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A Fisher elhozza a jó időt,
próbálja ki ön is!
kai hőszigetek alakulnak ki, hogy az egészséges, pihentető alvás hőmérsékleti feltételei csak légkondicionálókkal biztosíthatók. Ugyan már betöltöttem a
70. életévemet is, eddig szinte mindig elfogadtam a természeti környezetem kihívásait, próbáltam természetes úton alkalmazkodni az időnként előforduló szélsőségekhez.
Ezért nem volt eddig a lakásunkban pl. légkondicionáló sem, de úgy érzem, hogy az
időjárási szélsőségekkel való kihívások a következő években, évtizedekben már csak
„rásegítéssel” viselhetők el, így a 2020-as nyár forró periódusait a lakásunkban már
Fisher klíma tette elviselhetőbbé. A globális felmelegedés az elkövetkező években,
évtizedekben az emberiség életkörülményeinek egyik legnagyobb meghatározója,
kihívása lesz. A meteorológusok, klímakutatók feladata, hogy tájékoztassanak a klíma-

„ A Fisher klíma olyan termékekkel van
A Fisher klíma és Németh Lajos, „mindenki meteorológusa” 2018-ban kezdett közös munkába.
Németh Lajos színt vall a klímaváltozásról, a légkondicionáláshoz fűződő viszonyáról és a Fisher
márkával való munkájáról.
„Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az
egész Földet érintő éghajlatváltozás, a globális
felmelegedés. Így van ez nálunk Magyarországon
is, különösen a nyári időszakban, amikor sorozatban döntjük a napi meleg csúcsokat.
A kellemetlen meleg, a hőség, érezhető a lakásokban is, hiszen még az éjszakai órák külső hőmérséklete sem mindig alkalmas szellőztetésre, a benti levegő frissítésére. Ma
már különösen a városokban olyan éjsza-

a piacon, amelyek elviselhetőbbé, komfortosabbá teszik mindennapi életünket ”
változás okozta várható időjárási szélsőségekről, a Fisher klíma termékei pedig többek
között arra hivatottak, hogy az előforduló, szélsőséges hőmérsékleti körülményeket a
lakásunkban, munkahelyünkön tompítsák, komfortossá tegyék. Ezek miatt vállaltam
fel a céggel való együttműködést. Úgy érzem, mivel a globális felmelegedés hosszútávú (több évtizedes, évszázados) folyamat, a Fisher klímaberendezéseire az emberi
életkörülmények kényelmesebb biztosítása érdekében még nagyon sokáig lesz kereslet. Amióta a Fisher „arca” vagyok, nagyon sok ismerősöm, akinek már ilyen légkondija van, gratulált, hogy valóban csúcsminőségű terméket ajánlok.
Sokan pedig, akik mostanság terveznek klímaberendezést vásárolni, telefonon hívnak,
hogy a „veterán” meteorológus jó prognózisaira is emlékezve választják a széles piaci
kínálatból a Fisher klímát.”
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Mono Split
készülékek

Típus
Kazettás

Légcsatornázható

Nagyteljesítményű
légcsatornázható

Padlóra állítható

Oszlop klíma

3,5kW

5,3kW

7kW

10,5kW

14kW

16kW

20kW

28kW
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Mono kazettás split klíma
Diszkrét megjelenés
Csendes működés
Magas hatékonyság
Ajánlott nagyobb terek klimatizálására
Álmennyezetbe építhető klíma készülékek, előnyük, hogy a beltéri egység nagy része
az álmennyezet felett helyezkedik el, így csak a beszívórács és a kifúvó légterelő lamellák
látszanak. Alap infra távirányítóval, 5kW-tól körkifúvós kazetta panel, beépített cseppvíz
szivattyú, friss levegő csatlakoztatási lehetőség

Kazettás Split készülékek

Hűtőteljesítmény (kW)

Fűtőteljesítmény (kW)

SEER / SCOP

FSKUIF-120CE3-EU/FSOIF-120CE3

3,4

3,6

6,1 / 4,0

FSKUIF-180CE3/FSOIF-180CE3

5,3

5,3

6,1 / 4,0

7

7,7

6,1 / 4,0

FSKIF-360CE3/FSOIF-360CE3-3F

10,5

11,5

6,1 / 4,0

FSKIF-480CE3/FSOIF-480CE3-3F

14

15,2

6,1 / 4,0

FSKIF-600CE3/FSOIF-600CE3-3F

16

16,8

6,1 / 4,0

FSKIF-240CE3/FSOIF-240CE3

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.
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Légcsatornázható
mono split klíma
Rejtett elhelyezésű klímaberendezés, vezetékes szabályzóval. A hideg vagy meleg levegőt
légcsatornákon keresztül juttatja a helyiségekbe. A készülék álmennyezetben vagy speciálisan
erre a célra kialakított helyiségben kerül elhelyezésre. Előnyük, hogy rejtve vannak, így
az esztétikai előny mellett csendesek is.

Légcsatornázható split készülékek

Hűtőteljesítmény (kW)

Fűtőteljesítmény (kW)

SEER / SCOP

FSLUIF-120CE3/FSOIF-120CE3

3,4

3,6

6,1 / 4,0

FSLUIF-180CE3/FSOIF-180CE3

5,3

5,3

6,1 / 4,0

7

7,7

6,1 / 4,0

FSLIF-360CE3/FSOIF-360CE3-3F

10,5

11,5

6,1 / 4,0

FSLIF-480CE3/FSOIF-480CE3-3F

14

15,2

6,1 / 4,0

FSLIF-600CE3/FSOIF-600CE3-3F

16

16,8

6,1 / 4,0

FSLIF-240CE3/FSOIF-240CE3

Csarnokok, nagy légterek ár/érték
arányban kedvező megoldási lehetősége
a fűtés/hűtés megoldására

Nagy teljesítményű légcsatornázható

Hűtőteljesítmény (kW)

Fűtőteljesítmény (kW)

SEER / SCOP

FVLI-760CE2/FVOIF-760CE2-3F (400V)

20,00

22,00

6,47 / 4,29

FVLI-960CE2/FVOIF-960CE2-3F (400V)

28,00

30,80

6.62/4.21
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Padlóra állítható
Praktikus és esztétikus megoldás olyan helyiségekben, ahol nincs lehetőség
oldalfali klíma elhelyezésére, vagy a fűtés az elsődleges szempont.
Infra távirányító,
kitűnő légeloszlás,
alacsony zajszint

Padlóra állítható

Hűtőteljesítmény (kW)

Fűtőteljesítmény (kW)

3,4

FSFUIF-120CE3/FSOIF-120CE3

3,6

SEER / SCOP
6,1 / 4,0

Oszlop klíma
Rendezvényekre, fesztiválokra egyszerűen telepíthető,
nagyteljestményű klímakészülék.

Oszlop klíma

Hűtőteljesítmény (kW)

Fűtőteljesítmény (kW)

SEER / SCOP

FVHIF-360CE2/
FVOIF-360CE2-3F (400V)

10

11

6,54/4,09

FVHIF-600CE2/
FVOIF-600CE2-3F (400V)

16

17

6,26 / 3,93
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Multi Split
készülékek
Több helyiség ellátására képes
multi split klímák. Előnyük, hogy
egy kültéri egységhez több beltéri
egység is csatlakoztatható, ahol a
beltéri egységek kivitele el is térhet
egymástól. Tehát a multi rendszerbe
bevonható oldalfali, kazettás és
légcsatornázható beltéri készülék is.
Típus

2,5kW

3,5kW

5,3kW

Kazettás

Légcsatornázható

Oldalfali

Kültéri

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

7,9kW

8,2W

10,5kW

12,3W
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Kazettás multi split klíma
Kazettás multi split készülékek

Hűtőteljesítmény (kW)

Fűtőteljesítmény (kW)

FSKUIF-120CE3-EU

3,4

3,6

FSKUIF-180CE3-EU

5,3

5,6

Légcsatornázható
multi split klíma
Multi split légcsatornázható

Alap vezetékes szabályzóval,
814 mm szélesség, cserélhető levegő
beszívási lehetőség,

Fűtőteljesítmény (kW)

FSLUIF-120CE3

3,4

3,6

FSLUIF-180CE3

5,3

5,6

Multi split készülékek
Multi split

Hűtőteljesítmény (kW)

Hűtőteljesítmény (kW)

Legelterjedtebb beltéri típus.
Könnyen elhelyezhető, hatékony megoldás
hűtésre és fűtésre egyaránt.

Fűtőteljesítmény (kW)

FSAUI-91CE3

2,6

2,8

FSAUI-121CE3

3,4

3,6

FSAUI-181CE3

5,3

5,4
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Multi kültéri
készülékek

Multi kültéri egységek

Hűtőteljesítmény (kW)

Fűtőteljesítmény (kW)

SEER / SCOP

FS2MIF-180CE3 Duo

5,3

5,9

6,1 / 4,0

FS3MIF-270CE3 Trio

7,9

8,8

6,2 / 4,0

FS4MIF-281CE3 Quatro

8,2

8,8

6,4 / 4,0

FS4MIF-361CE3 Quatro

10,5

11,1

6,6 / 4,0

FS5MIF-421CE3 Pento

12,3

12,9

6,1 / 4,0

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.
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Egyedi szabályozás
lehetőségei
Típus

Kazettás

Infra
NT-10A

Légcsatornázható

Nagyteljesítményű
légcsatornázható

opció

opció

Padlóra
állítható

Oszlop
klíma

Multi
oldalfali
klíma

opció

opció

Infra
NT-05A

Egyszerű vezetékes
ZKX-C/TE-06

opció

Egyszerű vezetékes
ZKX-C/TE-06-B

Érintőképernyős
CPS-D180-01P

opció
(+SPD-157)

opció
(+SPD-157)

opció
(+SPD-157)

opció

opció

WiFi modul
SP-D-183-01P

opció
(+SPD-157)

opció
(+SPD-157)

opció
(+SPD-157)

opció

opció

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.
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Csoport szabályozás
lehetőségei
Típus

Kazettás

Egyszerű vezetékes
ZKX-C/TE-06

opció

Légcsatornázható

Nagyteljesítményű
légcsatornázható

+ opció

+ opció

Egyszerű vezetékes
ZKX-C/TE-06-B

Érintőképernyős
CPS-D180-01P

opció

opció

opció

Padlóra
állítható

Oszlop
klíma

Multi
oldalfali
klíma

opció

opció

opció

opció
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Központi szabályozás
lehetőségei
Kazettás

Légcsatornázható

Nagyteljesítményű
légcsatornázható

Oszlop
klíma

Multi
oldalfali
klíma

Egyszerű vezetékes
CSP-D184-01P

opció
+PCB

opció
+PCB

opció

opció

opció
+PCB

Érintőképernyős
CSP-D182-01P

opció
+PCB

opció
+PCB

opció

opció

opció
+PCB

Smart Box
P-D181-01P

opció
+PCB

opció
+PCB

opció

opció

opció
+PCB

ModBus konverter
SP-D168

opció
+PCB

opció
+PCB

opció

opció

opció
+PCB

BAC-NET konverter
SP-D190

opció
+PCB
+SP-D168

opció
+PCB
+SP-D168

opció
+SP-D168

opció
+SP-D168

opció
+PCB
+SP-D168

Típus

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

Padlóra
állítható
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Szabályzási lehetőségek
A megadott funkciók a telepített rendszer paramétereinek megfelelően érhetőek el.

NT-10A - Infra távszabályzó
• Üzemmód váltás: auto, hűtés,
párátlanítás, fűtés, ventilátor
• Időzített be-/kikapcsolás
24 órás intervallumban
• Hőmérséklet állítási
spektrum 16-32°C közt

EGYÉNI

• Ventilátor sebességi
fokozat állítása
• Sleep/éjszakai üzemmód
• Turbo üzemmód
• ECO gazdaságos üzemmód

• Légtererelő állítás
(le/fel, jobbra/balra)
• Billentyűzár
• Kijelző elsötétítés

NT-05A - Infra távszabályzó
• Üzemmód váltás: auto,
hűtés, párátlanítás, fűtés, ventilátor
• Időzített be-/kikapcsolás
24 órás intervallumban
• Hőmérséklet állítási
spektrum 16-32°C közt

EGYÉNI

• Ventilátor sebességi
fokozat állítása
• Sleep/éjszakai üzemmód
• Turbo üzemmód
• ECO gazdaságos üzemmód

ZKX-C/TE-06 - Egyszerű vezetékes szabályzó
• Üzemmód váltás: auto, hűtés,
párátlanítás, fűtés, ventilátor
• Időzített be-/kikapcsolás
24 órás intervallumban
• Hőmérséklet állítási tartomány
16-32°C között.

• 26°C gazdaságos üzemmód
• ventilátor sebességi fokozat
állítása
• Légtererelő állítás
(le/fel, jobbra/balra)

• Légtererelő állítás
(le/fel, jobbra/balra)
• Billentyűzár
• Kijelző elsötétítés

EGYÉNI

CSOPORT

• Működési paraméterek
lekérdezése
• Hibakijelzés
• 4 beltéri egység szimultán
szabályozásához
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ZKX-C/TE-06-B - Egyszerű vezetékes szabályzó
• Üzemmód váltás: auto, hűtés,
párátlanítás, fűtés, ventilátor
• Időzített be-/kikapcsolás
24 órás intervallumban
• Hőmérséklet állítási tartomány
16-32°C között.
• Hőmérséklet beállítás korlátozása

• 26°C gazdaságos üzemmód
• ventilátor sebességi fokozat
állítása
• Légtererelő állítás
(le/fel, jobbra/balra)
• Szűrőtisztítási igény kijelzése
• Sleep/éjszakai üzemmód

CPS-D180-01P
Érintőképernyős vezetékes szabályozó Wifi funkcióval
• WIFI
• Érintőképernyő fekete háttérrel és
fehér fénnyel.
• Ultra keskeny, stílusos dizájn igényes környezetbe.
• Üzemmód váltás: auto, hűtés,
párátlanítás, fűtés, ventilátor
• Időzített be-/kikapcsolás
24 órás intervallumban

• Hőmérséklet állítási tartomány
16-32°C között.
• Hőmérséklet beállítás korlátozása
• Gazdaságos üzemmód
• Turbo üzemmód
• Ventilátor sebességi
fokozat állítása
• Légtererelő állítás
(le/fel, jobbra/balra)

CSP-D184-01P - Egyszerű vezetékes központi szabályzó
• Könnyen telepíthető.
• Akár 64 beltéri egység kezelése
együtt vagy egyesével.
• Üzemmódváltás
• Hőmérséklet állítási tartomány
16-32°C között.

•
•
•
•
•
•

Ventilátor fokozat állítás
Légterelés
Szobahőmérséklet kijelzés
Időzítés
Billentyűzár
Helyi távirányítók korlátozhatók

Előzetes a kereskedelmi készülékek ismertetésére.
A feltüntetett képek illusztrációk, a műszaki paraméterek eltérhetnek az adatlapon szereplő adatoktól.

EGYÉNI

CSOPORT

• Billentyűzár
• Működési paraméterek
lekérdezése
• Hibakijelzés
• 4 beltéri egység szimultán
szabályozásához

EGYÉNI

CSOPORT

WIFI

• Szűrőtisztítási igény kijelzése
• Sleep/éjszakai üzemmód •
Billentyűzár
• Működési paraméterek
lekérdezése
• Hibakijelzés
• 4 beltéri egység szimultán
szabályozásához

KÖZPONTI

• Működési paraméterek
lekérdezése
• Hibakijelzés
• MODBUS csatlakozási
lehetőség
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CSP-D181-01P - Smart Control Box
• WIFI
• Akár 64 beltéri egység együttes,
csoportos vagy egyéni kezelése
interneten keresztül.
• Üzemmódváltás

KÖZPONTI

• Hőmérséklet állítási tartomány
16-32°C között.
• Ventilátor fokozat állítás
• Légterelés
• Szobahőmérséklet kijelzés
• Heti Időzítés

CSP-D182-01P - Érintőképernyős vezetékes szabályozó
• WIFI
• Színes érintőképernyő
• Akár 64 beltéri egység együttes,
csoportos vagy egyéni kezelése
helyben vagy interneten keresztül.
• Üzemmódváltás

• Hőmérséklet állítási tartomány
16-32°C között.
• Ventilátor fokozat állítás
• Légterelés
• Szobahőmérséklet kijelzés
• Heti Időzítés
• Hőmérséklet beállítás korlátozása

SP-D168 - MODBUS KONVERTER

WIFI

•
•
•
•

Hőmérséklet beállítás korlátozása
Üzemmódválasztás korlátozása
Helyi távirányítók tiltása
Működési paraméterek
lekérdezése
• Hibakijelzés
KÖZPONTI

WIFI

• Üzemmódválasztás korlátozása
• Helyi távirányítók tiltása
• Működési paraméterek
lekérdezése
• Hibakijelzés
• ModBus csatlakozási lehetőség

KÖZPONTI

• BMS rendszerekhez való csatlakozási lehetőség ModBus protokollal, akár 64 beltéri egység szabályzásához

SP-D190 - BAC-NET

KÖZPONTI

• BMS rendszerekhez való csatlakozási lehetőség BAC-NET protokollal, akár 64 beltéri egység szabályzásához

SP-D-183-01P
WiFi Module board - Egyedi szabályozás applikációval
• Lehetővé teszi egy beltéri egység szabályozását applikációval (Android, IOS)
WiFi csatlakozással

WIFI

A FISHER
ELHOZZA A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

FAN-COIL

PÁRÁTLANÍTÓ

MOBIL KLÍMA

ABLAKKLÍMA

HŐSZIVATTYÚ

LÉGTISZTÍTÓ

LÉGFÜGGÖNY

SPLIT KLÍMÁK

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA:

Bár pontos bemutatásra törekszünk, a termékek a valóságban kis mértékben eltérhetnek a katalógusban szereplőktől. A katalógusban szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik
a termékek műszaki adatlapját, mely az Eladónál naprakészen elérhető. A Columbus Klímaértékesítő
Kft. a kiadványban közölt információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.
Kiadás: 2022/01

