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OLDALFALI SPLITKLÍMA BERENDEZÉSEK

FISHER ART
Ki mondta, hogy egy klíma akkor jó, ha nem látszik? A Fisher Art készüléke, 
ahogy azt már a neve is jelzi, gyönyörű vonalaival és színeivel (antracit 
szürke, Iphone arany, ezüst szín) egyáltalán nem kíván észrevétlenné válni a 
falon, éppen ellenkezőleg, a lakás egyik ékköve lesz. Számos extra kényelmi 
funkcióval rendelkezik. A legmodernebb technológia beépítésével, extra 
szűrők és bevonatok hozzáadásával biztosítja családja számára a tiszta, friss 
levegőt és légkeverést! 

FISHER COMFORT PLUS
A Fisher Comfort Plus klímában ötvöződik minden, amit a 
Fisher különböző szériái nyújtanak!  Elegáns, letisztult megjelenés, 
árkategóriáját meghazudtoló modern funkciók, gazdaságos, 
költségkímélő és csendes működés! 

FISHER NORDIC
Már a neve is utal rá, hogy a Nordicot direkt úgy tervezték, hogy a skandináv 
télnek is ellenálljon, és akár a -200C-os hidegben is tökéletesen átmelegítse 
lakását. Hatékonysága kiemelkedő, 1 kW energiából 4,6 kW fűtési energiát 
állít elő. Ez azt jelenti, hogy teljesítménye közel 30-40%-kal jobb, mint az 
egyéb fűtési rendszereké. Válassza a Fisher Nordic klímát egész évben, és 
spórolja meg a fűtési szezon alatt a nyári hűtés költségét!

FISHER SUMMER
Egy igazi hűtésre optimalizált készülék, ami az A++ energiaosztály tagjaként 
kis fogyasztással, gazdaságosan hűti le lakását, vagy éppen fűti fel az őszi, 
hűvösebb átmeneti napokon.

A katalógusban feltüntetett információk tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk és a változtatás jogát fenntartjuk.

Válassza a Fisher klímaberendezéseit, hiszen kedvező áron kap megbízható minőséget, méghozzá rengeteg extrával. A Fisher 
klímák beszerelését és szervizelését professzionális, országos lefedettséggel bíró szakembergárdával végezzük. Biztosak vagyunk 
benne, hogy készülékeink ezen az áron elérhető legmagasabb minőséget képviselik, ezért is vállalunk rájuk akár 6 év kiterjesztett 
garanciát (részletek a https://www.fisherklima.hu/kiterjesztett-garancia oldalon).



JELLEMZŐK
JELLEMZŐK / KLÍMACSALÁD ART NORDIC COMFORT PLUS SUMMER

WIFI csatlakozás opció opció

Geo tarifa igénylésére alkalmas

H tarifa igénylésére alkalmas

Tükrös előlap, V-forma

Automatikusan nyíló előlap

Üzemmódjelző színes LED fények

“Cold Plasma” iongenerátor

“Hideg-katalitikus” szűrő

“Follow me” funkció

8°C temperáló fűtés

4 irányú automatikus légterelés
 le/fel / jobbra/balra

2 irányú automatikus légterelés (le/fel)

Időzítés
24 óra 

(idő intervallum)
24 óra 

(valós idejű időzítés)
24 óra 

(valós idejű időzítés)
24 óra 

(valós idejű időzítés)

Éjszakai üzemmód

Párátlanító üzemmód

Meleg indítás

TURBO üzemmód

Energiatakarékos hűtési üzemmód

Gazdaságos üzemmód (ECONOMY)

Alacsony zajszintű üzemmód

Hőcserélőkiszáritó funkció

Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)

Automatikus újraindulás 
áramkimaradás után

Szobahőmérséklet kijelzés

„Gyerekzár”

Digitális kijelzés

Kikapcsolható kijelzőpanel

Automatikus éjszakai komfort üzemmód 

Infra távirányító

Vezetékes távirányító 
csatlakoztatási lehetőség 

opció

5 fokozatú beltéri ventilátor

5 fokozatú kültéri ventilátor

Növelt hatékonyságú porszűrő

Szűrőtisztítási igény kijelzése opció

Tálcafűtés a kondenzátor alatt

“BLUE FIN” bevonatú hőcserélő

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



 WIFI előkészítés: A készülék WIFI-s előkészítéssel rendelke-
zik, az azt jelenti, hogy Ön kérheti a WIFI eszközt már a vásár-
lásnál, vagy a jövőben bármikor, amikor úgy érzi, hogy most 
már szüksége van rá. Miért is jó a WIFI? Telefonjára letölthető 
applikációnk segítségével Ön távirányítóként használhatja 
telefonját a lakásban, illetve a készüléket távolról is szabá-
lyozhatja a világhálóra csatlakozva. Ezzel a nagyképernyős 
kivilágított távirányítót kap, így bárhonnan kommunikálhat a 
klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén.

  A melegindítás funkció segítségével fűtés során a készülék 
közvetlenül az elindítása után nem áramoltat hideg levegőt, 
mert a ventilátor csak akkor kezd el dolgozni, amikor a hőcse-
rélő már meleg.

 A készülék teljesíti a kedvezményes áramtarifa (H és 
GEO TARIFA) feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os 
megtakarítást is elérhet vele. Az A+ fűtési és az A++ hűtési 
energiaosztály közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték 
arányért és az alacsony rezsiköltségért. 

 A „Follow me” funkció, vagyis a kihelyezett hőérzékelés lehe-
tővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő 

segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani 
a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez. 

 Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a TURBO 

funkció! Segítségével a készülék képes akár percek alatt 
lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást. 

 „Hideg-katalitikus” szűrő: Egy speciális bevonat segítségével 
a hideg katalitikus finomszűrő kiemelkedő hatékonysággal 
távolítja el a levegőből a kellemetlen szagokat és az egész-
ségre ártalmas gázokat.

 Intelligens kijelzőfény: Mindent megteszünk azért, hogy 
klímaberendezéseink sose zavarják Önt. Az intelligens 
fényérzékelő reagál a fényviszonyok változására, ahogy a 
szoba sötétedik, a kijelző fénye is egyre halványul. 

 Számos további kényelmi funkcióval rendelkezik, melyek 
mind azt szolgálják, hogy Ön nyugodtan pihenhessen. Ilyen 
többek között a csendes működés, a 4 irányú légterelés, az 
éjszakai üzemmód vagy éppen a 24 órás időzítés.

KIEMELT FUNKCIÓK

FISHER ART
AZ ART SZÉRIA  SZÁMOS EXTRA KÉNYELMI 

FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK, KEZDVE A TELEFONJÁRA 

LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓVAL, AMINEK A 

SEGÍTSÉGÉVEL WIFI-N KERESZTÜL BÁRHONNAN, 

KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN VEZÉRELHETI KLÍMÁJÁT. 

GAZDASÁGOS FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT MŰKÖDÉS 

TÉLEN ÉS SZUPERHATÉKONYSÁG NYÁRON! 

UGYANAKKOR A LAKÁS EGYIK ÉKKÖVE LESZ. MODERN 

MEGOLDÁSAIVAL ÉS DIZÁJNOS MEGJELENÉSÉVEL 

AZ ENTERIŐR FONTOS RÉSZÉVÉ VÁLIK. 

NEM CSUPÁN KIEGÉSZÍTŐ!



beltéri  FSAIF-Art-92AE3-B/-G/-S  FSAIF-Art-122AE3-B/-G/-S

kültéri  FSOAIF-Art-92AE3  FSOAIF-Art-122AE3

Hűtőközeg típusa R32 R32

Névleges hűtőteljesítmény* W 2640 (1230~3300) 3520 (1330~4465)

Névleges fűtőteljesítmény* W 2930 (850~3720) 3810 (1050~4875)

SEER/hűtési energiaosztály  - 6,7  /  A++ 6,1 /  A++

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

Teljesítményfelvétel* hűtés/fűtés W 712 / 771 1208 / 1340

Üzemi áramfelvétel* hűtés/fűtés A 3,1 / 3,35 5,25 / 4,87

Max. áramfelvétel A 10 10

Javasolt biztosíték A C 16A C 16A

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

Éves energiafogyasztás** hűtés/fűtés kWh/év 141 / 1015 206 / 1015

Beltéri légszállítás max./köz./min. (m3/h) 530/350/270 530/350/270

Hangnyomásszint (beltéri)   max./köz./min. dB(A) 37/29/22 37/29/22

Hangteljesítményszint   beltéri/kültéri dB(A) 50/63 50/63

Tömeg beltéri/kültéri kg 10,5/27 10,5/27

Méret  
(szél. × mag. × mély.)                 

beltéri mm 897x312x182 897x312x182

kültéri mm 770x555x300 770x555x300

Talpméret  kültéri mm 487x298 487x298

Csövezés   
                    

max. össz. csőhossz m 25 25

max. szintkülönbség m 10 10

csőméret mm 6,35/9,53 6,35/9,53

Üzemeltetési 
határok

külső hőm. hűtés/fűtés

°C

 -15 ~ 50 / -20 ~ 30

belső hőm. hűtés/fűtés  17 ~ 32 / 0 ~ 30

Kompresszortípus rotációs (DC inveteres)

FISHER ART
műszaki adatok

*		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.	



 WIFI előkészítés: A készülék WIFI-s előkészítéssel rendel-
kezik, az azt jelenti, hogy Ön kérheti a WIFI eszközt már a 
vásárlásnál, vagy a jövőben bármikor, amikor úgy érzi, hogy 
most már szüksége van rá. 

  
  Miért is jó a WIFI? A telefonjára letölthető applikációnk 

segítségével, Ön távirányítóként használhatja telefonját a 
lakásban, illetve a készüléket távolról is szabályozhatja a 
világhálóra csatlakozva. Ezzel egy nagyképernyős kivilágított 
távirányítót kap, így bárhonnan kommunikálhat a klímabe-
rendezéssel egyszerűen és könnyedén.

 A „Follow me” funkció, vagyis a kihelyezett hőérzékelés 
lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített 
érzékelő segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén 
tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön 
igényeihez. 

A készülék teljesíti a kedvezményes áramtarifa (H és 

GEO TARIFA) feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os 
megtakarítást is elérhet vele. Az A++ fűtési és az A+++ hűtési  
energiaosztály közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték 
arányért és az alacsony rezsiköltségért.

A 4 irányú légterelésnek köszönhetően a klíma nem csak 
vertikálisan képes mozgatni a levegőt, hanem oldalirányba 
is, így biztosítva az egyenletes légelosztást, a kiegyensú-
lyozott hűtést és fűtést.

 Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a Turbó 

funkció! Segítségével a készülék képes akár percek alatt 
lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást. 

 Növelt hatékonyságú porszűrő. 

 Alacsony zajszintű üzemmód: A beltéri egység működését 
elég, ha a bőrén tapasztalja, hallani nem szükséges.

HA ÖNNEK FONTOS, HOGY A KLÍMÁJA  

NE CSUPÁN A NYÁRI NAGY MELEGBEN ÁLLJON  

A RENDELKEZÉSÉRE, HANEM A TÉLI FOLYAMATOS 

FŰTÉST IS KLÍMABERENDEZÉSÉVEL SZERETNÉ 

MEGOLDANI SZUPER GAZDASÁGOSAN, 

KEDVEZMÉNYES GEO ÉS H TARIFÁVAL, AKKOR 

VÁLASSZA A FISHER NORDIC KÉSZÜLÉKÉT!  

A FISHER NORDIC KLÍMA MELLETT NEM LESZ 

SZÜKSÉGE MÁS FŰTÉSI RENDSZERRE!

FISHER 
NORDIC

KIEMELT FUNKCIÓK



beltéri FSAIF-NORD-90DE3 FSAIF-NORD-120DE3 FSAIF-NORD-180DE3

kültéri FSOAIF-NORD-90DE3 FSOAIF-NORD-120DE3 FSOAIF-NORD-180DE3

Hűtőközeg típusa R32 R32 R32

Névleges hűtőteljesítmény* W 2600 (1000-3500) 3500 (1200-4600) 5000 (1300-5700)

Névleges fűtőteljesítmény* W 3000 (1000-4000) 4100 (1600-4700) 5600 (1500-6000)

SEER/hűtési energiaosztály  - 8,5 /A+++ 8,5 /A+++ 8,1 /A++

SCOP/fűtési energiaosztály  - 4,6/A++ 4,6/A++ 4,6/A++

Teljesítményfelvétel* hűtés/fűtés W 550/715 795/1050 1280/1400

Üzemi áramfelvétel* hűtés/fűtés A 2,5/3,2 3,5/4,6 5,7/6,3

Max. áramfelvétel A 8 8 12,3

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

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

Éves energiafogyasztás** hűtés/fűtés kWh/év 107/730 144/974 216/1217

Beltéri légszállítás max./köz./min. (m3/h) 600/580/430 620/580/430 1000/850/700

Hangnyomásszint (beltéri)   max./köz./min. dB(A) 39/36/28 40/36/28 44/39/30

Hangteljesítményszint   beltéri/kültéri dB(A) 56/60 56/62 60/65

Tömeg beltéri/kültéri kg  8,5/36 8,5/37 12/43

Méret  
(szél. × mag. × mély.)                 

beltéri mm 830x290x210 830x290x210 934×325×244

kültéri mm 815×585×280 815×585×280 860×667×310

Talpméret kültéri mm 510×310 510×310 542×341

Csövezés   
                    

max. össz. csőhossz m 15 15 15

max. szintkülönbség m 5 5 5

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

Üzemeltetési 
határok      

külső hőm. hűtés/fűtés

 °C

 -15  ~ 43  / -20  ~ 24  -15  ~ 43  / -15  ~ 24 

belső hőm. hűtés/fűtés 21  ~ 32    / 8  ~  27 

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.	

FISHER NORDIC
műszaki adatok



 A készülék teljesíti a kedvezményes áramtarifa (H TARIFA) 
feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást 
is elérhet vele. Az A+ fűtési és az A++ hűtési energiaosztály 

közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az 
alacsony rezsiköltségért. 

 Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a TURBÓ 

funkció! Segítségével a készülék képes akár percek alatt 
lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást. 

 Számos további kényelmi funkcióval rendelkezik, melyek mind 
azt szolgálják, hogy Ön nyugodtan pihenhessen. Ilyen többek 
között a csendes működés, a kikapcsolható kijelzőfény, a 

háromféle éjszakai üzemmód vagy éppen a 24 órás időzítés. 

 A 4 irányú légterelésnek köszönhetően a klíma nem csak 
vertikálisan képes mozgatni a levegőt, hanem oldalirányba is, 
így biztosítva az egyenletes légelosztást, a kiegyensúlyozott 
hűtést és fűtést.

 A „Follow me” funkció vagyis a kihelyezett hőérzékelés 
lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő 
segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani 
a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.

 WIFI: A telefonjára letölthető applikációnk segítségével 
Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban, 
illetve a készüléket távolról is szabályozhatja a világhálóra 
csatlakozva. Ezzel a nagyképernyős kivilágított távirányítót 
kap, így bárhonnan kommunikálhat a klímaberendezéssel 
egyszerűen és könnyedén. Ez sok esetben nagyon jól jön, 
például a nagy melegben indulunk haza a munkahelyünkről 
és telefonunk segítségével elindítjuk a klímát, így otthon 
kellemes hőmérséklet vár minket. Vagy akár télen a fűtést 
tudjuk elindítani távolról az applikáció segítségével. Jó 
választás lehet nyaralóba is.

 A BLUE FIN bevonatú hőcserélő meggátolja a gombák és a 
baktériumok megtapadását. 

 Cold Plasma iongenerátor: az egyik leghatékonyabb vírus és 
baktériumölő technológia, mely kiválóan alkalmas allergiától 
és légúti betegségektől szenvedő betegek, gyermekes csa-
ládok otthonába.

 Gyerekzár: A gyerekzárnak köszönhetően biztosan nem kerül 
„illetéktelen” kezekbe a készülék.

A FISHER COMFORT PLUS KLÍMÁBAN ÖTVÖZŐDIK 

MINDEN, AMIT A FISHER KÜLÖNBÖZŐ SZÉRIÁI 

NYÚJTANAK!  ELEGÁNS, LETISZTULT MEGJELENÉS, 

ÁRKATEGÓRIÁJÁT MEGHAZUDTOLÓ MODERN 

FUNKCIÓK, GAZDASÁGOS, KÖLTSÉGKÍMÉLŐ ÉS 

CSENDES MŰKÖDÉS! AZ A+ FŰTÉSI ÉS AZ A++ HŰTÉSI 

ENERGIAOSZTÁLYBA SOROLÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN 

TÉLEN, NYÁRON MEGÁLLJA A HELYÉT!

FISHER 
COMFORT

PLUS

KIEMELT FUNKCIÓK



beltéri FSAI-CP-90BE3 FSAI-CP-120BE3 FSAI-CP-180BE3 FSAI-CP-240BE3

kültéri FSOAI-CP-90BE3 FSOAI-CP-120BE3 FSOAI-CP-180BE3 FSOAI-CP-240BE3

Hűtőközeg típusa R32 R32 R32 R32

Névleges hűtőteljesítmény* W 2700 (450-3500) 3500 (700-4000) 5200 (1260-6600) 7000 (2000-8200)

Névleges fűtőteljesítmény* W 2800 (450-4200) 3670 (800-4500) 5300 (1120-6800) 7400 (2000-8500)

SEER/hűtési energiaosztály  - 6,8 /A++ 7,0/A++ 7,0/A++ 6,5/A++

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

Teljesítményfelvétel* hűtés/fűtés W 820/755 1090/990 1530/1410 1900/1897

Üzemi áramfelvétel* hűtés/fűtés A 3,8/3,5 5,0/4,5 6,8/6,3 8,7/8,8

Max. áramfelvétel A 6,8 6,8 11,5 17

Javasolt biztosíték A C 10A C 10A C 16A C 20A

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

Éves energiafogyasztás** hűtés/fűtés kWh/év 139/910 175/1050 260/1470 377/2240

Beltéri légszállítás max./köz./min. (m3/h) 560/430/290 680/490/390 800/610/470 1250/950/800

Hangnyomásszint (beltéri)   max./köz./min. dB(A) 41/32/24 42/32/26 45/38/31 48/39/33

Hangteljesítményszint   beltéri/kültéri dB(A) 55/59 57/62 59/64 63/67

Tömeg beltéri/kültéri kg 9/27,5 10,5/31 13,5/45 16,5/53,5

Méret  
(szél. × mag. × mély.)                 

beltéri mm 790×275×200 845×289×209 970×300×224 1078×325×246

kültéri mm 776×540×320 848×596×320 965×700×396 963×700×396

Talpméret kültéri mm 510×286 540×286 560×364 560×364

Csövezés   
                    

max. össz. csőhossz m 15 20 25 25

max. szintkülönbség m 10 10 10 10

csőméret mm 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/12,7 6,35/15,88

Üzemeltetési 
határok      

külső hőm. hűtés/fűtés

 °C

                                              -15  ~ 43 / -22  ~  24

belső hőm. hűtés/fűtés  18  ~  32 / 8  ~  27 

Kompresszortípus rotációs (DC inveteres)

FISHER 
COMFORT PLUS

műszaki adatok

	 *		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.	



 A készülék teljesíti a kedvezményes áramtarifa (H tarifa) 
feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást 
is elérhet vele. Az A+ fűtési és az A++ hűtési energiaosztály 
közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az 
alacsony rezsiköltségért.

 Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a TURBÓ 

funkció! Segítségével a készülék képes akár percek alatt 
lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.  

 Számos további kényelmi funkcióval rendelkezik, melyek mind 
azt szolgálják, hogy Ön nyugodtan pihenhessen. Ilyen többek 
között a csendes működés, a kikapcsolható kijelzőfény, az 

éjszakai üzemmód vagy éppen a 24 órás időzítés.

 A „Follow me” funkció vagyis a kihelyezett hőérzékelés 
lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő 
segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani 
a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.

 WIFI: A telefonjára letölthető applikációnk segítségével 
Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban, 
illetve a készüléket távolról is szabályozhatja a világhálóra 
csatlakozva. Ezzel a nagyképernyős kivilágított távirányítót 
kap, így bárhonnan kommunikálhat a klímaberendezéssel 
egyszerűen és könnyedén. Ez sok esetben nagyon jól jön, 
például a nagy melegben indulunk haza a munkahelyünkről 
és telefonunk segítségével elindítjuk a klímát, így otthon 
kellemes hőmérséklet vár minket. Vagy akár télen a fűtést 
tudjuk elindítani távolról az applikáció segítségével. Jó 
választás lehet nyaralóba is.

 Cold Plasma iongenerátor: az egyik leghatékonyabb vírus és 
baktériumölő technológia, mely kiválóan alkalmas allergiától 
és légúti betegségektől szenvedő betegek, gyermekes csa-
ládok otthonába.

 Automatikus újraindítás áramkimaradás után.

A FISHER SUMMER KLÍMA EGY IGAZI 

NYÁRSPECIALISTA, SZENZÁCIÓS ÁRON! VÁLASSZA 

A SUMMER SZÉRIA VALAMELYIK DARABJÁT, HA 

KLÍMABERENDEZÉSÉT FŐLEG A FORRÓ NYÁRI 

NAPOKON HASZNÁLNÁ ÉS HA FONTOS AZ ÖN 

SZÁMÁRA, HOGY PROFESSZIONÁLIS SZŰRŐI 

SEGÍTSÉGÉVEL, SZINTE ÉSZREVÉTLENÜL, 

CSENDESEN BIZTOSÍTSA A TISZTA, FRISS, HŰVÖS 

LEVEGŐT ÖNNEK ÉS CSALÁDJÁNAK.

FISHER 
SUMMER

KIEMELT FUNKCIÓK



	 *		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.	

beltéri  FSAI-SU-94BE3  FSAI-SU-124BE3  FSAI-SU-184BE3  FSAI-SU-244BE3

kültéri  FSOAI-SU-94BE3  FSOAI-SU-124BE3  FSOAI-SU-184BE3  FSOAI-SU-244BE3

Hűtőközeg típusa R32 R32 R32 R32

Névleges hűtőteljesítmény* W 2500 (500-3350) 3200 (600-3600) 4600 (650-5200) 6155 (1800-6400)

Névleges fűtőteljesítmény* W 2800 (500-3500) 3500 (600-4600) 5200 (700-5400) 6450 (1600-6600)

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+ 4,0 /  A+

Teljesítményfelvétel* hűtés/fűtés W 805 / 755 997 / 970 1430 / 1400 1760 / 1860

Üzemi áramfelvétel* hűtés/fűtés A 3,9/3,4 4,4/4,3 6,3/6,2 7,7/8,1

Max. áramfelvétel A 6,9 6,65 8,00 11,3

Javasolt biztosíték A C 10A C 10A C 16A C 16A

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

Éves energiafogyasztás** hűtés/fűtés kWh/év 143/910 184/1120 264/1260 350/1645

Beltéri légszállítás max./köz./min. (m3/h) 560/490/430/330 560/480/410/290 850/720/610/520 850/720/610/520

Hangnyomásszint (beltéri)   max./köz./min. dB(A) 39/36/32/28 41/37/33/25 48/45/39/34 48/44/40/34

Hangteljesítményszint   beltéri/kültéri dB(A) 55/61 55/62 58/63 59/67

Tömeg beltéri/kültéri kg 9/27,5 9/31 13,5/34 13,5/46

Méret  
(szél. × mag. × mély.)                 

beltéri mm 790×275×200 790×275×200 970×300×224 970×300×224

kültéri mm 782×540×320 848×596×320 842×596×320 963×700×396

Talpméret kültéri mm 510x286 540x286 540x286  560x364

Csövezés   
                    

max. össz. csőhossz m 15 20 20 25

max. szintkülönbség m 10 10 10 10

csőméret mm 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/15,88

Üzemeltetési 
határok      

külső hőm. hűtés/fűtés

 °C

 -15 ~ 43 / -15 ~ 24

belső hőm. hűtés/fűtés  18 ~ 32 / 8 ~ 27

Kompresszortípus rotációs (DC inveteres)

FISHER SUMMER
műszaki adatok



Az	Ön	klímatanácsadója:

KLÍMABERENDEZÉSEK
fisherklima.hu


