányítóra 
kihelyezett

hőmérséklet érzékelés
az Optimális 

hőmérsékletért



beltéri  FsaIF-art-90aE2-B  FsaIF-art-120aE2-B  FsaIF-art-180aE2-B  FsaIF-art-240aE2-B

kültéri  FsOaIF-art-90aE2  FsOaIF-art-120aE2  FsOaIF-art-180aE2  FsOaIF-art-240aE2

Hűtőközeg típusa R 410A R 410A R 410A R 410A

Névleges hűtőteljesítmény* W 2600(1230~3300) 3500(1330~4465) 5300(1840~6110) 7000(2080~7940)

Névleges fűtőteljesítmény* W 2930(850~3720) 3800(1050~4875) 5560(1400~6730) 7320(1610~8790)

sEEr / hűtési energiaosztály  - 7,4  /  A++ 6,9 /  A++ 6,6  /  A++ 6,4  /  A++

sCOP / fűtési energiaosztály  - 4,1  /  A+ 4,1  /  A+ 4,1  /  A+ 4,0  /  A+

Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés W 710 / 790 1100 / 1120 1650 / 1540 2340 / 2270

Üzemi áramfelvétel * Hűtés/Fűtés A 3,1 / 3,4 4,8 / 4,9 7,1 / 6,7 11,4 / 9,9

max. áramfelvétel A 9,5 10 11,5 17

Javasolt biztosíték A C 16A C 16A C 16A C 20A

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

Tervezési terhelés  Hűtés/Fűtés kW 2,6 / 235 3,5 / 2,7 5,3 / 4,3 7,0 / 5,3

Éves energiafogyasztás ** Hűtés/Fűtés kWh/év 123 / 785 178 / 922 281 / 1468 383 / 1855

Fűtőtelj. tervezési 
hőmérsékleten (-10°C) kW 2,0 2,3 3,71 4,9

szüks. rásegítő fűtés a terv. 
hőmérsékleten kW 0,3 0,4 0,59 0,4

Bivalens hőmérséklet °C  -7°C  -7°C  -7°C  -7°C

Beltéri légszállítás max./köz./min. (m3/h) 400/300/240 500/350/270 740/620/480 880/680/550

Hangnyomásszint beltéri   max./köz./min. dB(A) 35/26/21 36/29/22 39/33/28 43/37/31

Hangteljesítményszint   beltéri/kültéri dB(A) 51/58 49/60 56/62 59/65

Tömeg (beltéri/kültéri) kg 9,5/26,6 9,9/29,1 13/37,8 16,4/48,4

méret  
(szél. x mag. x mély.)                 

Beltéri mm 897x312x182 897x312x182 1004x350x205 1130x368x218

Kültéri mm 770x555x300 800x554x333 800x554x333 845x702x363

Talpméret   (kültéri) mm 487x298 514x340 514x340 540x350

                    max. össz. csőhossz. m 25 25 30 50

Csövezés   max. szintkülönbség m 10 10 20 25

                    csőméret mm 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/12,7 9,52/15,9

Hűtő közeg g R 410A  800g R 410A  950g R 410A  1480g R 410A  1850g

Extra freontöltetigény 5 m felett 15 g/m 5 m felett 15 g/m 5 m felett 15 g/m 5 m felett 30 g/m

Elektromos vezeték *** kült. - belt. 
között x mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Hálózati bekötés *** x mm2 kültéri 3x2,5 kültéri 3x2,5 kültéri 3x2,5 kültéri 3x2,5

Üzemeltetési 
határok      

külső hőm. 
Hűtés/ Fűtés

°C

 -15 ~ 50 / -20 ~ 30

belső hőm. 
Hűtés/ Fűtés  17°C - 32°C    /    0°C - 30°C

Kompresszortípus rotációs (DC inveteres)

*  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. *** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt 
MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

műszaki adatok

beltéri egység

fsoaif-art-120ae2, fsoaif-art-180ae2 fsoaif-art-240ae2

fsoaif-art-90ae2

kÖrvOnal rajzOk, méretek



önnek fontos, hogy a klíma tudJon fűteni 
akár egész évben, Olcsó “h tarifával”, 
legyen gazdaságOs és wifi-s, hOgy a 

távvezérléssel is spórOlhassOn? igazi téli 
fűtésre alkalmas klímában gondolkozik? 

akkOr az Ön számára a tÖkéletes 
választás a fisher prOfessiOnal

mOdell!

gazdaságOs
fűtésre optimalizált
működés télen és 

szuper hatékOnyság nyárOn is!

Oldalfali split klíma 
berendezések

fisher 
prOfessiOnal

FISHER Professional

Nem csak a készülék kompresszora, de a ventilátor motorja 
is inverteres szabályozású, így jóval csendesebb a működése! 
22dB(A) szinte hallhatatlan, a digitális kijelző kikapcsolható, 
így szinte láthatatlan, az éjszakai üzemmód takarékosra és 
csendesre szabályoz, így a Fisher Pro szinte észrevétlenül 
szolgálja Önt!

ha önnek fontos a fűtés és a szuper hatékonyság kényelmi
funkciókkal kiegészítve, akkOr az Ön készüléke a fisher prOfessiOnal!
• Az állandó fűtési használat lehetősége adott, mert a kültéri egység  tálcafűtése és a kompresszor temperálás a hatékony 

téli működés alapfeltétele, ami minden 2017-es Pro készülékben beépített alapfunkció!
• Ha a lakást télen magára hagyja, elutazik, használja a 8ºC temperáló fűtést! Ezzel megóvja a lakást a fagyástól és 

rengeteg energiát takaríthat meg!
• melegindítás funkció abban segít, hogy ha a készüléket beindítja, a ventilátor csak akkor induljon be, ha a hőcserélő 

már meleg. Ezzel elkerüli a hideg légáramlást fűtési módban!
• A készülék megfelel a kedvezményes áramtarifa (H és GEO TarIFa) igényléséhez szükséges feltételeknek, így Ön a 

fűtési időszakban közel 40%-os megtakarítást érhet el.
• WIFI előkészítés: Az Ön nyugalmáért a készüléke WIFI előkészítéssel rendelkezik! Ön kérheti a WIFI eszközt opcióként 

a vásárláskor, vagy bármikor a jövőben, amikor úgy érzi, hogy ez a funkció már kell Önnek! Mire jó a WIFI? Ha mobil 
eszközére letölt egy appot, akkor a mobilja lesz a távirányító a lakásban lévő WIFI-n keresztül. Ezzel a készülékét 

csendes, 
láthatalan működés

szuper csendes működés,
 láthatalan kiJelző, 24 órás 
prOgram, éjszakai üzemmód,

mintha Ott sem lenne 
a fisher prO!



a fűtési időszakban
 közel 40%-kal olcsóbb 

tarifával fűthet! ez komoly 
rezsicsÖkkenés!

áramtarifa 
kedvezmény

a telefOnOs applikációnk 
segítségével a világ bármely 
pOntjáról, vagy akár OtthOn 

a fotelből, kivilágított kiJelzőről 
vezérelheti klímáját ezzel 

a kényelmes technOlógiával.

a kényelem 
szabadsága

a professzionális szintű eXtra szűrőknek, 
a bevOnatOknak és a 3d mOtOrOs 

légterelésnek köszönhetően biztosítJa 
családja számára a tiszta, 

friss levegőminőséget és az 
egyenletes légelOszlást!

maximális légállapOt 
kezelés és „ fOllOw me” 
a professzionális belső 

légállapOtért!

A készülék megfelel a kedvezményes áramtarifa
(H és GEO tarifa is) igényléséhez szükséges 
feltételeknek, így télen mintegy 40%-kal olcsóbban 
veheti az áramot. Ez komoly rezsicsökkenés! 
A takarékos működés nem csak az Ön rezsi- 
számláját, de a CO kibocsátást is csökkenti, amivel 
óvja a természetet a következő generációknak is!

A „Plazmaszűrő” a legfejlettebb szűrő, amit 
általában csak nagyon drága klímákban használnak! 
És emellett beépítésre került még a „SILVER ION” 
szűrő a „hideg katalitikus” szűrő, az extra finom 
porszűrő és a „GOlDEN FIN” bevonat, hogy biztosítsa 
Ön számára a friss és tiszta levegőt! A 4 irányú 
motoros  légtereléssel az egyenletes légeloszlást 
biztosítja a készülék, míg a „Follow me” funkció 
segítségével gyerekjáték elérni, hogy annyi fok legyen 
és ott, ahol Ön szeretné! Még a gyerek is megoldja!

 távolról is vezérelhetővé teszi. De ez nem minden! Előfordul Önnel, hogy a TV vagy más távirányító eltűnik, vagy hogy 
sötét van és nem látja a gombokat? Nos, ennek vége, mert a WIFI akkor is jó, ha otthon van! Mivel az app a telefonján 
van, az mindig kéznél van, és gyönyörű kivilágított kezelőfelületet ad, amit sötétben is kényelmesen használhat!

• A „Plazmaszűrő” a legfejlettebb szűrő, segít az allergiás panaszok csökkentésében is! Ezt a technikát általában 
csak nagyon drága klímákban használják, de minden 2017-es Fisher modellben alapfunkció! És e mellett beépítésre 
került még a „sIlVEr ION” szűrő és a „HIDEG KaTalITIKUs” szűrő, az ExTra FINOm POrszűrő és a „GOlDEN 
FIN” bevonat, hogy biztosítsa Ön számára a friss és tiszta levegőt! A 4 irányú motoros légtereléssel, az úgynevezett 3D 
légtereléssel az  egyenletes légeloszlást biztosítja  a készülék.

• Az a+ fűtési és az a++ hűtési energiaosztály a legjobb ár-érték arányt adja, kis fogyasztás és alacsony rezsiköltség 
mellett! Hűtés akár naponta egy csésze olcsó kávé áráért!

• POWErFUl: Extra erő a készülékben, kiemelkedően a TUrBO üzemmódban, ha kell, szinte azonnal lehűtheti vagy 
felfűtheti a lakást!

• 1W standby (készenléti) fogyasztás! Tudta, hogy ha a standby fogyasztás magas, az 24 órában 365 nap alatt akár 
használat nélkül is tetemes villanyszámlát eredményezhet? Az 1W standby fogyasztás ezt is megoldja!

• A nyugodt pihenést szolgáló funkciók: a csendes működés, a kikapcsolható kijelző fény, az éjszakai üzemmód, a 24 
órás időzítés.

• Ősszel, ha kitereget, párásodik a lakása, folyik a víz az ablakon? Ne költsön külön párátlanítóra, a Fisher Professional 
párátlanító funkciója ezt a gondot is megoldja!

 FsaIF-Pro-95aE2  FsaIF-Pro-125aE2 FsaIF-Pro-185aE2 FsaIF-Pro-245aE2

WIFI csatlakozás* opció opció opció opció

Vezetékes távirányító csatlakoztatási lehetőség* opció opció opció opció

“Plazmaszűrő”

“sIlVEr ION” szűrő

“Hideg katalitikus” szűrő

“GOlDEN FIN” bevonatú hőcserélő

Digitális kijelzés

Kikapcsolható kijelzőpanel

Öntisztító funkció

"Follow me" funkció

8°C temperáló fűtés funkció

alacsony zajszintű üzemmód

Időzítés 24 óra (idő intervallum)

Éjszakai üzemmód

Párátlanító üzemmód

melegindítás

TUrBO üzemmód

4 irányú automatikus légterelés (le/fel és jobbra/balra)

automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)

automatikus újraindulás áramkimaradás után

5 fokozatú kültéri ventilátor

Hűtőköri hibakijelzés

1 W fogyasztás standby állapotban

Karterfűtés a kompresszoron

Tálcafűtés a kondenzátor alatt

Teljes méretű beltéri szerelő hátlap

szűrőtisztítási igény kijelzése opció opció opció opció

Infra távirányító

Inverter "3D DC" inverter "3D DC" inverter "3D DC" inverter "3D DC" inverter

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.
* A két opció közül egy berendezésen egyszerre csak egy választható.

extra funkciók a kényelemért

A Fisher Professional klímaberendezésekbe számos szűrő került beépítésre, hogy biztosítsa Önnek a friss, tiszta, egészséges levegőt.

eXtra funkciók a tiszta, egészséges levegőért

extra funkciók a gazdaságOsságért

WIFI csatlakozás: A Fisher Professional klímaberendezésekkel bárhonnan 
kommunikálhat telefonján keresztül, így amikor hazaér, a kívánt hőmérséklet várja 
otthonában. 

„Follow me” funkció, vagyis kihelyezett hőérzékelés: A távirányító megfelelő 
gombjának megnyomása után a szobahőmérséklet érzékelését a távirányítóban 
elhelyezett hőérzékelő fogja végezni. Amennyiben a távirányítót a szoba egy 
megfelelő, jellemző pontján helyezi el, vagyis ott, ahol a legtöbbet tartózkodik, 
akkor a berendezés tökéletesen tud igazodni az Ön igényeihez, és pontosan tudja 
tartani a kívánt hőmérsékletet.

 Párátlanító üzemmód: csökkenti a levegő páratartalmát, anélkül, hogy jelentősen 
megváltoztatná a hőmérsékletet.

 Temperálási funkció: a fagyvédelem elkerülésére: megfelelő beállítást követően, 
a készülék automatikusan bekapcsol, ha a levegő hőfoka 8°C alá csökken, így 
biztosítja a fagyvédelmet. Ez a funkció különösen nyaralóknál, vagy ritkán használt 
lakásoknál hasznos.

 melegindítás: fűtési üzemmódban a beltéri ventilátor csak a hőcserélő 
felmelegedése után indul el, így nem fúj hideget Önre.

Négyirányú automatikus légterelés (le/fel és jobbra/balra) az egyenletes 
légeloszlásért.

 automatikus téli/nyári átváltás: Automata üzemmódban a berendezés időről időre 
automatikusan ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek 
függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.

Hűtőköri hibakijelzés: a készülék folyamatosan ellenőrzi saját működését és hiba 
esetén jelez, sőt szükség esetén leáll a működés, így elkerülhető a berendezés 
meghibásodása.

Turbo üzemmód:  maximális teljesítmény, hogy a lehető leggyorsabban elérje az Ön 
által beállított hőmérséklete.
 
automatikus újraindulás áramszünet után

alacsony zajszintű üzemmód                 Időzítés

 

JellemzőkFISHER Professional

G
O

L
D  A „plazmaszűrő” egy aktív elektrosztatikus szűrő, mely először polarizálja a 

szennyeződést, majd elektronikusan leválasztja. Így hatékonyan távolítja el a 
levegőből a parányi porrészecskéket, a cigarettafüstöt, kellemetlen szagokat, 
baktériumokat és polleneket is. 

 „sIlVEr ION” szűrő: A szűrő bevonata ezüstionokat tartalmaz, melyek érintkezve 
a kórokozókkal, baktériumokkal behatolnak azok sejtszerkezetébe és gátolják 
növekedésüket, illetve szétroncsolják a szerkezetüket. Így a szűrő fertőtlenít és 
felfrissíti a keresztüláramló levegőt, elpusztítva a kórokozókat, baktériumokat és 
penészgombákat.

A „hideg katalitikus” szagtalanító finomszűrő egy speciális bevonattal ellátott 
szűrő, mely nagy hatékonysággal távolítja el a levegőből a kellemetlen szagokat 
és az egészségre veszélyes gázokat (formaldehideket, szerves oldószereket, stb).

„GOlDEN FIN” bevonatú hőcserélők: Beltéri egységen: a speciális bevonat 
megakadályozza a különböző baktériumok és gombák megtelepedését, így nem 
keletkeznek kellemetlen szagok, az áramló levegő egészséges és friss marad. 
Emellett javul a hőátadás és az energiahatékonyság. Kültéri egységen: a speciális 
bevonatnak köszönhetően a kondenzátor élettartama jelentősen megnövekedhet, 
a bevonat véd az eső és egyéb korróziós hatásokkal szemben. A bevonatnak 
köszönhetően hőszivattyús üzemben lerövidül a leolvasztási idő, növelve ezzel a 
berendezés fűtőteljesítményét.

 Öntisztító funkció: Megakadályozza a belső hőcserélő felület  penészedését, 
gombásodását és a baktériumok megtelepedését a készülékben. Hűtés és 
párátlanítás után a távirányító gombjának megnyomásával választható ez a 
funkció.

 „a+”, illetve „a++” energiaosztály: A Fisher Professional berendezésekben elhelyezett nagy hatékonyságú kompresszornak és a legújabb technológiai megoldások alkalmazásának 
köszönhetően a berendezés rendkívül energiahatékony, csökkentve így az Ön rezsiköltségét. A készülékre GEO TARIFA igényelhető, így a fűtési időszakban közel 40%-os megtakarítást 
érhet el. A berendezés „standby”, vagyis készenléti állapotban mindössze 1 W-ot fogyaszt.

  A 3D inverteres teljesítményszabályozás olyan hatékonyságot tesz lehetővé, melynek köszönhetően akár évi 40-50%-os energiamegtakarítást is elérhet a hagyományos berendezésekhez 
képest. Nemcsak a készülék kompresszora, hanem a kültéri és beltéri egységek ventilátormotorja is inverteres szabályozású, így jóval csendesebb a működése.

A gazdaságos éjszakai üzemmódnak köszönhetően, a berendezés igazodik az éjszakai időszakra jellemző kisebb hűtési/fűtési igényhez, így jelentős energiamegtakarítást 
érhet el.

3D

 működési tartomány - A berendezések -15 és 50°C közötti külső hőmérséklet esetén használhatók 
hűtésre, fűtés esetén pedig -15 és 30°C között működnek.



beltéri  FsaIF-Pro-95aE2  FsaIF-Pro-125aE2 FsaIF-Pro-185aE2 FsaIF-Pro-245aE2

kültéri  FsOaIF-Pro-95aE2  FsOaIF-Pro-125aE2 FsOaIF-Pro-185aE2 FsOaIF-Pro-245aE2

Hűtőközeg típusa R 410A R 410A R 410A R 410A

Névleges hűtőteljesítmény* W 2700(1230~3310) 3500(1380~4510) 5300(1845~6180) 7000(2670~8080)

Névleges fűtőteljesítmény* W 2930(910~3750) 3800(1085~4920) 5560(1380~6800) 7910(2200~9290)

sEEr / hűtési energiaosztály  - 7,4  /  A++ 6,8 /  A++ 6,8  /  A++ 6,6  /  A++

sCOP / fűtési energiaosztály  - 4,2  /  A+ 4,2  /  A+ 4,0  /  A+ 4,0  /  A+

Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés W 750 / 770 1090 / 1030 1550 / 1500 2260 / 2320

Üzemi áramfelvétel * Hűtés/Fűtés A 3,3 / 3,4 5,1 / 4,9 6,7 / 6,5 9,8 / 10,1

max. áramfelvétel A 9.5 10 11.5 17

Javasolt biztosíték A C 16A C 16A C 16A C 20A

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

Tervezési terhelés  Hűtés/Fűtés kW 2,7 / 2,6 3,5 / 2,8 5,3 / 4,2 7,0 / 5,6

Éves energiafogyasztás ** Hűtés/Fűtés kWh/év 128 / 867 180 / 933 273 / 1470 371 / 1960

Fűtőtelj. tervezési 
hőmérsékleten (-10°C) kW 2,1 2,2 3,7 5,6

szüks. rásegítő fűtés a terv. 
hőmérsékleten kW 0,5 0,6 0,5 0

Bivalens hőmérséklet °C -7 °C -7 °C -7 °C -10 °C

Beltéri légszállítás max./köz./min. (m3/h) 420/310/240 520/460/270 750/500/420 1060/830/610

Hangnyomásszint beltéri   max./köz./min. dB(A) 37/33/23/22 39/35/24/22 42/34/29/22 48/43/32/23

Hangteljesítményszint   beltéri/kültéri dB(A) 53/58 52/60 57/62 61/66

Tömeg     (beltéri/kültéri) kg 7,2/26,6 8,1/29,1 10,4/37,8 12,9/48,4

méret  
(szél. x mag. x mély.)                 

Beltéri mm 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226

Kültéri mm 770x555x300 800x554x333 800x554x333 845x702x363

Talpméret   (kültéri) mm 487x298 514x340 514x340 540x350

                    max. össz. csőhossz. m 25 25 30 50

Csövezés   max. szintkülönbség m 10 10 20 25

                    csőméret mm 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/12,7 9,52/15,9

Hűtő közeg g R 410A  800g R 410A  950g R 410A  1480g R 410A  2000g

Extrafreontöltetigény 5 m felett 15 g/m 5 m felett 15 g/m 5 m felett 15 g/m 5 m felett 30 g/m

Elektromos vezeték *** kült. - belt. 
között x mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Hálózati bekötés *** x mm2 kültéri 3x2,5 kültéri 3x2,5 kültéri 3x2,5 kültéri 3x2,5

Üzemeltetési 
határok      

külső hőm. 
Hűtés/ Fűtés

°C

 -15 ~ 50 / -15 ~ 30

belső hőm. 
Hűtés/ Fűtés  17°C - 32°C    /    0°C - 30°C

Kompresszortípus rotációs (DC inveteres)

*  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. *** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt 
MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

FISHER Professional FISHER Professional

beltéri egység

fsoaif-pro-125ae2, fsoaif-pro-185ae2 fsoaif-pro-245ae2

fsOaif-prO-95ae2

műszaki adatok kÖrvOnal rajzOk, méretek



FISHER 

SUMMER

Oldalfali split klíma berendezések
fisher summer önnek a nyári hűtés 

a legfOntOsabb? 

tÖkéletes megOldás 
hűtésre a forró nyári napokon. 
hűtésre optimalizált készülék, 

a++ energiaOsztály. kis fOgyasztás,
de turbO üzemmódban 

eXtra nagy erő!

energiatakarékOsan 
hűtésre hangolva!

„Follow me” funkció, vagyis kihelyezett hőérzékelés; 
a távirányító megfelelő gombjának megnyomása után 
a szobahőmérséklet érzékelését a távirányítóban 
elhelyezett hőérzékelő fogja végezni. Amennyiben a 
távirányítót a szoba egy megfelelő, jellemző pontján 
helyezi el, vagyis ott, ahol a legtöbbet tartózkodik, 
akkor a berendezés tökéletesen tud igazodni az 
Ön igényeihez, és pontosan tudja tartani a kívánt 
hőmérsékletet ott, ahol Ön szeretné!

“fOllOw me”
funkció

segítségével gyerekjáték 
elérni, hOgy annyi ºc fOk 

legyen és Ott, ahOl 
Ön szeretné!

 

FISHER SUMMERa fisher summer Oldalfali split klíma 
berendezések további előnyei:
• WIFI előkészítés: Az Ön nyugalmáért a készüléke WIFI előkészítéssel rendelkezik! Ön kérheti a WIFI eszközt opcióként 

a vásárláskor, vagy  bármikor a jövőben, amikor úgy érzi, hogy ez a funkció már kell Önnek! Mire jó a WIFI? Ha mobil 
eszközére letölti az appot, akkor a mobilja lesz a távirányító a lakásban lévő WIFI-n keresztül. Ezzel a készülékét távolról 
is vezérelhetővé teszi. De ez nem minden! Előfordul Önnel, hogy a TV vagy más távirányító eltűnik, vagy hogy sötét van 
és nem látja a gombokat? Nos, ennek vége, mert a WIFI akkor is jó, ha otthon van! Mivel az app a telefonján van, az 
mindig kéznél van és gyönyörű kivilágított kezelőfelületet ad, amit sötétben is kényelmesen használhat!

• A „Plazmaszűrő” a legfejlettebb szűrő, segít az allergiás panaszok csökkentésében is! Ezt a technikát általában 
csak nagyon drága klímákban használják, de minden 2017-es Fisher modellben alapfunkció!

•  Az a++ hűtési energiaosztály a legjobb ár-érték arányt adja kis fogyasztás, alacsony rezsiköltség mellett!
 Hűtés akár naponta egy csésze olcsó kávé áráért!
• POWErFUl: Extra erő a készülékben, kiemelkedően a TUrBO üzemmódban, ha kell, szinte azonnal lehűtheti vagy 

felfűtheti a lakást!
• 1W standby (készenléti) fogyasztás! Tudta, hogy ha a standby fogyasztás magas, az 24 órában 365 nap alatt akár 

használat nélkül is tetemes villanyszámlát eredményezhet? Az 1W standby fogyasztás ezt is megoldja!
• A nyugodt pihenést szolgáló funkciók: a csendes működés, a kikapcsolható kijelző fény, az éjszakai üzemmód, a 24 

órás időzítés.
• Ősszel, ha kitereget, párásodik a lakása, folyik a víz az ablakon? Ne költsön külön párátlanítóra, a Fisher Summer 

párátlanító funkciója ezt a gondot is megoldja!

csak ritkán használná a klímát fűtésre, 
hűvösebb napokon átmeneti időben, 
viszOnt fOntOs a kis fOgyasztás, 

a levegő minősége és a csendesség? 
akkOr az Ön számára a tÖkéletes 

választás a fisher summer  
mOdell!



az eXtra szűrőknek és 
bevonatoknak köszönhetően 
biztOsítja családja számára

 a tiszta, friss 
levegőminőséget.

kiváló levegőminőség, 
“plazmaszűrő”! 

A Fisher Summer berendezésekben elhelyezett 
nagy hatékonyságú kompresszornak és a legújabb 
technológiai megoldások alkalmazásának 
köszönhetően a berendezés rendkívül energia-
hatékony, csökkentve így az Ön rezsiköltségét. 

A „Plazmaszűrő” a legfejlettebb szűrő, segít az 
allergiás panaszok csökkentésében is! Ezt a technikát 
általában csak nagyon drága klímákban használják, de 
minden 2017-es Fisher modellben alapfunkció! Emellett 
beépítésre került még a „hideg katalitikus” szűrő, az extra 
finom porszűrő és a „BlUE FIN” bevonat, hogy biztosítsa 
Ön számára a friss és tiszta levegőt!

FISHER SUMMER
 FsaI-sU-92aE2  FsaI-sU-122aE2  FsaIF-sU-182aE2  FsaIF-sU-242aE2

WIFI csatlakozás opció opció opció opció

“Plazmaszűrő”

“Hideg katalitikus” szűrő

Növelt hatékonyságú porszűrő

Digitális kijelzés

Kikapcsolható kijelzőpanel

Infra távirányító

“Follow me” funkció

8°C temperáló fűtés

automatikus légterelés le/fel (swing )

Öntisztító funkció

alacsony zajszintű üzemmód

Időzítés 24 óra (idő intervallum)

Éjszakai üzemmód

Párátlanító üzemmód

melegindítás

TUrBO üzemmód

automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)

automatikus újraindulás áramkimaradás után

Hűtőköri hibakijelzés

5 fokozatú kültéri ventilátor

1 W fogyasztás standby állapotban

“BlUE FIN” bevonatú hőcserélő

szűrőtisztítási igény kijelzése opció opció opció opció

Teljes méretű beltéri szerelő hátlap

Inverter DC inverter DC inverter DC inverter DC inverter

Jellemzők

extra funkciók a kényelemért

extra funkciók a gazdaságOsságért
„a+”, illetve „a++” energiaosztály: A Fisher Summer berendezésekben elhelyezett nagy hatékonyságú kompresszornak és a legújabb technológiai megoldások 
alkalmazásának köszönhetően a berendezés rendkívül energiahatékony, csökkentve így az Ön rezsiköltségét. A készülékre GEO TARIFA igényelhető, így a fűtési 
időszakban közel 40%-os megtakarítást érhet el. A berendezés „standby”, vagyis készenléti állapotban mindössze 1 W-ot fogyaszt.

A DC inverteres teljesítményszabályozás olyan hatékonyságot tesz lehetővé, melynek köszönhetően akár évi 40-50%-os energiamegtakarítást is elérhet a hagyományos 
berendezésekhez képest. A készülék kültéri egységének ventilátormotorja is inverteres szabályozású, így jóval csendesebb a működése.

A gazdaságos éjszakai üzemmódnak köszönhetően a berendezés igazodik az éjszakai időszakra jellemző kisebb hűtési/fűtési
igényhez, így jelentős energiamegtakarítást érhet el.

eXtra funkciók a tiszta, egészséges levegőért
A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

A „plazmaszűrő” egy aktív elektrosztatikus szűrő, mely először polarizálja a 
szennyeződést, majd elektronikusan leválasztja. Így hatékonyan távolítja el a 
levegőből a parányi porrészecskéket, a cigarettafüstöt, kellemetlen szagokat, 
baktériumokat és polleneket is.

A „hideg katalitikus” szagtalanító finomszűrő egy speciális bevonattal 
ellátott szűrő, mely nagy hatékonysággal távolítja el a levegőből a kellemetlen 
szagokat és az egészségre veszélyes gázokat (formaldehideket, szerves 
oldószereket, stb).

„BlUE FIN” bevonatú hőcserélő, mely gátolja a gombák és a baktériumok 
megtelepedését.

Öntisztító funkció: megakadályozza a belső hőcserélő felület penészedését, 
gombásodását és a baktériumok megtelepedését a készülékben. Hűtés és 
párátlanítás után a távirányító gombjának megnyomásával választható ez a 
funkció.

A Fisher Summer klímaberendezésekbe számos szűrő került beépítésre, hogy biztosítsa Önnek a friss, tiszta, egészséges levegőt.

 WIFI csatlakozás: A Fisher Summer klímaberendezésekkel bárhonnan kommunikálhat 
telefonján keresztül, így amikor hazaér, a kívánt hőmérséklet várja otthonában. 

„Follow me” funkció, vagyis kihelyezett hőérzékelés: a távirányító megfelelő 
gombjának megnyomása után a szobahőmérséklet érzékelését a távirá-
nyítóban elhelyezett hőérzékelő fogja végezni. Amennyiben a távirányítót a 
szoba egy megfelelő, jellemző pontján helyezi el, vagyis ott, ahol a legtöbbet 
tartózkodik, akkor a berendezés tökéletesen tud igazodni az Ön igényeihez, és 
pontosan tudja tartani a kívánt hőmérsékletet.

Párátlanító üzemmód: csökkenti a levegő páratartalmát, anélkül,
hogy jelentősen megváltoztatná a hőmérsékletet.

Temperálási funkció a fagyvédelem elkerülésére: megfelelő beállítást követően 
a készülék automatikusan bekapcsol, ha a levegő hőfoka 8°C alá csökken, 
így biztosítja a fagyvédelmet. Ez a funkció különösen nyaralóknál, vagy ritkán 
használt lakásoknál hasznos.

melegindítás: fűtési üzemmódban a beltéri ventilátor csak a hőcserélő 
felmelegedése után indul el, így nem fúj hideget Önre.

automatikus téli/nyári átváltás: Automata üzemmódban a berendezés időről 
időre automatikusan ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, 
és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.

Hűtőköri hibakijelzés: a készülék folyamatosan ellenőrzi saját működését 
és hiba esetén jelez, sőt szükség esetén leáll a működés, így elkerülhető a 
berendezés meghibásodása.

Turbo üzemmód: maximális teljesítmény, hogy a lehető leggyorsabban elérje 
az Ön által beállított hőmérsékletet.

automatikus újraindulás áramszünet után

alacsony zajszintű üzemmód

Időzítés

 

 működési tartomány - A berendezések -15 és 50°C közötti külső hőmérséklet esetén használhatók 
hűtésre, fűtés esetén pedig -15 és 30°C között működnek.



beltéri  FsaI-sU-92aE2  FsaI-sU-122aE2  FsaIF-sU-182aE2  FsaIF-sU-242aE2

kültéri  FsOaI-sU-92aE2  FsOaI-sU-122aE2  FsOaIF-sU-182aE2  FsOaIF-sU-242aE2

Hűtőközeg típusa R 410A R 410A R 410A R 410A

Névleges hűtőteljesítmény* W 2600(1025~3220) 3500(1080~4100) 5300(1820~6120) 7000(2670~7880)

Névleges fűtőteljesítmény* W 2930(820~3370) 3800(880~4220) 5560(1380~6740) 7320(1610~8790)

sEEr / hűtési energiaosztály  - 6,2  /  A++ 6,1  /  A++ 6,4  /  A++ 6,1  /  A++

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

Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés W 850 / 960 1220 / 1190 1660 / 1640 2710 / 2650

Üzemi áramfelvétel * Hűtés/Fűtés A 3,7 / 4,2 5,4 / 5,2 7,3 / 7,2 11,9 / 11,6

max. áramfelvétel A 9,5 10 11,5 17

Javasolt biztosíték A C 16A C 16A C 16A C 20A

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

Tervezési terhelés  Hűtés/Fűtés kW 2,6 / 2,2 3,5 / 2,3 5,3 / 4,2 7,0 / 5,4

Éves energiafogyasztás ** Hűtés/Fűtés kWh/év 147 / 770 201 / 805 290 / 1470 402 / 1890

Fűtőtelj. tervezési 
hőmérsékleten (-10°C) kW 1,86 1,95 3,6 4,8

szüks. rásegítő fűtés a terv. 
hőmérsékleten kW 0,34 0,35 0,6 0,6

Bivalens hőmérséklet °C  -7°C  -7°C  -7°C  -7°C

Beltéri légszállítás max./köz./min. (m3/h) 420/320/270 570/470/370 840/680/540 980/800/640

Hangnyomásszint beltéri   max./köz./min. dB(A) 40/34/29,5 41/36/28 47/40/35 45/39/34

Hangteljesítményszint   beltéri/kültéri dB(A) 52/60 53/59 56/63 59/65

Tömeg     (beltéri/kültéri) kg 6,5/25,2 7,2/25,5 9,5/37,8 11,9/48,4

méret  
(szél. x mag. x mély.)                 

Beltéri mm 715x285x195 805x285x195 958x302x213 1038x325x220

Kültéri mm 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x702x363

Talpméret  (kültéri) mm 487x298 487x298 514x340 540x350

                    max. össz. csőhossz. m 25 25 30 50

Csövezés   max. szintkülönbség m 10 10 20 25

                    csőméret mm 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/12,7 9,53/15,9

Hűtő közeg g R 410A  800g R 410A  800g R 410A  1480g R 410A  1850g

Extra freontöltetigény 5 m felett 15 g/m 5 m felett 15 g/m 5 m felett 15 g/m 5 m felett 30 g/m

Elektromos vezeték *** kült. - belt. 
között x mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5

Hálózati bekötés *** x mm2 kültéri 3x2,5 kültéri 3x2,5 kültéri 3x2,5 kültéri 3x2,5

Üzemeltetési 
határok      

külső hőm. 
Hűtés/ Fűtés

°C

 -15 ~ 50 / -15 ~ 30

belső hőm. 
Hűtés/ Fűtés  17°C - 32°C    /    0°C - 30°C

Kompresszortípus rotációs (DC inveteres)

* 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 hőmér-
séklet: 7°C DB / 6°C WB. ** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától. *** Az elektromos vezeték keresztmetszetek 
tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szab-
ványoknak megfelelően kell megválasztani.

FISHER SUMMER

beltéri egység

fsoaif-su-182ae2

fsOai-su-92ae2, fsOai-su-122ae2

fsoaif-su-242ae2

FISHER SUMMER műszaki adatok kÖrvOnal rajzOk, méretek



f i s h er  summer

Az Ön klímatanácsadója:

www.fisherklima.hu


