
Preh¾ad systému

Kompaktnosť a tichosť umožòujú jednotám byť 
nainštalované na rôzne miesta s obmedzeniami prostredia a 
priestoru, ako sú technické miestnosti alebo strechy.

Až 30 vnútorných jednotiek môže byť pripojených vïaka 
optimálnej štruktúre výmenníka tepla. Vhodné pre rôzne 
miestnosti malej ve¾kosti.

Je dosiahnutá top trieda nízkej hluènosti prevádzky. To 
umožòuje inštaláciu jednotiek na rôzne miesta bez 
špeciálnych zvukových bariér.
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LIGHT COMMERCIAL SMALL VRF

Model / Trieda 12 HP 

▲26%

Výškový rozdiel

1,428 mm

Inštalaèná plocha

▲27%
0.71 m2

Heat Pump for Small Capacity Type

Súèasný model J-IIIL

Kompaktný dizajn
Tento model je v porovnaní s konvenènými 12HP vonkajšími jednotkami 
kompaktnejší. Dovo¾uje to nenápadnú inštaláciu aj na streche.

NEW

Fujitsu General ponúka klimatizaèné zariadenia
pre širokú škálu použití

od malých kancelárskych budov a obchodov po ve¾ké domy.

Pokroèilá vysoko úèinná technológia

Ve¾ký vrtu¾ový ventilátor
Vysoký výkon a tichá prevádzka boli dosiahnuté
vïaka originálnej konštrukcií ventilátora 
spoloènosti Fujitsu General a ve¾kému priemeru 
vrtu¾ového ventilátora.

Ve¾ký výmenník tepla
Výkon výmenníka tepla je podstatne zlepšený
umiestnením ve¾kého 2-radového výmenníka tepla.

DC motor ventilátora
Použitý je miniatúrny, tichý, vysoko
úèinný, viacstupòový DC motor ventilátora.

Špirálový kompresor
Vybavenie špirálového kompresora s 
rozsiahlym rozpätím frekvencie otáèania od 15 
do 120 ot/s, spolu s unikátnou metódou 
ovládania príkonu do kompresora bez potreby 
senzorov od spoloènosti Fujitsu General, zaistili 
vzájomné zlepšenie energetickej úèinnosti 
prevádzky a nízkej hluènosti chodu.

15-120 rps

570mm

Tl
ak

Entalpia

  efect

Zlepšený chladiaci výkon

Podchladený výmenník tepla
Chladiaci výkon je zlepšený umiestnením
výmenníka tepla s duálnym potrubím.

Ovládanie DC invertera
Úèinnosť je zlepšená umiestnením nového
aktívneho filter modulu.

Kompaktná vonkajšia jednotka

Použitie v malých miestnostiach

Tichý dizajn
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8,10,12HP: AJY072LELAH / AJY090LELAH / AJY108LELAH 

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

Celková dåžka potrubia

Max. 400 m
Výškový rozdiel medzi vonkajšími
a vnútornými jednotkami:

50 m max.
Pre vonkajšie jednotky
inštalované pod vnútornými
jednotkami: 40 m max.

Výškový rozdiel medzi
vnútornými jednotkami:

50 m max.

Skutoèná dåžka potrubia:

120 m max.

Dåžka potrubia od prvého
rozde¾ovaèa potrubia po
najvzdialenejšiu vnútornú
jednotku:

90 m max.

Vysoký statický tlak
Externý statický tlak je dostupný až na 30 Pa.
(iba 12HP)

Top trieda tichej prevádzky
Dosiahla sa top trieda tichej prevádzky. Vhodná 
najmä do husto za¾udnených oblastí vïaka svojej 
tichosti. 

Špecifikácie

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)

LIGHT COMMERCIAL SMALL VRF

Súèasný model (8HP)J-IIIL (8 HP)

66 dB(A)
11 dB(A)

77 dB(A)

Vlastnosti

Môže byť pripojených až 30 jednotiek

Kombináciou najmenších ale adekvátnych výkonov 
vnútorných jednotiek a novej vonkajšej jednotky s 
optimálnou štruktúrou výmenníka tepla umožnila 
priemyselnú top triedu 30-tich pripojite¾ých jednotiek.
Maximálna dåžka potrubia bola predåžená na 400 metrov 
aby splnila najrôznejšie rozloženia miestností. 
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Rozsah výkonov HP 8 10 12

Názov modelu AJY072LELAH AJY090LELAH AJY108LELAH
Max pripojite¾ných vnútorných jednotiek 1-20 1-25 1-30

Napájanie 3-fázová, ~400V, 50Hz

Výkon
Chladenie

kW
22.4 28.0 33.5

Nominálne vykur. 22.4 28.0 33.5
Max.  vykurovanie  25.0 31.5 37.5

Príkon
 Chladenie 

kW
6.30 8.59 10.42

Nominálne vykur. 4.65 6.61 8.18

Max.  vykurovanie  5.45 8.29 10.25
EER  Chladenie 

W/W
3.56 3.26 3.22

COP
Nominálne vykur. 4.82 4.24 4.10
Max.  vykurovanie  4.56 3.80 3.66

Prietok vzduchu m3/h 8,400 9,000 11,000

Hladina akust. tlaku /
akust. výkonu

Chladenie
dB(A)

52/66 54/69 59/73

Vykurovanie 54/- 57/- 61/-

Rozmery
Výška

 mm
1,428 1,428 1,428

Šírka 1,080 1,080 1,080

Dåžka 480 480 480
Hmotnosť kg 170 177 178

Chladivo
Typ (potenciál glob. otep¾ovania) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)

Náplň  kg(CO2eq-T) 7.0 (14.6) 7.5 (15.7) 7.5 (15.7)

Priemer potrubia
Kvapalina

mm
9.52 9.52 12.70

Plyn 19.05 22.20 28.58
Max. dåžka potrubia

m
400 400 400

Max. výškový rozdiel 50/40 (Vonk. jedn.: vrchná/spodná)

Prevádzkový rozsah
Chladenie

˚C
-15 to 46 -15 to 46 -15 to 46

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

NEW

*: Iba pri kombinácií nových 
     jednotiek a J-IIIL sérií 

*

Hladina akustického výkonu 




