
a szobában pedig 
       hűvösre vágyik

Most minden Fisher  
klímaberendezéshez  

egy külső-belső hőmérőt 
adunk ajándékba*!

*Az akció a készlet erejéig érvényes és feltétele a klímaregisztráció 
(http://www.fisherklima.hu/klima-regisztracio)

Oldalfali splitklíma berendezések
Tökéletes megoldás hűtésére és fűtésére  

A beépített extra szűrők segítségével 
kiváló levegőminőséget biztosít otthonában

Gazdaságos működése révén biztosítja 
az energiahatékonyságot

  Amikor kint  
     melegre,

FISHER SUMMER



Fisher Summer 
2,6 kW-os

Fisher Summer 
3,5 kW-os

Fisher Summer 
5,3 kW-os

Fisher Summer 
7 kW-os

Beltéri  FSAI-SU-91AE2  FSAI-SU-121AE2  FSAIF-SU-181AE2  FSAIF-SU-241AE2

Kültéri  FSOAI-SU-91AE2  FSOAI-SU-121AE2 FSOAIF-SU-181AE2  FSOAIF-SU-241AE2

Hűtőteljesítmény (W) 2 600 (1 025 ~ 3 220) 3 500 (1 080 ~ 4 100) 5 300 (1820 ~ 6120) 7 000 (2 670 ~ 7 880)

Fűtőteljesítmény (W) 2 930 (820 ~ 3 370) 3 800 (880 ~ 4 220) 5 560 (1380 ~ 6740) 7 320 (1 610 ~ 8 790)

Hűtési energiaosztály A++  A++  A++  A++

Fűtési energiaosztály A+  A+  A+  A+

Méret Beltéri (Szél. x Mag. x Mély.) 715 x 285 x 195 mm 805 x 285 x 195 mm 958 x 302 x 213 mm 1 038 x 325 x 220

 Kültéri (Szél. x Mag. x Mély.) 770 x 555 x 300 mm 770 x 555 x 300 mm 800 x 554 x 333 mm 845 x 702 x 363

FISHER SUMMER

Az Ön klímatanácsadója:

2016/01
www.fisherklima.hu

„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.

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

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.

Melegindítás – fűtési üzemmódban a beltéri ventilátor csak a 
hőcserélő felmelegedése után indul el, így nem fúj hideget Önre.

Négyirányú automatikus légterelés (le/fel és jobbra/balra) az 
egyenletes légeloszlásért. egyenletes légeloszlásért.

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.

Hűtőköri hibakijelzés – a készülék folyamatosan ellenőrzi saját 
működését és hiba esetén jelez, sőt szükség esetén leáll a működés,így 
elkerülhető a berendezés meghibásodása.

Turbó üzemmód – maximális teljesítmény, hogy a lehető leggyorsab-
ban elérje az Ön által beállított hőmérsékletet.

Automatikus újraindulás áramkimaradás után

Alacsony zajszintű üzemmód

Időzítés

„A+”, illetve „A++” energiaosztály – A Fisher Professional berendezésekben elhelyezett nagy hatékonyságú kompresszornak és a legújabb technológiai 
megoldások alkalmazásának köszönhetően, a berendezés rendkívül energiahatékony, csökkentve így az Ön rezsiköltségét. A készülékre GEO TARIFA 
igényelhető, így a fűtési időszakban közel 40%-os megtakarítást érhet el. A berendezés „stand by”, vagyis készenléti állapotban, mindössze 1 W-ot fogyaszt.

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.

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

Extra funkciók A TISZTA, EGÉSZSÉGES LEVEGŐÉRT

Extra funkciók A KÉNYELEMÉRT

Extra funkciók A GAZDASÁGOSSÁGÉRT

A Fisher Summer klímaberendezésekbe számos szűrő került beépítésre, hogy biztosítsa Önnek a friss, tiszta, egészséges levegőt. 
  
A plazmaszűrő egy aktív elektrosztatikus szűrő, mely először polarizálja a szennyeződést, majd elektronikusan leválasztja. Így hatékonyan távolítja el a 
levegőből a parányi porrészecskéket, a cigarettafüstöt, kellemetlen szagokat, baktériumokat és polleneket is.

Silver Ionszűrő – A szűrő bevonata ezüstionokat tartalmaz, melyek érintkezve a kórokozókkal, baktériumokkal behatolnak azok sejtszerkezetébe és 
gátolják növekedésüket, illetve szétroncsolják a szerkezetüket. Így a szűrő fertőtlenít és felfrissíti a keresztüláramló levegőt, elpusztítva a kórokozókat, 
baktériumokat és penészgombákat.

A hideg katalitikus szagtalanító finomszűrő egy speciális bevonattal ellátott szűrő, mely nagy hatékonysággal távolítja el a levegőből a kellemetlen 
szagokat és az egészségre veszélyes gázokat (formaldehideket, szerves oldószereket, stb).

„BLUE FIN” bevonatú hőcserélő, mely gátolja a gombák és a baktériumok megtelepedését.

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.

 

 Működési tartomány - A berendezések -15 és 50°C közötti külső hőmérséklet 
esetén használhatók hűtésre, fűtés esetén pedig -15 és 30°C között működnek.

 

 


