Regulerbart kjølevæskesystem (VRF)

Multi-airconditionsystem for bygninger

Multi-VRF-system m/ stor kapasitet
DC-Inverter kontrollkompressor
Design for langt rørsystem
Høyeffektiv kjølevæske R410A

Høydeforskjell mellom
utedeler og
innedeler

50 m
Multi-aircondition-system med høy
driftssikkerhet for bygninger, som
bekrefter de teknologiske fordelene
til Fujitsu General-produktserien
som foretrekkes i over 90 land
over hele verden.

maks

For utedelen
nedenfor:
40 m maks.
Faktisk rørlengde

150 m maks

Høydeforskjell
mellom innedeler
og utedeler

15 m

maks

Funksjoner

DC-Inverterkompressor
Introduksjonen av høyeffektive DC-inverterkompressorer og det nyeste innen kontrollteknologi
gir mer nøyaktig ytelse og forbedrer systemeffektiviteten, noe som er energibesparende og
økonomisk.

Høyeffektiv
kjølevæske R410A
Belastningen på miljøet har blitt redusert ved hjelp av den
høyeffektive kjølevæsken R410A som ikke skader ozonlaget.
Denne kjølevæsken gir økt energieffektivitet, systemytelse og
varmeoverføring, noe som fører til redusering i rørstørrelser
sammenlignet med tidligere modeller.
Dette er også kostnadsbesparende
i installasjonsfasen av
et prosjekt.

Rørlengde fra første
skillerør til innedelen
som er lengst unna.

60 m

Langt
rørsystem

maks.

Maksimal rørlengde 150 m. Viktige designfunksjoner tillater 60 m mellom
det første skillerøret og innedelen som er lengst unna. Dette gjør det også
mulig å bruke systemet i store bygninger og gir høy grad av designfleksibilitet.

Systemer
Utedeler kan kombineres med forskjellige
kapasiteter avhengig av målestokk og bruk.
Modeller
Modellnavn

Kapasitet

22,4 kW (8 HK)
28,0 kW (10 HK)
40,0 kW (14 HK)

Master

Slave

AJ*A72LATF
AJ*A90LATF
AJ*126LATF

AJ*A72UATF
AJ*A90UATF
AJ*126UATF

AJ*: AJY (FUJITSU ), AJG (GENERAL)

Kapasitetsområde

2

HK

Kapasitet
(kW)

8
10
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
42

22,4
28,0
40,0
44,8
50,4
56,0
62,4
68,0
72,8
80,0
84,0
90,4
96,0
102
108
120

Maks. ant.
innedeler som
kan kobles til

15
16
30

32

48

Total kapasitet
på innedel (kW)

11,2-33,6
14,0-42,0
20,0-60,0
22,4-67,2
25,2-75,6
28,0-84,0
31,2-93,6
34,0-102
36,4-109
40,0-120
42,0-126
45,2-135
48,0-144
51,2-153
54,0-162
60,0-180

Område
for utedelens
kapasitet

50-150 %

Væskerør

Gassrør

Multi-VRF-system
med stor kapasitet

Oljeutjevningsrør

Muligheten til å koble sammen 3 utedeler i serier med en kapasitet på opptil 42 HK
(120 kW) i hver 2 HK, tilbyr større designfrihet og reduserer antall utedeler og
rørinstallasjonsplass sammenlignet med tradisjonelle modeller.
Slaveenheter

Masterenheter

Innhold

Høy driftssikkerhet..................... 4
Kompressorrotasjonskontroll
Optimal oljekontroll
Nødsdrift
Webovervåkningsverktøy

Forbedret komfort....................... 5
Romtemperaturkontroll
Inverter-kontroll
Væskenivåbalansekontroll
Super quiet

Kombiner 6 typer (masterenhet
og slaveenhet 8/10/14 HK) fra 1 til 3
utedeler, med 8 HK (22,4 kW)
til 42 HK (120 kW).

Designfrihet................................. 6
Stor sammenkoblingskapasitet
Lav utetemperaturdrift
Kompakt utedel
Kommunikasjonskabelmetode

Variasjon i kapasitetsområde
Kan brukes med alt innenfor 8-42 HK (22,4-120,0 kW).
Nummer på utedel

Systemets totale kapasitet (kW)

22,4
(8 HK)

28,0

44,8
(16 HK)

Høyeffektiv drift..........................

40,0

(10 HK) (14 HK)

50,4

56,0

(18 HK) (20 HK)

72,8

84,0

(26 HK)

(30 HK)

90,4

62,4
(22 HK)

96,0

(32 HK) (34 HK)

68,0

80.0

(24 HK) (28 HK)

102

108

(36 HK) (38 HK)

120
(42 HK)

Service og vedlikehold.................... 7

Combination of outdoor units
HK

Kapasitet
(kW)

Master

8
10
14
16
18
20
22
24
28
26
30
32
34
36
38
42

22,4
28,0
40,0
44,8
50,4
56,0
62,4
68,0
80,0
72,8
84,0
90,4
96,0
102
108
120

AJ*A72LATF
AJ*A90LATF
AJ*126LATF
AJ*A72LATF
AJ*A90LATF
AJ*A90LATF
AJ*126LATF
AJ*126LATF
AJ*126LATF
AJ*A90LATF
AJ*A90LATF
AJ*126LATF
AJ*126LATF
AJ*126LATF
AJ*126LATF
AJ*126LATF

AJ* : AJY (FUJITSU ), AJG (GENERAL)
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Høy COP
Høyeffektiv kjølevæske R410A
Sinusbølge-DC-inverter
DC-inverter kontrollkompressor
Effektiv bruk av varmeveksleren til andre utedeler

Slave 1

Slave 2

Innedeler........................................ 8-9
Kontrollsystem...........................10-11

AJ*A72UATF
AJ*A72UATF
AJ*A90UATF
AJ*A72UATF
AJ*A90UATF
AJ*126UATF
AJ*A72UATF
AJ*A90UATF
AJ*A90UATF
AJ*A90UATF
AJ*126UATF
AJ*126UATF
AJ*126UATF

AJ*A72UATF
AJ*A90UATF
AJ*A72UATF
AJ*A90UATF
AJ*A72UATF
AJ*A90UATF
AJ*126UAT
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HØY DRIFTSSIKKERHET

Høy driftssikkerhet gir et konstant
behagelig innemiljø

Nødsdrift

Kompressorrotasjonskontroll
Forbedret levetid på grunn av redusert kompressorslitasje
I tillegg til kontroll som reduserer antall ganger kompressoren
startes og stoppes, fordeles og utjevnes belastningen ved
oppstart gjennom rotasjonskontroll. Denne rotasjonen
forbedrer varigheten og driftssikkerheten til hver kompressor.

Utedel
Kontinuerlig drift er mulig selv om det skulle oppstå
kompressorproblemer
Systemet stenges ikke øyeblikkelig dersom det oppstår
problemer i en kompressor. De andre kompressorene
fortsetter å gå i nødmodus.
Masterenhet

Slaveenhet

Slaveenhet

Kompressor starter rotering
Inverter

Konstant hastighet

Innedel
Kontinuerlig drift er mulig selv om det oppstår
problemer med en innedel

Optimal oljekontroll

Hver innedel kontrolleres individuelt på systemnettverket.
Dette gjør at alle innedeler kan fortsette å gå uten å bli
påvirket, selv om det skulle oppstå problemer med en
innedel i systemet.

Stabil kompressordrift ved optimal oljekontroll
(1) Høy innfangingseffektivitet og oljeseparator av
syklontype med høy hastighet
(2) Oljebalansekontroll som opprettholder et jevnt
oljenivå
(3) Oljeoppsamlingskontroll ved overvåkning av
kjølevæskens strømningshastighet

Svikt

Oljeavskiller

Oljeutjevningsrør

Webovervåkningsverktøy
UTR-YMSA

Overvåkingsside

VRF-systemside
Utedel

Programvare
Overføringslinje

Problemfri drift til enhver tid med
webovervåkningsverktøyet
Driftsstatusen til det regulerbare
kjølesystemet i bygningen kan
overvåkes i sanntid over Internett.
Periodiske systemontroller kan utføres
jevnlig med feilmelding.
E-post kan sendes automatisk til
eksterne brukere.
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Webovervåkingsverktøy

Internett
eller

telefonlinje

Overføringsadapter
Innedel

FORBEDRET KOMFORT
Komfort som oppnås av kontrollteknologi med høy presisjon

Romtemperaturkontroll
Komfort til enhver tid med
høypresisjons kontrollteknologi
Høy presisjon +- 0,5 ˚C sørger for
komfortabel temperaturkontroll i
rommet. Dette oppnås gjennom
jevn kjølestrøm som kontrolleres
av inverter og tilbakemeldingsckontroll for rommet fra innedelens
elektroniske ekspansjonsventil.

Termisk endring i rommet
Høy
26 ˚C
24 ˚C
22 ˚C

Varmt
Angitt temp.

* Simulering i oppvarmingsfunksjon.

Stor variasjon i romtemperatur

Tap

Tap

+- 0,5 ˚C

Kaldt
Når raskt angitt
temperatur

Angitt temperatur

Vanlig modell
Ny modell

Start
Lav

Komfortabel på grunn av liten variasjon i romtemperatur

Væskenivåbalansekontroll

Inverter-kontroll
Komfort og energisparing oppnås gjennom
bruk av inverter-kontroll

Trykk

Komfort og energisparing oppnås gjennom bruk av lineær
trinnkontroll sammen med kombinasjonen inverter og
konstant hastighetskompressor, som gjør det mulig med
mer presis kontroll av den nødvendige sirkulasjonen
av kjølevæske som kreves i forhold til systembelastningen.
Dette gir også mer komfortable omgivelser gjennom bruk
av jevn kapasitetskontroll.

Stabil kapasitet og reduksjon i kjølestøy
ved optimal kjølevæsketilstand
Balansering av kjølevæsken i systemet optimaliseres
gjennom væskebalansenivåkontroll og underkjølingskrets
mellom mottakertankene på hver utedel. Stabil forsyning
av kjølevæske gjør det mulig med lange rørlengder og
og gir stabil systemdrift samtidig som ubehagelig støy fra
kjølevæsken reduseres.

Jevn kapasitetskontroll

Høy

Underkjøling

Driftskapasitet

Kapasitetskontroll av
inverter-kompressoren

Inverter

Økt kjølekapasitet
ved underkjøling
Varmeinnhold

Konstant hastighet
Lav

Høy
Påkrevd kapasitet

Super Quiet
Mindre driftsstøy på
utedelen oppnås
Driftsstøy har blitt redusert
ytterligere gjennom bruken
av en ny dobbeltbelagt
lydtrakt og en stor vifte.
Støynivået kan reduseres
med 4-5 dB (A) ved å velge stille funksjon
sammenlignet med normal drift.

Væskenivåsensor

Stabil kraft gjennom
underkjølingsvæske
Underkjølings-H.E.X.
til
innedel

til akkumulator
Stor
mottakertank
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DESIGNFRIHET

Designfunksjoner sørger for

at løsninger gis for alle installasjoner

Stor sammenkoblingskapasitet
Innedeler med opptil 150 % av kapasiteten
på utedelen, kan tilkobles
Innedelens forbindelsesområde for dette systemet kan
være fra 50 til 150 % av utedelens kapasitet, og gir
dermed bransjens største spredningsnivå med opptil
48 innedeler (30 til 42 HK) som kan kobles sammen
på ett kjølevæskesystem.
Maks.
sammenkobl.kapasitet

150%

Lav
utetemperaturdrift
Utvidelse av driftsområder
Verdens beste driftsområde for lav utetemperatur
er oppnådd. Dette utvider de potensielle bruksstedene
til de kalde delene av verden.

*1
ned

50

til

Kjøling

40

-15 *C

30

mulig
ved kjøling

43˚C

20

Oppvarming

10

21˚C

0

ned til
-20 *C

-10

-15˚C

-20˚C

-20
(˚C)

mulig ved
oppvarming

*1 Merk: Når utedeler kobler sammen flere,

er driftsområdet fra -5 ˚C til 43 ˚C ved kjøling.

Kommunikasjonskabelmetode
Merk: Når alle innedeler går på maksimal kapasitet,
går de individuelle innedelene på noe lavere kapasitet.

Tilkoblingsmetode forenkler installasjon
og forhindrer feil
Ved å bruke vår ikke-polare tilkoblingsmetode
reduseres kabellengden sammenlignet med
andre koblingsystemer.

Kompakt utedel
Installasjonsplass kan reduseres
og frigjøre verdifull plass
Utedelens installasjonsplass kan reduseres med
opptil 33 % ved å installere V-serien sammenlignet
med 28 HK-system med vår vanlige modell. I tillegg
reduseres også antallet rørledninger fra utedelen
til hver etasje.
Avtrykk
V-serien:
14 HK+14 HK (2 utedeler)

33%
mindre

Vanlig modell:
10 HK+10 HK+8 HK (3 utedeler)

Annen koblingsmetode

Eksempel: 28 HK-systeminstallasjon
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Enkel koblingsmetode

HØYEFFEKTIV DRIFT

Høyeffektivt driftssystem

Høy COP
KjøleCOP

Alle viktige funksjoner ved
utedelen realiserer det
høyere nivået av COP

OppvarmingCOP

3.2

3.7

* Dataene er tilgjengelige for 10 HK masterenhet.

Høyeffektiv kjølevæske R410A

DC-inverter kontrollkompressor
Høyeffektiv drift realisert gjennom
bruk av scroll-kompressor med
høyt trykk
Et energisparende og høyeffektivt
driftssystem som realiseres ved å
kombinere en DC-inverterkontrollert
scroll-kompressor med en scrollkompressor med konstant hastighet.

Effektiv bruk av
varmeveksleren til andre utedeler
Dette systemet drar fordel av funksjonene til
flertypeutedelen.

Reduksjon av miljøbelastning
og forbedring av driftseffektivitet
realisert gjennom bruken av den
nye kjølevæsken

Varmeveksleren går på maksimal effektivitet
ved å bruke varmeveksleren til hver utedel
vekselvis.
Eksempel

Sinusbølge-DC-Inverter

Det brukes en større varmeveklser enn kapasiteten til en kompressor
i hver utedel.

Sinusbølge-DC-inverter kontrollerer driften jevnt
fra lav til høy hastighet
Energisparing og høyeffektiv drift ble oppnådd ved
å ta i bruk sinusbølge-DCinverterkontroll for å gjøre
motordriften jevnere.

Vanlig metode

Sinusbølge

SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Brukervennlige designfunksjoner gjør det mulig med raske svar
Prog.vare
dersom det skulle oppstå problemer
Serviceverktøy
UTR-YSTC
Spesielle verktøy for vedlikehold og inspeksjon er tilgjengelige
Sensordataene til hver del kan innhentes fra datamaskinen med et minimum kort
USB-adapter
(felttilført)
intervall når du er koblet til et sted på nettverket til det regulerbare kjølevæskesystemet.
Tilkoblingen gjøres gjennom en bærbar og veldig praktisk USB-adapter, og dette
sørger for at svartiden reduseres til et minimum når problemer identifiseres, og
Utedel
testdrift kan utføres proaktivt.
Overføringslinje

Innedel

Innedel

Utstyrsdetalj (diagram)

Systemliste

7

INNEDELER

En rekke innedeler med mange design og kapasitetsområder

Kapasitetsområde for innedeler
Kapasitetsomr. (kW)
Type

Modellkode

2,15
7

2,8
9

3,6
12

AUXB07LATF

AUXB09LATF

AUXB12LATF

4,05
14

5,3
18

5,7
20

Kompakt himlingskassett
Kompakt størrelsesdesign (600 x 600 mm)
som passer godt til europeiske takpaneler.

AUXB14LATF

AUXB18LATF
Slank type

Himlingskassett

Slank type

Siden enhetens høyde til taket er foranderlig
opptil 35 mm, er den enkel å installere.
Med avtakbar sugerist er det enkelt å
rengjøre filteret.

AU A20LATF

Stille modell
l

Kompakt kanalmontert
Denne kanalmonterte enheten
er liten og stille og gjør et rom
komfortabelt.

ARXB07LALF

ARXB09LALF

ARXB12LALF

ARXB14LALF

ARXB18LALF

AB A12LATF

AB A14LATF

AB A18LATF

AS E12LACF

AS E14LACF

Stille modell

Kanalmontert
med lavt statisk trykk

Det er mulig å installere denne i trange
takområder, på 270 mm høyde med slank design.

Kanalmontert
Slank design gjør at den er optimal å installere
i rom hvor det er lavt under taket.

Kanalmontert
med høyt statisk trykk
Denne innedelen kan sende ut en stor
luftstrøm gjennom lange kanaler.

Gulv/tak
Den slanke og lette designen gjør at
enheten kan henge fra taket eller installeres
på gulvet. Denne typen er enkel å tilpasse
romdesignen.

Tak
På grunn av den ultraslanke designen
passer den perfekt med interiørdesign
hvis den henges fra taket.

Komfortmodell

Kompakt
veggmontert
Denne anbefales i rom hvor det

AS E07LACF

AS E09LACF

Med denne modellen er det nødvendig med tilkobling til elektronisk ekspansjonsventilsett

skal være stille.

Veggmontert
Dobbel luftventil som svinger automatisk, og gir
behagelig luftstrøm til hvert hjørne av rommet.

AS A18LATF

Vegg/tak
Siden den er installert på veggen tett opptil
taket, er designen på veggsiden klar og
ren .

AW A07LATF

AW A09LATF

AW A12LATF

AU : AUY(FUJITSU),AUG(GENERAL) AB : ABY(FUJITSU),ABG(GENERAL)

AW A14LATF

AW A18LAT

AS : ASY(FUJITSU),ASG(GENERAL) AW : AWY(FUJITSU),AWG(GENERAL)

som kan tilpasses alle airconditionbehov
6,8
24

7,05
25

Slank type

8,8
30

10,5
36

12,7
45

14,1
54

17,0
60

25,4
90

Slank type

AU A25LATF

AU A30LATF

AU A36LATF

AU A45LATF

ARXB25LATF

ARXB30LATF

ARXB36LATF

ARXB45LATF

ARXA25LATF

ARXA30LATF

ARXA36LATF

ARXA45LATF

ARXC36LATF

ARXC45LATF

AB A36LATF

AB A45LATF

AU A54LATF

ARXC60LATF

ARXC90LATF

AB A24LATF

AB A30LATF

AS A24LATF

AS A30LATF

AW A24LATF

AW A30LATF

AB A54LATF
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KONTROLLSYSTEM

Det støtter hver brukers behov ved å tilby en rekke kontrollsystemer som er tilgjengelige, som
individuell og sentral kontroll og kontrollalternativer for bygningsadministrasjonssystemer.

Systemdiagram

Sentral kontroll
1

Bygningsadministrasjon

Sentral kontroll

Prog.vare

PC-kontroll

PC-kontroll

1

UTR-YOTB

Overføringsadapter

OAlt.

UTR-YTMA

Beregner
elektrisitetsladningen
på aircondition i hver
bygning.

UTR-YOTB

Standard
datamaskin for
bygningskontroll

Sentral fjernkontroll
Overføringsadapter

2

Kan kobles sammen med
forskjellige BMS/BAS*1

UTR-YTMA
UTB-YCA / UTB-GCA

Gruppefjernkontroll

2

Sentral fjernkontroll
UTB-YCA / UTB-GCA

Nettverksomformer

3

UTR-YRDA

Alt.

UTB-YDB / UTB-GDB

BACnet -port
®

Den er kompakt og
kontrollerer mange
innedeler (opptil 400 enheter).

USBadapter *2

4

(Felttilført)

UTR-YLBA

Nettverksomformer

5

3

(BMS / LON WORKS®)

UTR-YLLA

Gruppefjernkontroll
Alt.

UTB-YDB / UTB-GDB

Webovervåkningsverktøy

Kontrollerer opptil 8
fjernkontrollgrupper sentralt
(opptil 96 innedeler).

VRF-systemside

Overføringsadapter
UTR-YTMA

(brukerside)

Overvåkn.side

eller
USB-*3
adapter

(Internet Exploler)
UTR-YMSA (programvare)

* For å koble seg til et regulerbart kjølesystem, er det nødvendig med en nettverksomformer (UTR-YRDA).
I tillegg kan maksimalt 4 fjernkontrollgrupper kobles til denne omformeren.

*1. BMS/BAS: Bygningsadministrasjonssystem / Bygningsautomatiseringssystem
*2. USB-adapter er XLON® USB-adapter fra DH Electronics.
*3. USB-adapter er U10 USB nettverksgrensesnitt fra Echelon® Corporation.

Samarbeid med bygningsadministrasjonssystem
Ved å bruke BACnet® , det åpne nettverket med høy allsidighet som er
anerkjent i hele verden, kan det koble sammen VRF-system og BMS/BAS.

4

BACnet ® -port
UTR-YLBA

Prog.vare

OAlt.

1600
det takler kravene
til systemene i høye
bygninger.

CD-ROM
(Programvare)

10

Minnepinne

Maks.
innedeler som
kan kobles til

VRF-system (LON WORKS®) og små og mellomstore bygningsadministrasjonssystemer fra LON WORKS® kan forbindes.

5

LON WORKS®
UTR-YLLA

Alt.

Maks.
innedeler som
kan kobles til

128

Individuell kontroll

Kablet fjernkontroll

Individuell kontroll

System
Utedel

6

SU MO TU WE TH FR SA

6

7
3 6 9 12 15 18 21

UTB-YUB / UTB-GUB / UTB-TUB

Kablet
fjernkontroll
UTB-YUB / UTB-GUB /
UTB-TUB Alt.

Innedel

Trådløs fjernkontroll

7
Kjører airconditionsystemet i en
uke i henhold til planen til den
innebygde uketimeren.

UTB-YVB / UTB-GVB

Enkel kablet fjernkontroll

9

7

UTB-YPB / UTB-GPB / UTB-TPB

Signalforsterker

Veldig enkel kablet fjernkontroll

Trådløs
fjernkontroll
UTB-YVB / UTB-GVB

Alt.

UTR-YRPC

10
Den kan holdes i hånden.
4 timertyper kan enkelt brukes.

UTB-YRA / UTB-GRA / UTB-TRA

For enkeltsplitt
CKortnøkkel

Ekstern
bryterstyring

11
(Felttilført)

USB-*3
adapter

8

Nettverksomformer

IR-mottakerenhet
UTB-YWA

Alt.

UTR-YRDA
UTR-YESA

Ved å koble til en mottakerenhet kan
en kanalmontert innedel kontrolleres
med trådløs fjernkontroll.

Serviceverktøy
Overføringslinje
(LONWORKS® nettverk)

eller
overføringsadapter
UTR-YTMA

Kabelforbindelse

IR-mottakerenhet

Overføringslinje (RS-232C kabel)
Fjernkontrollinje

UTR-YSTC (programvare)

Fjernkontrollinje
(enkeltsystem)
LONWORKS® nettverk

Trådløs
fjernkontroll

Kanalmontert innedel

Ethernet
USB-kabel

11

Ekstern
bryterstyring
UTR-YESA

Alt.

10

Veldig enkel
fjernkontroll

uten hovedkontroll

UTB-YRA / UTB-GRA / UTB-TRA
Alt.

. Aircondition kan styres
ved å koble til andre
sensorbrytere.

*Kortnøkkel og andre sensorbrytere
er tilgjengelige som felttilførte deler.

Passer til gjesterom
siden displayet med
de grunnleggende
funksjonene er enkelt
å se selv i mørket.

9

Enkel
fjernkontroll
UTB-YPB / UTB-GPB / UTB-TPB
Alt.

Designet for at gjesten
enkelt skal kunne styre.
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TILLEGGSDELER
A dapter/omforme r
For enkeltsplitt eller gruppefjernkontroll

Nettverksomformer

Nettverksomformer

Modell: UTR-YRDA

Modell: UTR-YLLA

Overføringsadapter

Signalforsterker

Modell: UTR-YTMA

Modell: UTR-YRPC

Forbindelsesrør
Gassrør

Gassrør

Gassrør

Væskerør

Væskerør

Væskerør

Skillerør

Skillerør

Skillerør

Modell: UTR-BP090L

Modell: UTR-BP180L

Modell: UTR-BP567L

Gassrrør

Væskerør

Gassrør

Væskerør

Væskerør

Samling/fordelingsrør

Samling/fordelingsrør

Modell: UTR-H0906L
UTR-H1806L

Modell: UTR-H0908L
UTR-H1808L

Oljerør

Forgreningssett for utedelen
Modell: UTR-CP567L

Gassrør

Annet
For knalmontert enhet med lavt statisk trykk

For kanalmontert enhet med lavt statisk trykk

For kanalmontert enhet med lavt statisk trykk

Flens (firkantet)

Flens (rund)

Filter med lang levetid

Modell: UTD-SF045T

Modell: UTD-RF204

For veggmontert type

Stigerørssett for dreneringsvann
Modell: UTR-DPB24T

Fjernsensorenhet

Filter med lang levetid

Modell: UTD-LF25NA

Modell: UTD-LF60KA

For kompakt himlingskassett

Modell: UTD-RS100

For kanalmontert enhet med høyt statisk trykk

For kompakt veggmontert type
(komfortmodell)

Ristutstyr

Elektronisk ekspansjonsventilsett
Modellkode < 09 :UTR-EV09XA
Modellkode 12 :UTR-EV14XA

Modell: UTG-UDYD-W
UTG-UDGD-W

N807

Alle produkter i denne brosjyren
følger Australian
Communications Authoritys (ACA)
krav til elektronmagnetisk
kompatibilitet.

”
” er et verdensomspennende varemerke for FUJITSU GENERAL LIMITED.
*Echelon , LON , LONWORKS , og Echelon-logoen er varemerker for Echelon Corporation som er registrert i USA
og andre land.
*BACnet er et registrert varemerke for American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE).
Produktspesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
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