
W dziedzinie klimatyzacji ogromne znacze-

nie ma zastosowanie niezawodnych urz dze .

Jednymi z takich w a nie urz dze  s  klimaty-

zatory Fuji Electric produkowane przez japo -

ski koncern Fuji Denki Sosetsu. Klimatyzatory 

tej marki produkowane s  w oparciu o wysok

technologi  i du e do wiadczenie zespo u pro-

jektantów. Wspó czesna klimatyzacja komfor-

tu, stawia wysokie wymagania producentom 

wytwarzaj cym klimatyzatory. Efektem pracy 

specjalistów koncernu, zmierzaj cej do spro-

stania tym wymaganiom s  klimatyzatory Fuji 

Electric. Klimatyzatory Fuji Electric mo na in-

stalowa  w budynkach mieszkalnych, biurach 

i zak adach produkcyjnych. Przy ich produkcji 

szczególn  uwag  zwrócono na estetyk  wyko-

nania, przez co klimatyzatory charakteryzuj  si

nowoczesn , mi  dla oka lini  obudowy jedno-

stek wewn trznych i zewn trznych. Dodatkowo 

niew tpliw  zalet  tych klimatyzatorów jest ich 

cicha praca.

Koncern Fuji Denki Sosetsu uznaje, e udzia

w rozwoju spo eczno-ekonomicznym jest obec-

nie najwa niejsz  kwesti  zarz dzania, obejmu-

je ona wiele przedsi wzi  zwi zanych ze sprze-

da , obs ug  i recyklingiem oraz z determinacj

d y do zwi kszenia energooszcz dno ci swo-

ich produktów i ochrony rodowiska.

Poni ej prezentujemy przegl d klimatyza-

torów typu Split.

Kierownik ds produktu

Pawe  Jesiewicz

Prezentacja firmowa

Klimatyzacja pozwala stworzy  warunki w których cz owiek czuje si

komfortowo. Bez przeci gów i ha asu zapewnia odpowiedni  temperatur

i wilgotno  powietrza, które jednocze nie jest wie e, czyste i zdrowe.

Klimatyzatory Fuji Electric

CIENNO-

PRZYSUFITOWY

(RJZ)

KASETONOWY

(RCF/RCA)

POD OGOWY

(RGF)

CIENNY 

(RSA)

CIENNY

(RSB)

KANA OWY

(RDF/RDA)
MODEL LUB TYPOSZEREG

R410A R410A R410A R410A R410A R410A Rodzaj czynnika

(RJZ) KASETONOWY 2,6÷4,2 2,6÷8,0 2,6÷7,10 3,5÷12,5 Wydajno  ch odnicza [kW] (zakres)

(RCF/RCA) POD OGOWY 3,5÷5,2 3,6÷9,0 3,6÷8,10 4,1÷14,0 Wydajno  grzewcza [kW] (zakres)

(RGF) 1,05÷3,89 0,58÷1,23 0,47÷2,66 0,61÷2,21 1,05÷3,89
Pobór mocy elektrycznej dla 

ch odzenia [kW]

1,35÷2,24 1,11÷3,77 0,8÷1,44 0,66÷2,64 0,81÷2,24 1,11÷3,77
Pobór mocy elektrycznej dla grzania 

[kW]

850÷1050 600÷1750 600÷650 595÷1100 595÷1100 720÷2250 redni strumie  powietrza [m3/h]

Filtr czyszczony 

automatycznie, 

pojemnik kurzu, 

diody UV

Wysokowydajny

filtr mechaniczny

Wysokowydajny

filtr mechaniczny,

filtr jonowy, filtr 

polifenolowy

Wysokowydajny

filtr mechaniczny,

filtr jonowy, filtr 

polifenolowy

Wysokowydajny

filtr mechaniczny,

filtr plazmowy

Wysokowydajny

filtr mechaniczny

(opcja)

Rodzaj filtracji

24÷47 26÷52 22÷44 21÷47 20÷49 26÷44
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 

jednostki wewn trznej

46÷53 47÷55 47÷50 45÷53 47÷52 47÷55
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 

jednostki zewn trznej

250/890/298 
245/570/570 ÷ 

296/830/830
600/740/200

275/790/215 ÷ 

320/998/228

283/790/230 ÷ 

320/998/228

217/953/595 ÷ 

270/1135/700

Wymiary [wys./szer./g . jednostki 

wewn trznej

578/790/300÷

830/900/330

587/790/300 ÷ 

1290/900/330

540/790/290 ÷ 

578/790/300

540/660/290 ÷ 

830/900/330

540/790/290 ÷ 

578/790/315

578/790/300 ÷ 

1290/900/330

Wymiary [wys./szer./g .]  jednostki 

zewn trznej

13,5 15÷39 14 9÷16 9,5÷16 23÷41 Waga jednostki wewn trznej

39,0÷62,0 40÷98 36÷40 32÷62 34÷44 40÷98 Waga jednostki zewn trznej

3 3 3 3 3 3 Gwarancja [lata]

Klasa 

energetyczna A, 

autorestart,

wysoka wydajno ,

wymiennik i filtr 

pokryty apatytem 

tytanowym, baterie 

i nieprzyjemne 

zapachy s

neutralizowane za 

pomoc  promieni 

UV

2-krokowy 

wentylator,

tryb wysokiego 

sufitu,

klasa 

energetyczna A,

autorestart, 

pierwszy na 

wiecie model typ 

24 zaliczany do 

zwartych urz dze

kasetonowych, 

bardzo cicha praca

Klasa 

energetyczna A,

dwa wentylatory, 

konstrukcja 

harmonizuj ca 

z wystrojem 

wn trza,

autorestart,

zaawansowana 

filtracja powietrza,

mo liwo

zamawiania 

w opcjach

Klasa 

energetyczna A, 

autorestart

wysoka wydajno ,

funkcja osuszania 

wn trza 

urz dzenia,

zaawansowana 

filtracja powietrza

Klasa 

energetyczna A, 

autorestart,

wysoka wydajno ,

jonizator,

filtr plazmowy,

usuwanie bakterii 

ozonem

Klasa 

energetyczna A,

autorestart, 

programator 

tygodniowy,

programator 

temperatury,

zmiana 

nastawy spr y

dyspozycyjnego 

z pilota

UWAGI

4990÷7210 7200÷16030 5010÷7020 2610÷8390 3450÷7310 6320÷15070 Sugerowana cena netto [z ]

IGLOTECH Generalny Dystrybutor Fuji Electric w Polsce

ul. Toru ska 41, 82-500 Kwidzyn

tel. 055 645 73 00, 055 279 33 43, faks 055 645 73 28, www.iglotech.com.pl

Szczegó owa oferta klimatyzatorów oraz adresy dystrybutorów znajduj  si  na stronie www.fujielectric.pl
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