
Fisher Free Multi Inverter 
Tökéletesen alkalmazkodik 
otthona igényeihez

Lakásában több szobát szeretne egyszerre hűteni vagy fűteni?
A Fisher Free Multi Inverter tökéletes megoldás lehet Önnek!

A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

A Fisher Free Multi Inverter egyetlen kültéri egységéhez, akár 4 beltéri egység is csatlakoztatható. A lakás adott szobájának 
adottságait, fekvését, illetve az Ön hűtési/fűtési igényét � gyelembe véve szabadon választható és variálható a beltéri egység típu-
sa (oldalfali, kazettás, vagy légcsatornázható beltéri egység).

Válasszon a szoba hűtési/fűtési  igényének leginkább megfelelő berendezést a maximális hatékonyságért, 
válassza  Fisher Free Multi Invertert!

Fontos! A különböző beltéri egységeken fűtés és hűtés egyszerre nem lehetséges. 

További 6 érv, amiért jobban megéri multi készüléket választania:
1 Magas hatékonyság – alacsony rezsiköltség 
 A nagy hatékonyságú DC inverteres kompresszornak köszönhetően magas hűtési teljesítmény érhető el alacsony energia-

felhasználás mellett.

2  Pontos, precíz szabályozhatóság – maximális komfort
 A beltéri egységek egymástól függetlenül szabályozhatók. Az inverteres teljesítményszabályzásnak köszönhetően lakása 

minden szobájában a pillanatnyi igénynek megfelelő lesz a leadott teljesítmény, így az egyes helyiségek hőmérséklete nagyon 
precízen, akár 0,5 °C-os tartományon belül tartható, így biztosítva a maximális komfortot az Ön otthonában. 

3 Hosszú telepítési távolság
 A hosszú csövezési hossznak köszönhetően nem okoz gondot az egyetlen kültéri egység elhelyezése. 

4 Kisebb helyigény
 Lecsökken a kültéri egység helyigénye, hiszen 2-3, vagy akár 4 egység helyett csak egyet kell felszerelni.

5 Csendesebb működés 
 A kültéri egység csendesebb lesz, mintha ugyan-

olyan teljesítményű 4 mono kültéri egységet működ-
tetnénk.

6 Optimális teljesítményszabályozás
 A beltéri egységek összes teljesítménye megha-

ladhatja a kültéri egység névleges teljesítményét. 
A készülék automatikusan nagyobb teljesítményre 
kapcsol, abban a szobában, ahová besüt a nap, míg 
az árnyékos oldalon kisebb teljesítményt ad le.



Műszaki adatok FSAI-Pro-90AE1 FSAI-Pro-120AE1 FSAI-Pro-180AE1
Hűtőteljesítmény W 2 700 3 200 5 000
Fűtőteljesítmény W 2 650 3 220 5 270
Méret
(Szél.×Mag.×Mély.) mm 710×250×189 790×275×196 930×275×198

Belső hőmérséklet oC Hűtésben min. 17oC / fűtésben max. 30oC

FISHER MULTI KÉSZÜLÉKHEZ VÁLASZTHATÓ BELTÉRI EGYSÉGEK

INVERTERES MULTI OLDALFALI KLÍMABERENDEZÉSEK
Professional sorozat: FSAI-Pro-90/120/180AE1

Oldalfali split klímaberendezés számos extrával, melynek köszönhetően garantálja az alábbiakat:

4 Tiszta, egészséges levegő

4 Gazdaságos működés (hűtés/fűtés)

4 Tökéletes komfortérzet otthonában (a lent felsorolt funkciók szerint)

Ideális többszobás lakások, irodák klimatizálására.

Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

Ionizátor

Silver ionszűrő

„GOLDEN FIN” bevonatú 
hőcserélők

Éjszakai üzemmód

Memóriában eltárolható 
egyéni beállítás

Hideg katalitikus szűrő

„Follow me” funkció

Párátlanító üzemmód

Melegindítás

Turbó üzemmód

Infra távirányító

Automatikus légterelés 
(le/fel)

Automatikus átváltás 
(hűtés/fűtés)

Automatikus újraindulás

Digitális kijelzés

Időzítés (24 órás)
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INVERTERES MULTI KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG
FSKMIF-90AE2-EU/FSKIF-120AE2-EU/FSKMI-180AE2-EU

Álmennyezetbe építendő klímaberendezés, amely kiváló megoldás nagyméretű terek klimatizálására.

4 Esztétikus megjelenés: az álmennyezetbe süllyesztett berendezés, bármilyen belső térbe jól illeszkedik 
4 Nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón
4 A négyirányú (360°-os) légbefúvásnak köszönhetően tökéletes légeloszlást biztosít

Ideális irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

INVERTERES MULTI LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG
FSLMIF-90AE2/FSLIF-120AE2/FSLMI-180AE2

A légcsatornás klímaberendezés esetében, a klimatizálandó helyiség álmennyezetébe csak a befúvórácsot 
szükséges beépíteni. A beltéri egységből a kezelt levegő légcsatornákon jut el a kívánt szobába, így bizto-
sítva a lehető leghalkabb működést.

4 Esztétikus megjelenés: az álmennyezet fölé épített berendezés bármilyen belső térbe jól illeszkedik 
4 Nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón
4 Tökéletesen csendes működés

Ideális szállodák, irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

Műszaki adatok FSKMIF-90AE2-EU FSKIF-120AE2-EU FSKMI-180AE2-EU
Hűtőteljesítmény W 2 650 3 500 5 300
Fűtőteljesítmény W 3 220 3 500 6 000
Méret                          Beltéri
(Szél.×Mag.×Mély.) Panel mm 570×570×260 570×570×260 570x570x260

647×50×647 647×50×647 647×50×647
Belső hőmérséklet oC Hűtésben min. 17oC / fűtésben max. 30oC

Műszaki adatok FSLMIF-90AE2 FSLIF-120AE2 FSLMI-180AE2
Hűtőteljesítmény W 2 650 3 500 5 300
Fűtőteljesítmény W 3 220 3 500 6 000
Méret
(Szél.×Mag.×Mély.) mm 710×210×635 700×210×635 920×210×635

Belső hőmérséklet oC Hűtésben min. 17oC / fűtésben max. 30oC

Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

Porszűrő

Időzítés

“Follow me” funkció

Párátlanító üzemmód

Éjszakai üzemmód

Melegindítás

Automatikus légterelés
(le/fel)

Automatikus átváltás
(hűtés/fűtés)

Automatikus újraindulás

Kezelt levegő elvezetési 
lehetőség

Frisslevegő bekötési 
lehetőség

Infra távirányító

Vezetékes távirányító (opció)

Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

Porszűrő

Időzítés

Melegindítás

Párátlanító üzemmód

Éjszakai üzemmód

Áthelyezhető hőmérséklet 
érzékelés

Automatikus újraindulás

Automatikus átváltás
(hűtés/fűtés) 

Frisslevegő bekötési 
lehetőség

Infra távirányító  (opció)

Vezetékes távirányító



Az Ön klímatanácsadója:

www.� sherklima.hu
2013/01

INVERTERES MULTI KÜLTÉRI EGYSÉGEK
Duo, Trio, Quattro

A kültéri egységhez az Ön igényétől függően, kettő, három, vagy akár négy beltéri egység is csatlakoz-
tatható a felsorolt típusokból. 

Válasszon olyan berendezést, amely maximálisan megfelel az 
igényeinek, válassza a Fisher multi invertert!

Műszaki adatok
DUO TRIO QUATTRO

FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2
Csatlakoztatható beltéri egységek 2 3 4
Névleges Hűtőteljesítmény W 5 140 7 410 9 880
Névleges Fűtőteljesítmény W 4 940 8 310 10 320 
SEER / hűtésenergiaosztály - 5,5 / A 5,4 / A 5,1 /A
SCOP / fűtésenergiaosztály - 3,6 / A 3,4 / A 3,4 / A
Méret
(Szél.×Mag.×Mély.) mm 845×700×320 900×860×315 990×965×345

Üzemeltetési határok      Hűtés oC -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50
(külső hömérséklet)         Fűtés oC -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24


