
LIGHT COMMERCIAL SMALL VRF

Tepelné èerpadlo typu nízky výkon

Preh¾ad systému
Dizajn tichej prevádzky šetriaci miesto 
Ekonomické individuálne klimatizovanie je dosiahnuté 
vďaka technológií ALL-DC, veľmi výkonnému dvoj-rotaèného 
DC kompresoru a 3-radovému výmenníku tepla aj pri 
kompaktnej veľkosti. 

Flexibilné systémy pre klimatizovanie domov, obchodov a   
budov malých ve¾kostí
Vïaka kompaktnej ve¾kosti a flexibilnému dizajnu potrubia,
séria J-IIS môže byť jednoducho nainštalovaná na miesta,
kde je obmedzený montážny priestor, ako sú domy, obchody
a malé kancelárie. Môže byť pripojených viacero typov 
vnútorných jednotiek rôzneho výkonu.

Fujitsu General ponúka klimatizaèné zariadenia
pre široké rozpätie použití
od malých kancelárskych budov a obchodov po ve¾ké domy.

www.eurovent-certification.com

www.certiflash.com
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Súèastný model / Trieda 6 

HP Výška:1334 mm 
Šírka:117 kg

Je ¾ahko manipulovate¾ná a 
inštalovate¾ná na nenápadné miesta 

Model / Trieda 6 HP

Výškový rozdiel

25%
998 mm

Nižšia hmotnosť

87 kg
26%

Malá a ¾ahká vonkajšia jednotka
Tento model je kompaktnejší než konvenèné porovnate¾né 6 HP
vonkajšie jednotky. Aj pri inštalácií na balkón je jednotka skoro vo výške
zábradlia. Kompaktná ve¾kosť s výškou nižšou než 1 m dovo¾uje
inštaláciu pod okno a na úzkych miestach.

Ve¾ký vrtu¾ový ventilátor
Vysoký výkon a nízky hluk je dosiahnutý
ve¾kými vrtu¾ami a optimalizáciou uhla.

Vylepšené lamely 
prietoku vzduchu
Tieto lamely boli aerodynamicky  
navrhnuté pre dobrú úèinnosť a 
nízke straty prietoku vzduchu. 

DC motor ventilátora
Je použitý minimalizovaný, tichý, 
vysoko efektívny, viacstupòový DC 
motor ventilátora.

Ve¾ký výmenník tepla
Výkon výmenníka tepla je podstatne 
zlepšený použitím 3-radového ve¾kého 
výmenníka tepla.

Pokroèilá vysoko úèinná technológia

Ovládanie DC invertera
Úèinnosť je zlepšená použitím nového 
modulu active filter.

Medené potrubie ktoré 
dobre vedie teplo  
(Vylepšený uhol vedenia)

Vysoko úèinný motor 
kompresora

Optimalizovaný dizajn 
prietoku chladiva

Vysoko presné 
súèasti

Tlmiace gumové 
tesnenie
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Kompaktný  a vysoko výkonný 
dvojitý rotaèný DC kompresor
Úèinnosť vo všetkých oblastiach je dobrá. 
Dobrý výkon je hlavne z nízkej na 
strednú prevádzku. 

High

HighVýkon 
kompresora 

100%



Max. 80 m
Celková dåžka potrubia

Výškový rozdiel medzi 
vnútornými jednotkami

Max. 15 m

Skutoèná dåžka potrubia

Max. 50 m

Dåžka potrubia od prvého
rozde¾ovaèa potrubia po
najvzdialenejšiu vnútornú
jednotku:

Max. 40 m

Výškový rozdiel medzi 
vonkajšou a vnútornými 
jednotkami

Max. 30 m

Ve¾ká dåžka potrubí
Naša pokroèilá technológia ovládania 
chladiva umožòuje dosiahnuť celkovú dåžku 
potrubia až 180 m. To otvára nové možnosti 
v dizajne systému.

Nepretržitá prevádzka rekuperácie oleja
Komfortná klíma v miestnosti zostáva aj poèas prevádzky 
rekuperácie oleja pretože jednotka pokraèuje v prevádzke 
chladenia alebo vykurovania bez zastavenia. 

¼ahšia inštalácia
Funkcia kontroly pripojenia : Je možné skontrolovať, èi sú 
pripojenia káblov a adresy vnútorných jednotiek správne vïaka 
rýchlej funkcií check run.

Predchádzajúci model Séria J-IIS (prevádzka vykurovania)

Èas

ZAP

VYP

Prevádzka zastavená pri rekuperácií oleja

Èas

ZAP

Nepretržitá prevádzka rekuperácie oleja

•  Zobrazuje èísla pripojených jednotiek

•  Zobrazuje duplicitne zadané adresy vnútorných
 jednotiek  

LIGHT COMMERCIAL SMALL VRF

Vlastnosti
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4,5,6HP : AJY040LCLAH / AJY045LCLAH / AJY054LCLAH

Špecifikácie
Rozsah výkonov HP 4 5 6
Názov modelu AJY040LCLAH AJY045LCLAH AJY054LCLAH

Max pripojite¾ných vnútorných jednotiek 7 8 8

Napájanie 1-fázová, ~230V, 50Hz

Výkon
Chladenie

kW
12.1 14.0 15.1 

Vykurovanie 13.6 16.0 16.5 

Príkon
Chladenie

kW
3.44 4.43 5.03

Vykurovanie 3.09 3.93 4.11

EER Chladenie W/W 3.52 3.16 3.00

COP Vykurovanie W/W 4.40 4.07 4.01

Prietok vzduchu m3/h 4,040 4,200 4,200

Hladina akust. tlaku /
akust. výkonu

Chladenie
dB(A)

51 / 67 53 / 69 54 / 70

Vykurovanie 54 / 68 55 / 69 56 / 70

Rebro výmenníka tepla Modrá Modrá Modrá

Rozmery
Výška

 mm

998 998 998

Šírka 970 970 970

Dåžka 370 370 370

Hmotnosť kg 86 86 87

Chladivo Typ (Potenciál glob. otepľovania) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Náplò kg(CO2eq-T) 4.0 (8.4) 4.0 (8.4) 4.0 (8.4)

Priemer potrubí Kvapalina
mm

9.52 9.52 9.52

Plyn 15.88 15.88 15.88

Max. dåžka potrubia
m

80 80 80

Max. výškový rozdiel 30 30 30

Prevádzkový rozsah
Chladenie

ûC
-5 to 46 -5 to 46 -5 to 46

Vykurovanie -20 to 21 -20 to 21 -20 to 21

Pozn: Špecifikácie sú založené na nasledovných podmienkach.
Chladenie: Vnútorná teplota 27°CDB/19°CWB a vonkajšia teplota 35°CDB/24°CWB.
Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°CDB/(15°CWB) a vonkajšia teplota 7°CDB/6°CWB.
Dåžka potrubia: 7.5 m; Výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou: 0 m.
Ochranná funkcia môže fungovať keï jednotku používate mimo prevádzkový rozsah.

Rozmery
(Jednotky : mm)

Poh¾ad zvrchu

Poh¾ad zpredu
Poh¾ad zozadu

Poh¾ad zboku

Detail APoh¾ad zospodu




