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BENT A HŰVÖS, KINT A ZAJ

Flexi Mobil

Hűt

Opció

Az első kültéren is elhelyezhető mobil klíma
A különleges technikai megoldásnak köszönhetően a többi
mobil klímával ellentétben akár kültéren is elhelyezhető,
így a helyiségben nincs semmilyen zajforrás.
Hordozható, helytakarékos kivitel, így könnyen elhelyezhető.
A beltéri kezelőegységnek köszönhetően, a távirányító segítségével
kényelmesen beállítható a kívánt hőmérséklet kültéri elhelyezés esetén.
Az innovatív elpárologtató technológiának köszönhetően,
nincs cseppvíz, így nem kell a cseppvíztartályt üríteni.

Opció

Fűt

Párátlanít

Kültéren is
elhelyezhető
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Technikai paraméterek
Mekkora teljesítményre van szükségem?
A helyiség mérete alapján meghatározhatja a javasolt hűtőteljesítményt.
Alapterület

Javasolt
hűtőteljesítmény

Modell

Minimális alapterület

20 m2

2,6 kW

FPR-93DE4-R

12 m2

35 m2

3,5 kW

FPR-123DE4-R

12 m2

45 m2

4 kW

FPR-143DE4-R

13 m2

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség
× mélység × magasság): 330x580x815 mm. Az   adatok általános
körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan
tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt (pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfelelő szigetelés
hiánya). Ha nem biztos benne, hogy mekkora teljesítményre van
szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék a feltüntetett
minimális alapterületnél kisebb helyiségben nem működtethető.

A DOBOZ TARTALMA:
1 db mobil klíma készülék,
1 db 1,5 méteres légcső,
1 db távirányító.
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EGYSZERŰ MEGOLDÁS A HŐSÉG ELLEN

Nordica Mobil

Hűt

Párátlanít

UV lámpa

Ventilátor

A DOBOZ TARTALMA:
1 db mobil klíma készülék,
1 db 1,5 méteres légcső,
1 db csúsztatható ablak kit,
1 db távirányító.

Kettő az egyben megoldás a hűs és tiszta levegőért
2in1 - Tiszta levegő és hűs légtér. A ki-be kapcsolható
UV sterilizáló lámpájának köszönhetően csökkenti a
baktériumok és vírusok számát a légtérben.

3-féle funkció: hűtés, párátlanítás, ventilátor üzemmód.
Időzítő funkciójával kényelmesen szabályozható.
Hűtési üzemmódban nincs szükség a kondenzvíz
elvezetésére.

Erőteljes hűtés üzemmódjának köszönhetően
költséghatékonyan, gyorsan lehűti a helyiséget
– időt és pénzt spórol.

Mosható porszűrő.
Digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciókkal ellátva.

Technikai paraméterek
Modell

Hűtőteljesítmény

Javasolt alapterület

FP-90GE4-UV-R

2,6 kW

12–18 m2

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság):
370x865x313 mm. Az adatok általános körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt (pl.
tájolás, nagy ablakfelületek, megfe- lelő szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy
mekkora teljesítményre van szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék 12 m2nél
kisebb helyiségben nem működtethető.
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Kiegészítők
KIEGÉSZÍTŐK A MAXIMÁLIS KOMFORTÉRT FLEXI ÉS NORDICA MOBIL KLÍMÁKHOZ
Fisher ajtó szigetelő függöny (210x95 cm)
Ajtófüggöny, amin kivezethető a mobil klíma csöve
Öntapadós kivitelezésének köszönhetően könnyen ajtóra ragasztható. 210x95 cm-es ajtóra javasolt.
Az anyag középen cipzárral van ellátva, melyen két kocsi van, így létrejön egy rés, melyen kivezethető a cső.
(FI01T0_DOORSEAL_001)

Fisher ajtórés szigetelő függöny (300x28 cm)
Ajtófüggöny, amin kivezethető a mobil klíma csöve
Öntapadós kivitelezésének köszönhetően könnyen a résnyire nyitott ajtóra rögzíthető. 300x28 cm a mérete, bárhol meg
lehet hajtani az anyagot, így több ajtó méretre is illeszthető. Az anyag középen cipzárral van ellátva, melyen két kocsi
van, így létrejön egy rés, melyen kivezethető a cső.
(FI01T0_DOORSEAL_002)

Fisher ablakszigetelő függöny (120x120 cm)
Ablakfüggöny, amin kivezethető a mobil klíma csöve
Öntapadós kivitelezésének köszönhetően könnyen ablakra ragasztható. 120x120 cm-es ablakra javasolt, de bárhol meg
lehet hajtani az anyagot, így több ablak méretre is illeszthető. Az anyag középen cipzárral van ellátva, melyen két kocsi
van, így létrejön egy rés, melyen kivezethető a cső.
(FI01T0_WINDOWSEAL_001)

Fisher Kondenzvíz elvezető cső
Kondenzvíz elvezető cső mobil klímához 60cm hosszú (d17mm csatlakozócsonkhoz) Ennek segítségével könnyedén
elvezetheti a gépműködése közben képződő kondenzvizet.
(FI01T0_DRAINPIPE_001)
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KÜLTÉRI ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐK FLEXI MOBIL KLÍMÁHOZ
Fisher Komfort Kit
Komfort vezérlő-befúvó készlet, infra távirányítóval.
Beltéri kezelőegység a FLEXI mobil klíma kültéri elhelyezése esetén. A klímaberendezést rá lehet csatlakoztatni és a
berendezés távirányítójával vagy a komfort kit nyomógombjaival a szobából lehet vezérelni. Amennyiben a mobil klímát
több helységben is használják szüksége lehet több ilyen kiegészítőre. Így nem kell mindig leszerelni a Komfort Kit-et,
hanem csak át kell csatlakoztatni a klímaberendezést.
(FI01T0_KOMFORTKIT_001)

KIEGÉSZÍTŐK A MAXIMÁLIS KOMFORTÉRT FLEXI MOBIL KLÍMÁHOZ
Fisher Double Duct Indoor
Kiegészítő szett FLEXI mobil klíma kétcsöves kialakításához
Két csöves kialakításhoz szükséges kiegészítőket tartalmazza beltéri használatra hűtéskor. A két csöves kialakításnak
köszönhetően az egyik csövön beszívja a kültéri levegőt, a másikon kifújja a meleg levegőt. Így nem lesz alacsony légnyomás a szobában és nem áramlik be feleslegesen a kültéri meleg levegő.
( FI01T0_DOUBLEDUCTIN_001)

Fisher átvezető adaptor
Fali átvezető adaptor záró sapkával Fisher FLEXI berendezéshez
A falon lévő lyukra lehet szerelni, rá lehet csatlakoztatni a csővéget. Amikor a klíma üzemen kívül van, a zárósapkával le
lehet zárni a kivezető nyílást. A termék alkalmazható pl. fal, gipszkarton vagy ablak esetén.
(FI01T0_ATVEZETO_001)

Fisher csővég
A FLEXI mobil klímához használható bajonettzáras csőcsatlakozó végződés.
(FI01T0_CSOVEG_001)
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Fisher lapos csővég
A Fisher FLEXI mobil klímákhoz használható lapos kifúvó csővégződés a levegőkivezető csőre.
Amennyiben szeretné kivezetni négyzet alakú nyíláson keresztül a mobil klíma csövét, lehetősége van nem kör-ovális
alakú, hanem téglalap alakú kivezetésre is. Ebben az esetben a cső végére csatlakoztassa a Fisher lapos csővéget és
máris egy téglalap formájú résen távozhat a meleg levegő.
(FI01T0_LAPOSCSOVEG_001)

Fisher légcső (3m)
A Fisher mobil klímákhoz használható 3 méter hosszú levegőkivezető gégecső, csatlakozók nélkül.
Ennek segítségével megnyújthatja a berendezés és a kivezető rés között a távolságot. Továbbá, kényelmesebben is
tudja „hajtogatni” a hosszabb csövet. Amennyiben plusz gégecső érdekli, úgy csővég is kellhet az átvezető adapotorhoz
és a komfort kithez is. (Figyelem, a hosszabbítás csökkenti a berendezés hűtőteljesítményét)
(FI01T0_LEGCSO_001)

Fisher slide kit
Levegőkivezető készlet tolóablakhoz (FLEXI mobil klímához)
Amerikai ablakokhoz (tolóablak) javasolt a használata. Teleszkópos kivitelezésű, így a kivezető cső helyzete állítható.
Azon-ban, nem csak amerikai ablakokhoz használható függőleges helyzetbe téve, résnyire nyitott ablakhoz betámasztható. (Tolóablak: amerikai típusú ablak, mely nem nyílik, hanem feltolható)
(FI01T0_SLIDEKIT_001)

Fisher carbon filter
Szénszűrő
Aktívszenes finom szűrő Fisher FLEXI mobil klíma berendezéshez, mely a kellemetlen szagokat megszűri. Amennyiben
csak hűtésre évenként, ha fűtésre is használja fél évenként javasoljuk a szűrő cseréjét.
(FI01T0_CARBONFILTER_001)

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

FAN-COIL

PÁRÁTLANÍTÓ

MOBIL KLÍMA

ABLAKKLÍMA

HŐSZIVATTYÚ

LÉGTISZTÍTÓ

LÉGFÜGGÖNY

SPLIT KLÍMÁK

AZ ÖN FISHER KLÍMA TANÁCSADÓJA:

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: 2022/02

