Fisher Premium
Oldalfali splitklíma
berendezések

Kinek ajánljuk a Fisher Premium klímaberendezést?
Mindenkinek, aki:
4 fontosnak tartja, hogy otthonában, irodájában tiszta, baktériummentes levegő fogadja,
4 egy gazdaságosan működő, költséghatékony berendezést szeretne,
4 jó minőségű berendezést keres elérhető áron.
A meghibásodási arány: 0,002%*
Az importőr adatai alapján, a 2013-ban eladott
berendezések meghibásodási adatai szerint.

Most minden Fisher
klímaberendezéshez egy
digitális külső-belső hőmérőt
adunk ajándékba*!
*Az akció a készlet erejéig érvényes

Extra funkciók
A TISZTA, EGÉSZSÉGES
LEVEGŐÉRT

DC

A Fisher Premium klímaberendezésekbe számos szűrő
került beépítésre, hogy biztosítsa Önnek a friss, tiszta,
egészséges levegőt.
A „COLD PLAZMA” egy speciális ionizátor, amely negatív
és pozitív ionokat generál egyszerre, melyek segítségével,
nagy hatékonysággal fertőtleníti, és egyben szagtalanítja
a rajta áthaladó levegőt. A létrehozott negatív oxigén
ionok elpusztítják a velük érintkező különféle kórokozókat,
baktériumokat, gombákat, és egyben segíti az apró
porszemcsék, pollenek kiszűrését. A negatív ionok kellemes
közérzetet biztosítanak.

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

Extra funkciók
A KÉNYELEMÉRT
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.

Aktívszenes szűrő: A szűrőrendszer két részből áll:
1. réteg: egy elektrosztatikus elven működő finom szűrőből,
mely kiszűri a mikroszkopikus méretű porrészecskéket, füstöt,
állati szőrt és pollent.
2. réteg: egy aktívszén bevonatú rácsból, mely megköti a
szagokat és a veszélyes gázokat.

„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.

B L U E

Silver Ionszűrő
A szűrő bevonata ezüstionokat tartalmaz, melyek érintkezve a
kórokozókkal, baktériumokkal behatolnak azok sejtszerkezetébe
és gátolják növekedésüket, illetve szétroncsolják szerkezetüket.
Így a szűrő fertőtlenít és felfrissíti a keresztüláramló levegőt,
elpusztítva a kórokozókat, baktériumokat és penészgombákat.
A „Zaﬁr Blue” bevonatnak köszönhetően a lamellákon nem
gyűlnek össze a légáramlást akadályozó vízcseppek, a keletkező
kondenzvíz szabadon lefolyik. Így a beltéri egység hamarabb
megszárad, nem tapadnak meg a szennyeződések, nem alakul ki
állott levegő és egyben nő a hűtés hatékonysága.
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 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.

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

!

Hűtőköri hibakijelzés: a készülék folyamatosan ellenőrzi saját
működését és hiba esetén jelez, sőt szükség esetén leáll a
működés, így elkerülhető a berendezés meghibásodása.
Meleg indítás – fűtési üzemmódban a beltéri ventilátor csak
a hőcserélő felmelegedése után indul el, így nem fúj hideget
Önre.

Turbo

Turbó üzemmód – maximális teljesítmény, hogy a lehető
leggyorsabban elérje az Ön által beállított hőmérsékletet.
Automatikus légterelés le/fel (swing) – Fűtési üzemmódban a
meleg levegőt automatikusan lefelé irányítja, hűtéskor a hideg
levegőt a mennyezet felé tereli, így biztosítva az egyenletes
légelosztást.

Extra funkciók
A GAZDASÁGOSSÁGÉRT
„A”, A+, illetve „A++” energiaosztály
A Fisher Premium berendezésekben elhelyezett nagy
hatékonyságú kompresszornak és a legújabb technológiai
megoldások alkalmazásának köszönhetően, a berendezés
rendkívül energiahatékony, csökkentve így az Ön
rezsiköltségét.
A berendezés „stand by”, vagyis készenléti állapotban,
mindössze 1 W-ot fogyaszt.

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.
Automatikus újraindulás áramszünet után
Időzítő funkció
„Gyermekzár” a távirányítón

on - off

Műszaki adatok
Névleges Hűtőteljesítmény
Névleges Fűtőteljesítmény
Hűtési energiaosztály
Fűtési energiaosztály
Méret Beltéri (Szél.xMag.xMély.)
Kültéri (Szél.xMag.xMély.)

FSAI-PM-90BE2
FSOAI-PM-90BE2
2 600 W
2 750 W
A++
A+
845x275x189 mm
848x540x320 mm

Kikapcsolható kijelzőpanel, hogy asz éjszaki nyugalmat
semmi se zavarja.
FSAI-PM-120BE2
FSOAI-PM-120BE2
3 500 W
3 650 W
A++
A+
845x275x189 mm
899x596x378 mm

FSAI-PM-180BE2
FSOAI-PM-180BE2
5 275 W
5 600 W
A+
A
945x298x211 mm
963x700x396 mm

Az Ön klímatanácsadója:
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