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Максимално удобство за всички наши потребители

JAPAN R&D Center и 60-метровата тестова кула
Централата JAPAN R&D Center за разработване 
на климатични системи за световния пазар

Fujitsu General Central Air-Conditioner (WUXI) Co., 
Ltd. (Китай)
Главен завод за системи с променлив поток на 
хладилния агент. Сертифициран – ISO9001 и 
ISO14001.
 

Високо качество на разработка и производство

Централата – JAPAN R&D Center, е оборудвана с 
най-различна тестова техника за пресъздаване на 
всякакви условия на работа. Това включва и тестова кула с 
60 m сградна денивелация. Ние предлагаме 
висококачествени и надеждни продукти, отговарящи на 
нуждите на нашите клиенти от всички краища на света, 
като постигаме това посредством тази усъвършенствана 
централа – JAPAN R&D Center, и шест завода в Китай и 
Тайланд.

Съдържатели на сгради Крайни потребителиМонтажисти Обслужващи и 
управляващи компании

Серията VRF AIRSTAGE на FUJITSU GENERAL е разработена 
върху нашия дългогодишен опит в областта на климатичните 
технологии, като за първи път беше пусната на пазара преди 
11 години. Предлагаме серия от продукти с предназначение, 
както за просторни домове, така и за мащабни сгради, за да 
можем да отговорим на различните потребителски нужди.

Fujitsu General разработват и произвеждат 
висококачествени и енергийно ефективни 
продукти вече повече от 35 години. Като 
използва най-новите японски технологии и 
ненадминат опит, компанията разработва 
продуктите си съобразно своята политика на 
„създаване на възможно най-комфортната 
среда”.

Серия V-II
Модел с висока ефективност и компактен дизайн
Разширена серия от 8HP до
48HP – с 2HP стъпка между мощностите / термопомпа

10HP / система с 
утилизация на топлината
8,10HP / термопомпа и 
охладителна система 

Серия J-II
Модел с висока 
ефективност
4HP до 6HP / 
термопомпа

Серия J
6HP / термопомпа

Серия V
8 до 42HP / термопомпа

За дома и малкия бизнес

С предназначение в областта на бизнеса

Серия S
10HP / 
система с утилизация 
на топлината и термопомпа

2 3

Да създадеш комфорт
Високо ниво 

на надеждност

Лесна поддръжка 
и достъпен сервиз

Лесен монтаж
Гъвкавост
в дизайна

Удобство и 
усещане 

за комфорт

Висока
ефективност

ИСТОРИЯ

Система с 
утилизация 
на топлината
8 до 36HP
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Контрол на инвертора със стъпка от 0,1 херца.

Лесно за проектиране и лесен монтаж с 
помощта на гъвкави  тръбопроводи и 
разпределителни кутии.

Информацията за състоянието на 
вътрешните тела се получава директно 
от дистанционното, което спомага за 
бързото локализиране и отстраняване на 
евентуални повреди.

Жично дистанционно 
управление с
най-големият LCD 
сензорен панел.
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Едновременно отопление и охлаждане
Системата за рекуперация създава максимален комфорт за потребителите с 
възможността едновременно да бъдат използвани функциите отопление и 
охлаждане
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Енергийно 
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благодарение на 
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Режимът на работа може да 
бъде свободно променян при 
големи температурни разлики 
в рамките на деня като 
например през периода, когато 
се сменят сезоните.

Режимите на охлаждане и 
отопление могат да бъдат 
свободно избирани при всяко 
от вътрешните тела с цел 
едновременното охлаждане и 
отопление в стаите с високи 
температурни разлики.

6 7

Централизирано
 дистанционно 

управление

Групов контролер Контролер 
със сензорен 

панел

System Controller
 (Софтуер)

Жично 
дистанционно 

управление

Wired Remote Controller
(Touch Panel)

НОВОТО  индивидуално дистанционно управление

Опростено
 дистанционно

 управление

Безжично 
дистанционно 

управление

Общо (централизирано) дистанционно управление

Единични дистанционни управления

Разнообразни и опростени системи за регулиране
Усещането за комфорт на всеки потребител се 
постига от разнообразните системи за регулиране: 
индивидуално дистанционно управление, централно 
дистанционно управление и система за управление 
на сградата.

8HP до 36HP

Богат избор до максимум 36HP

Разнообразни вътрешни тела, които подхождат на всякакъв интериор
Можете да си изберете измежду богата гама от 
вътрешни тела с разнообразен дизайн и 
най-различен капацитет, за да постигнете 
необходимите параметри.

Серия VR-II
8,10,12HP

930mm

Изберете измежду 14 модела, за да постигнете 
възможно най-добрата комбинация.

Конфигурация на системата

Използват се при режима на 
работа за целогодишно 
охлаждане за помещенията и 
другите пространства, които 
изискват постоянно 
регулиране на температурата 
през цялата година.

Ефектът от 
енергоспестяването 
при работещите 
системи е подобрен, 
тъй като режимите на 
отопление и 
охлаждане действат 
по едно и също време 
в една и съща 
климатична тръбна 
инсталация.

Рекуперативната система постига много голяма 
ефективност, като използва отпадната топлина получена 
при охлаждане в дадено помещение,за отопление в 
друго.
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Комбинации на системи с утилизация на топлината

Високо ефективен компресор

Единствен по рода си четиристранен 
топлообменник

Ефективност по време на работа

Енергийно-ефективна технология

Високият коефициент на полезно действие при високия клас е постигнат за всички 
комбинации благодарение на единственото по рода си устройство на 
топлообменника, високоефективния двоен компресор на прав ток и някои други 
наши технологии.

Синусоиден DC инверторен контрол 
Високата ефективност се реализира чрез  намаление
на  загубите при модулирането на мощностите.

Мощен голям витлов вентилатор
Посредством CFD *1 технология, с обновен дизайн 
вентилатора постига висока производителност и ниско ниво 
на шум.

* 1. CFD = изчислителна динамика на флуидите

Subcool топлообменник
Високо ефективент топлообмен се постига чрез специална 
двутръбна вътрешна конструкция.

Трифазен DC инверторен вентилатор
Ефективността е подобрена значително, чрез 
високотехнологичния мотор на вентилатора.
DC мотора на вентилатора осигурява ниски нива на шум.

Предна смукателна решетка 
В конфигурация от повече външни тела се подобрява въздухопотока 
към топлообменника.

DC инверторен компресор
Високоефективен DC двуроторен компресор с отличен КПД.

Ефективността на топлообмяна е значително подобрена благодарение на новия четиристранен 
топлообменник, който увеличава площта на ефективната повърхност.

Високо ефективен контрол на скоростта на 
компресора
Ефективен температурен контрол в помещения с малки 
топлинни загуби (контрол на скоростта на компресора 
със стъпка 
от 0,1 херца).
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Висока енергийна 
ефективност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новото дистанционно управление с кабел е оборудвано с таймер за изключване, който 
автоматично спира работата, когато настроеното време за работа изтече. Това предотвратява 
загубата на енергия.
Освен това, с новото дистанционно управление може да се настройва интервалът от време, 
когато работата вече е спряна.

Автоматичен таймер за изключване

Минималната и максималната температурна граница 
могат да бъдат настройвани, с което се постига още 
по-голямо енергоспестяване с грижа за удобството на 
потребителя.

Определяне на стайната 
температура

Енергоспестяващи функции

Процесът на работа се регулира с висока 
ефективност

Контрол на хладилния агент вътре в топлообменника
Топлообменника е разделен в горната и 
долната част. Топлообмена се подобрява чрез 
оптимално регулиране на потока на хладилния 
агент във всекитоплообменник, чрез пресостат . 
Много от хладилния агент еразположен в 
горната част на  топлообменника с голям дебит 
на входящия въздух.

Когато имаме каскадно свързване, имаме 
разпределение на работата извършвана от 
всеки компресор. Ефективността се 
подобрява чрез експлоатация на ротационият
компресор в най  ефективният обхват на 
скорост, съвместно с топлообменниците.

Разпределено управление на извършената работа

Високо ефективна работа Неефективна работа

Ниво на натоварване на компресора

Режимът на ограничаване на капацитета може да се 
настройва в пет степени на интензивност.
Консумацията на енергия по време на високите 
стойности се ограничава и така максималното 
натоварване се възпрепятства.

Режим на ограничаване на капацитета

Икономичният режим на работа може да се настройва 
с дистанционното управление.
Настройката за температура автоматично се включва 
и изключва на определени интервали от време.

Икономичен режим на работа

Настройка при охлаждане

Температурен контрол 
в икономичен режим

Зададена темп.

MAX. +2°C

Икономичен режим

Увеличаване
Увеличаване

Настройка при отопление

Температурен контрол 
в икономичен режим

MAX. -4°C

Икономичен режим

Зададена темп.
Понижаване

Понижаване
Понижаване

Понижаване

Heating Cooling

Original Set Temp Set point limitation setting
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Ефективен режим
Настройка на 
капацитета 
в проценти

100%

80%

60%

40%

0%

Настройка на работен 
интервал(17:00 до 24:00)

Настройка за 
изключване

(от 30 до 240 мин.)

17：00 24：00

ON Автоматично изключване

OFF

Топлообменник Външно тяло

Голям 
въздушен 
дебит

Вентилатор

Малък 
въздушен 
дебит

Високо ефективен контрол на потока 
на хладилния агент

Интензивен 
поток на 
хладилния 
агент

Eлектро-
магнитен 
вентил

Tоплообменник

Разпределител
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Удобство
и усещане 
за комфорт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лесно преминаване от режим охлаждане в режим отопление
При автоматичен режим, автоматично се включва режим на 
охлаждане / отопление според зададената температура и 
стайната температура.

Автоматично преминаване от режим охлаждане / отопление за 
всяка стая.

Опростена работа със жичното дистанционно 
управление (сензорен панел)
Голям лесен за работа LCD сензорен дисплей, лесен за 
четене и удобен за управление.

Фактор на 
натоварване 
според 
външната темп.

Мощност

Номинално 
ниво на шум

Фактор на 
натоварване 
според 
външната темп.

Мощност

Номинално 
ниво на шум

time

100%

58dB

0

0

Топлинен товар

down

Приоритет ниско шумов режим

Определяне на шумови нива

Приоритет на ниско шумов режим

Време

100%

58dB

0

0
Авто ресет

Автоматично 
редуване

Приоритет  на настройка по мощност

Топлинен товарТоплинен товар

Тих режим на работа
Ниско шумов режим
Двата ниско шумови режима могат да бъдат 
избрани автоматично в зависимост от 
настройките и външните температури.

Време

Отопление

Изсушаване Вентилация

Зададена 
темп.

0.5°C

-0.5°C

2°C

-2°C

Режим охлаждане
Режим отопление

Работа на вентилатора при охлаждане
Работа на вентилатора  при отопление

Room A
24°C

Room C
27°C

Room D
OFF

Room E
23°C

Room B
18°C

Охлаждане

Прецизен контрол на потока на  хладилния агент
Прецизноста и плавния контрол на скоростта 
на потока на хладилния агент се постига чрез
DC инверторно управление и пресостата във 
вътрешните тела. Това дава възможност за
лесен контрол на температурата със висока 
точност до ± 0,5 ° C.

Температурно изменение 
в помещението симулация 
в режим отопление
* Симулация в режим на отопление

Комфортният режим на работа се 
постига благодарение на малките 
отклонения от зададената 
стайна температура.

Бързо достигане на зададената температура

Low

High

Set temp.

Cold

Hot Hot

±0.5˚C

Широк LCD сензорен дисплей

Задно осветяване

Он/оф бутон

Зададена температура

Стайна температура

Възможност за настройка 
на много езици
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Работа на вентилатора  при отопление

Room A
24°C

Room C
27°C

Room D
OFF

Room E
23°C

Room B
18°C

Охлаждане

Прецизен контрол на потока на  хладилния агент
Прецизноста и плавния контрол на скоростта 
на потока на хладилния агент се постига чрез
DC инверторно управление и пресостата във 
вътрешните тела. Това дава възможност за
лесен контрол на температурата със висока 
точност до ± 0,5 ° C.

Температурно изменение 
в помещението симулация 
в режим отопление
* Симулация в режим на отопление

Комфортният режим на работа се 
постига благодарение на малките 
отклонения от зададената 
стайна температура.

Бързо достигане на зададената температура

Low

High

Set temp.

Cold

Hot Hot

±0.5˚C

Широк LCD сензорен дисплей
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Гъвкавост 
при проектиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1000 м Обща дължина на тръбите Цялостна дължина на 
тръбната инсталация от 

*21,000 m

15m макс.

Денивелация между 
външно и вътрешно 
тяло

60m макс.

Дължина на тръбата между първия 
тройник и най-далечното вътрешно 
тяло

Реална дължина 
на тръбния път

165m макс.

50m макс.
За външните тела макс. 
денивелация е 40м

Макс. денивелация 
между външни и 
вътрешни тела

* 2. Забележка: Когато има едно външно тяло, максимумът 
  е 700 метра.

Висок напор от 80Ра
Използваният вентилатор с голям диаметър оборудван с DC мотор 
достига висок напор от 80 Ра.
Това позволява монтаж на външни тела на всеки етаж във 
високите сгради.

като стандарт
80 Pa

Примерна инсталация

Широк работен диапазон
Монтажът в условията на екстремни 
температури е възможен благодарение на 
широкия работен диапазон.
Охлаждане: от -10°C до около 46°C
Охлаждане и отопление: от -10°C до около 21°C
Отопление: от -20°C до около 21°C

Голям диапазон комбиниране
Различни комбинации от 8 до 48к.с. със стъпка 
от 2к.с.12 вида и 55 модела вътрешни тела от 2,5 
до 25кВ. Максимум претоварване на системата 
до 150%

от 50% до 150%
Възможност за свързване 

на вътрешни тела към инсталацията

до 53 тела
Възможност за свързване 

към една система

・Разпределителните кутии могат свободно да бъдат разполагани между първия тройник и вътрешното тяло.
· Максималната денивелация между 2 кутии е 15м
* 1.Не е необходима разпределителна кутия ако се ползва само функцията охлаждане

(мулти)
(единична)

Разпределителна кутия Разпред. 
кутия 

(макс. 8 
вътрешни тела)

(макс. 3 до 8 
вътрешни тела)

Тройник

Единично 
свързване Мулти тип &Единично

свързване
Комбинирано

свързване
*1 RB unit less
   connection

Individual 
cooling and 

heating
Application Simultaneous 

cooling and heating
Individual 

cooling and heating
Simultaneous 

cooling and heating Cooling only

Гъвкавост при разполагането 
на тръбната разводка
Удобство при инсталиране заради различните видове разпределителни кутии

CoolingCooling
46°C 

-10°C -10°C 
-20°C -20°C 

21°C 
Heating

(°C)
50

40

30

20

10

0

-10

-20
-10°C -10°C 

21°C 
Cooling & Heating 
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Лесен 
монтаж

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Последователно свързване Каскадно свързване

или

RB Unit
До 3,600m 
макс. дължина 

на сигналния кабел

Забележка: при инсталации с много външни тела, не 
може да бъде приложена функцията-автоматично, 
последователно адресиране на вътрешните тела

Височина
198mm

•Двустранна връзка

• До две разпределителни кутии могат да се свържат 
в паралел

• Компактен и тънък,енергономичен дизайн 
• Не е необходима дренажна тръба
• Позицията на таблото за управление може да се променя, 
за да отговарят на условията на монтиране

Разпределителната кутия може да се монтира без ограничение в 
позиционирането и.

Позволява вертикален монтаж в тесни пространства

Разпределителна кутия (РК единична)

• Компактен и тънък,енергономичен дизайн 
• Не е необходима дренажна тръба
• Опростен дизайн за монтаж последователно свързване

Разпределителна кутия (РК мулти)

Автоматичното адресиране 
се осъществява 

през външното тяло

Адресите на вътрешните тела 
се получават автоматично 

на дисплея на външното тяло

Възможно е и ръчно адресиране на вътрешните тела от тях самите или от дистанционните им управления

7 1 0

62 4 5
Настройката се осъществява 

чрез последователно натискане 
на бутоните позиционирани 

в оперативния модул на външното тяло

3

1

2

1

4 5

0

6

3 7

Сигнален усилвател

Разпределителна кутия

Възможност за гъвкав проект 
чрез разпределителна кутия (RB)

Възможно е пренасянето 
с електрокар.

Може да се пренася 
с електрокар

Може да се вдига 
с малък асансьор

Дизайнът на външното тяло 
позволява използването 
на лента за кран.

Лесно може да се вдига 
с кран с помощта на 
куки и лента за кран

Лесен достъп
Благодарение на предния панел с 
Г-образна форма, който може да се 
демонтира, работното 
пространство за монтаж и 
поддръжка значително се 
увеличава. При монтажа на 
няколко компоненти работата се 
извършва лесно и ефективно дори 
и в тясно пространство.

Увеличаване на работното 
пространство

Гъвкава тръбна връзка
Тръбната инсталация и кабелите са 
достъпни отпред, от лявата и дясната 
страна и отдолу.

Автоматично адресиране
Адресът на всяко вътрешно тяло, разпределителна кутия и усилвател на сигнала, може да бъде автоматично разпознат чрез 
настройка  на външния модул.

Лесна доставка

Опростен процес на монтаж на сигналното окабеляване
Инсталацията е предвидена, като 
комуникационното окабеляване на 
разпределителните кутии и вътрешните тела 
може да бъде свързано последователно.
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За пръв път се представя логически контрол - 
инверторно управление на компресора за 
балансиране на налягането на хладилния 
агент във всяко външно тяло

Контрол на налягането на хладилния агент

Балансиран работен товар Небалансиран работен товар

ON ON ON ON ON OFF

Мастър Слейв 1 Слейв 2

DC
3

DC
2

DC
1

Мастър Слейв 1 Слейв 2

DC
3

DC
2

DC
1

Работен 
товар на 

компресора

DC
3

DC
2DC

1

DC
3DC

2DC
1

DC
3DC

1
DC
2

Ако един от компресорите аварира, 
останалите поемат неговия товар в авариен 
режим

Подсигурителни функции

*:Забележка: поддържащите функции са възможни в зависимост 
от вида на аварията.

Висока степен 
на надежност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чрез вграждане на голям акумулаторен съд, 
хладилния агент, който е не е напълно 
изпарен,остава вътре в акумулатора и само
стабилна газова фаза се подава към 
изпарителя.

Защита от обратен поток на течната фаза на хладилния агент
от изпарителя

Втечнен фреон
(остава във буфера)

Напълно 
изпарен фреон

Голям 
акумолаторен

съд

Чрез внедряване в производство на новия 
топлообменник със специялно покритие се 
увеличава корозиостойчивостта на 
съоръжението

Нов топлообменник със специално "blue fin" покритие

Хидрофилно покритие

Кобалтова защита

Стандартна хром защита

Основен 
материал-алуминии

Топлообменник със специално покритие

Компресор

Работа на външните тела на ротационен принцип
Ротационно стартиране на работа на компресорите за 
разпределение на тежестта на работа

Забележка: при ротация на работата на компресорите,се редуват времената на 
старт/стоп режима 

Ротация

Ротация Ротация



FEATURES

18 19

За пръв път се представя логически контрол - 
инверторно управление на компресора за 
балансиране на налягането на хладилния 
агент във всяко външно тяло

Контрол на налягането на хладилния агент

Балансиран работен товар Небалансиран работен товар

ON ON ON ON ON OFF

Мастър Слейв 1 Слейв 2

DC
3

DC
2

DC
1

Мастър Слейв 1 Слейв 2

DC
3

DC
2

DC
1

Работен 
товар на 

компресора

DC
3

DC
2DC

1

DC
3DC

2DC
1

DC
3DC

1
DC
2

Ако един от компресорите аварира, 
останалите поемат неговия товар в авариен 
режим

Подсигурителни функции

*:Забележка: поддържащите функции са възможни в зависимост 
от вида на аварията.

Висока степен 
на надежност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чрез вграждане на голям акумулаторен съд, 
хладилния агент, който е не е напълно 
изпарен,остава вътре в акумулатора и само
стабилна газова фаза се подава към 
изпарителя.

Защита от обратен поток на течната фаза на хладилния агент
от изпарителя

Втечнен фреон
(остава във буфера)

Напълно 
изпарен фреон

Голям 
акумолаторен

съд

Чрез внедряване в производство на новия 
топлообменник със специялно покритие се 
увеличава корозиостойчивостта на 
съоръжението

Нов топлообменник със специално "blue fin" покритие

Хидрофилно покритие

Кобалтова защита

Стандартна хром защита

Основен 
материал-алуминии

Топлообменник със специално покритие

Компресор

Работа на външните тела на ротационен принцип
Ротационно стартиране на работа на компресорите за 
разпределение на тежестта на работа

Забележка: при ротация на работата на компресорите,се редуват времената на 
старт/стоп режима 

Ротация

Ротация Ротация



Дизайн улесняващ сервизното обслужване

Разширяване на работното пространство

Осигурен е директен достъп до 
електрическите компоненти, клапани и 
компресорни части, за по лесна 
поддръжка.

Възможността за лесен 
демонтаж на оперативната 
платка дава възможност за 
достъп до елементите 
разположени зад нея.

Компактните ел.компоненти се 
заменят и поддържат лесно

Проверката и подмяната на основни части е лесно, благодарение на иновативнатаконструкция на външното тяло и LED 
оперативния дисплей.

Лесно достъпен магнет вентил Ел.захранването чрез плъзгане в страни 
осигурява достъп до другите елемент

Лесен за разчитане 
7-сегментен LED дисплей.

Двоен преден панел позволяващ
достъп от горната или
долната страна на външното 
тяло.

Освобождаване на работно 
пространство

Частите лесно могат да бъдат подменяни дори и в тесните пространства в тавана.

FEATURES

20 21

Лесна 
поддръжка 
и сервиз

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статус на настройки

Адресиране вътрешни тела

Вид грешка/архив грешки

Жично дистанционно 
управление

(сензорен панел)

Различните състояния на работни режими или 
информация за грешка, може да се провери лесно 
чрез дисплея на кабелното дистанционно 
управление
Адресирането, зададените стойности или информация за 
грешка се индикират.

Софтуерна програма за поддръжка „Service Tool”
Нашата софтуерна програма за поддръжка може да бъде свързана с всяко звено от електрическата мрежа на системата с променлив 
поток на хладилния агент (VRF системата). Програмата осигурява лесна поддръжка и отстраняване на грешки, като позволява на 
потребителя да анализира всички работни данни от VRF системата.

Вътрешно
тяло

USB адаптор
(местна доставка)

Комуникационна
линия

Разпределителна 
кутия

Външно тяло

Software

Service Tool 
UTY-ASGX

Лесна връзка 
посредством 
USB адаптер

RB устройство таван



Дизайн улесняващ сервизното обслужване

Разширяване на работното пространство

Осигурен е директен достъп до 
електрическите компоненти, клапани и 
компресорни части, за по лесна 
поддръжка.

Възможността за лесен 
демонтаж на оперативната 
платка дава възможност за 
достъп до елементите 
разположени зад нея.

Компактните ел.компоненти се 
заменят и поддържат лесно

Проверката и подмяната на основни части е лесно, благодарение на иновативнатаконструкция на външното тяло и LED 
оперативния дисплей.

Лесно достъпен магнет вентил Ел.захранването чрез плъзгане в страни 
осигурява достъп до другите елемент

Лесен за разчитане 
7-сегментен LED дисплей.

Двоен преден панел позволяващ
достъп от горната или
долната страна на външното 
тяло.

Освобождаване на работно 
пространство

Частите лесно могат да бъдат подменяни дори и в тесните пространства в тавана.

FEATURES

20 21

Лесна 
поддръжка 
и сервиз

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статус на настройки

Адресиране вътрешни тела

Вид грешка/архив грешки

Жично дистанционно 
управление

(сензорен панел)

Различните състояния на работни режими или 
информация за грешка, може да се провери лесно 
чрез дисплея на кабелното дистанционно 
управление
Адресирането, зададените стойности или информация за 
грешка се индикират.

Софтуерна програма за поддръжка „Service Tool”
Нашата софтуерна програма за поддръжка може да бъде свързана с всяко звено от електрическата мрежа на системата с променлив 
поток на хладилния агент (VRF системата). Програмата осигурява лесна поддръжка и отстраняване на грешки, като позволява на 
потребителя да анализира всички работни данни от VRF системата.

Вътрешно
тяло

USB адаптор
(местна доставка)

Комуникационна
линия

Разпределителна 
кутия

Външно тяло

Software

Service Tool 
UTY-ASGX

Лесна връзка 
посредством 
USB адаптер

RB устройство таван



22 23

AJ*A90GALH
UNIT : AJ*A90GALH

AJ*108GALH
UNIT : AJ*108GALH

AJ*A72GALH
UNIT : AJ*A72GALH

22.4kW (8HP) 33.5kW (12HP)28.0kW (10HP)

AJ*144GALH
UNIT : AJ*A72/A72GALH

AJ*162GALH
UNIT : AJ*A90/A72GALH

50.4kW (18HP)44.8kW (16HP)

AJ*180GALH
UNIT : AJ*A90/A90GALH

56.0kW (20HP)

AJ*198GALH
UNIT : AJ*108/A90GALH

AJ*216GALH
UNIT : AJ*108/108GALH

67.0kW (24HP)61.5kW (22HP)

AJ*234GALH
UNIT : AJ*A90/A72/A72GALH

72.8kW (26HP)

AJ*252GALH
UNIT : AJ*A90/A90/A72GALH

AJ*270GALH
UNIT : AJ*A90/A90/A90GALH

84.0kW (30HP)78.4kW (28HP)

AJ*288GALH
UNIT : AJ*108/A90/A90GALH

89.5kW (32HP)

AJ*306GALH
UNIT : AJ*108/108/A90GALH

AJ*324GALH
UNIT : AJ*108/108/108GALH

100.5kW (36HP)95.0kW (34HP)

Модели външни тела
Комбинации на системи с утилизация на топлината
14 модела  8HP до 36HP

ВЪНШНО ТЯЛО

AJ* : AJY(FUJITSU), AJH(GENERAL)
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AJ*A90GALH
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AJ*108GALH
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67.0kW (24HP)61.5kW (22HP)
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UNIT : AJ*A90/A72/A72GALH

72.8kW (26HP)

AJ*252GALH
UNIT : AJ*A90/A90/A72GALH

AJ*270GALH
UNIT : AJ*A90/A90/A90GALH

84.0kW (30HP)78.4kW (28HP)

AJ*288GALH
UNIT : AJ*108/A90/A90GALH

89.5kW (32HP)

AJ*306GALH
UNIT : AJ*108/108/A90GALH

AJ*324GALH
UNIT : AJ*108/108/108GALH

100.5kW (36HP)95.0kW (34HP)

Модели външни тела
Комбинации на системи с утилизация на топлината
14 модела  8HP до 36HP

ВЪНШНО ТЯЛО

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



24 25

ВЪНШНО ТЯЛО

Спецификация

HPМощност

mm

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

˚CDB

˚CDB

˚CDB

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

m3/h

dB(A)

Pa

Охлаждане

Отопление

Охлаждане

Отопление

Охлаждане

Отопление

Охлаждане

Отопление

1 външно тяло

2 външни тела

3 външни тела

Модел

Размери

Хладилен агент

Тегло

Диаметър на 
тръбната разводка

Работен 
обват

Силово захранване

Мощност

Ниво на шум*2

Консумация

EER

COP

Въздушен обем

Макс. външно статично налягане

Eл. консумация на компресора

Вид на покритието на топлообменника

Височина

Ширина

Дълбочина

Течна фаза

Охлаждане

Отопление

8

22.4

25.0

5.45

5.70

4.11

4.39

11,100

56

58

80

7.5

Blue fin

1,690

930

765

262

11.8

12.70

15.88

22.22

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

15 

11.2-33.6

AJ*A72GALH

AJ*A72GALH

10

28.0

31.5

7.11

7.33

3.94

4.30

11,100

58

59

80

7.5

Blue fin

1,690

930

765

262

11.8

12.70

19.05

22.22

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

16 

14.0-42.0

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

12

33.5

37.5

9.75

9.62

3.44

3.90

11,100

59

61

80

7.5

Blue fin

1,690

930

765

262

11.8

12.70

19.05

28.58

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

17 

16.8-50.2

AJ*108GALH

AJ*108GALH

16

44.8

50.0

10.90

11.40

4.11

4.39

11,100×2

59

61

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

12.70

22.22

28.58

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

24 

22.4-67.2

AJ*144GALH

AJ*A72GALH

AJ*A72GALH

18

50.4

56.5

12.56

13.03

4.01

4.34

11,100×2

60

62

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

15.88

22.22

28.58

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

27

25.2-75.6

AJ*162GALH

AJ*A90GALH

AJ*A72GALH

20

56.0

63.0

14.22

14.66

3.94

4.30

11,100×2

61

62

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

15.88

22.22

28.58

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

30

28.0-84.0

AJ*180GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

 

22

61.5

69.0

16.86

16.95

3.65

4.07

11,100×2

62

63

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

15.88

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

32 

30.8-92.2

AJ*198GALH

AJ*108GALH

AJ*A90GALH

24

67.0

75.0

19.50

19.24

3.44

3.90

11,100×2

62

64

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

15.88

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

35 

33.5-100.5

AJ*216GALH

AJ*108GALH

AJ*108GALH

36

100.5

112.5

29.25

28.86

3.44

3.90

11,100×3

64

66

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

19.05

28.58

41.27

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

53

50.3-150.7

AJ*324GALH

AJ*108GALH

AJ*108GALH

AJ*108GALH

34

95.0

106.5

26.61

26.57

3.57

4.01

11,100×3

63

65

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

19.05

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

50

47.5-142.5

AJ*306GALH

AJ*108GALH

AJ*108GALH

AJ*A90GALH

32

89.5

100.5

23.97

24.28

3.73

4.14

11,100×3

63

65

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

19.05

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

47

44.8-134.2

AJ*288GALH

AJ*108GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

30

84.0

94.5

21.33

21.99

3.94

4.30

11,100×3

63

64

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

19.05

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

45 

42.0-126.0

AJ*270GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

28

78.4

88.0

19.67

20.36

3.99

4.32

11,100×3

62

63

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

15.88

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

42 

39.2-117.6

AJ*252GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

AJ*A72GALH

26

72.8

81.5

18.01

18.73

4.04

4.35

11,100×3

62

63

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

15.88

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

39 

36.4-109.2

AJ*234GALH

AJ*A90GALH

AJ*A72GALH

AJ*A72GALH

3-phase 4 wire , 400 V,  50Hz 3-phase 4 wire , 400 V,  50Hz

Ергономична комбинация

Обърнете внимание: спецификациите се основават на следните условия.
Охлаждане: Вътрешна температура от 27 ° CDB / 19 ° CWB, външна температура от 35 ° CDB / 
24 ° CWB.
Отопление: Вътрешна температура от 20 ° CDB / (15 ° CWB), както и открит температура от 
7 ° CDB / 6 ° CWB

Дължина на тръбната разводка: 7.5 m, денивелация между външното и вътрешно тяло: 0 m.
Когато се работи на охлаждане при външна температура на въздуха под -5 ° C,
външното тяло трябва да бъде инсталирано, по-високо или на нивото на вътрешните тела.

*Mин. възможен брой вътрешни тела във 1 конфигурация - 2

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

Възможна мощност на вътр. тела 

Макс.възможен брой за присъединяване 
на вътрешни тела*1

Газова фаза 
високо налягане

Газова фаза 
ниско налягане

Охлаждане/
Отопление
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ВЪНШНО ТЯЛО

Спецификация

HPМощност

mm

mm

mm

kg

kg

mm

mm

mm

˚CDB

˚CDB

˚CDB

kW

kW

kW

kW

W/W

W/W

m3/h

dB(A)

Pa

Охлаждане

Отопление

Охлаждане

Отопление

Охлаждане

Отопление

Охлаждане

Отопление

1 външно тяло

2 външни тела

3 външни тела

Модел

Размери

Хладилен агент

Тегло

Диаметър на 
тръбната разводка

Работен 
обват

Силово захранване

Мощност

Ниво на шум*2

Консумация

EER

COP

Въздушен обем

Макс. външно статично налягане

Eл. консумация на компресора

Вид на покритието на топлообменника

Височина

Ширина

Дълбочина

Течна фаза

Охлаждане

Отопление

8

22.4

25.0

5.45

5.70

4.11

4.39

11,100

56

58

80

7.5

Blue fin

1,690

930

765

262

11.8

12.70

15.88

22.22

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

15 

11.2-33.6

AJ*A72GALH

AJ*A72GALH

10

28.0

31.5

7.11

7.33

3.94

4.30

11,100

58

59

80

7.5

Blue fin

1,690

930

765

262

11.8

12.70

19.05

22.22

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

16 

14.0-42.0

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

12

33.5

37.5

9.75

9.62

3.44

3.90

11,100

59

61

80

7.5

Blue fin

1,690

930

765

262

11.8

12.70

19.05

28.58

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

17 

16.8-50.2

AJ*108GALH

AJ*108GALH

16

44.8

50.0

10.90

11.40

4.11

4.39

11,100×2

59

61

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

12.70

22.22

28.58

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

24 

22.4-67.2

AJ*144GALH

AJ*A72GALH

AJ*A72GALH

18

50.4

56.5

12.56

13.03

4.01

4.34

11,100×2

60

62

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

15.88

22.22

28.58

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

27

25.2-75.6

AJ*162GALH

AJ*A90GALH

AJ*A72GALH

20

56.0

63.0

14.22

14.66

3.94

4.30

11,100×2

61

62

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

15.88

22.22

28.58

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

30

28.0-84.0

AJ*180GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

 

22

61.5

69.0

16.86

16.95

3.65

4.07

11,100×2

62

63

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

15.88

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

32 

30.8-92.2

AJ*198GALH

AJ*108GALH

AJ*A90GALH

24

67.0

75.0

19.50

19.24

3.44

3.90

11,100×2

62

64

80

7.5×2

Blue fin

1,690

930×2

765

262+262

11.8×2

15.88

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

35 

33.5-100.5

AJ*216GALH

AJ*108GALH

AJ*108GALH

36

100.5

112.5

29.25

28.86

3.44

3.90

11,100×3

64

66

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

19.05

28.58

41.27

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

53

50.3-150.7

AJ*324GALH

AJ*108GALH

AJ*108GALH

AJ*108GALH

34

95.0

106.5

26.61

26.57

3.57

4.01

11,100×3

63

65

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

19.05

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

50

47.5-142.5

AJ*306GALH

AJ*108GALH

AJ*108GALH

AJ*A90GALH

32

89.5

100.5

23.97

24.28

3.73

4.14

11,100×3

63

65

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

19.05

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

47

44.8-134.2

AJ*288GALH

AJ*108GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

30

84.0

94.5

21.33

21.99

3.94

4.30

11,100×3

63

64

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

19.05

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

45 

42.0-126.0

AJ*270GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

28

78.4

88.0

19.67

20.36

3.99

4.32

11,100×3

62

63

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

15.88

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

42 

39.2-117.6

AJ*252GALH

AJ*A90GALH

AJ*A90GALH

AJ*A72GALH

26

72.8

81.5

18.01

18.73

4.04

4.35

11,100×3

62

63

80

7.5×3

Blue fin

1,690

930×3

765

262+262+262

11.8×3

15.88

28.58

34.92

-10 to 46

-20 to 21

-10 to 21

39 

36.4-109.2

AJ*234GALH

AJ*A90GALH

AJ*A72GALH

AJ*A72GALH

3-phase 4 wire , 400 V,  50Hz 3-phase 4 wire , 400 V,  50Hz

Ергономична комбинация

Обърнете внимание: спецификациите се основават на следните условия.
Охлаждане: Вътрешна температура от 27 ° CDB / 19 ° CWB, външна температура от 35 ° CDB / 
24 ° CWB.
Отопление: Вътрешна температура от 20 ° CDB / (15 ° CWB), както и открит температура от 
7 ° CDB / 6 ° CWB

Дължина на тръбната разводка: 7.5 m, денивелация между външното и вътрешно тяло: 0 m.
Когато се работи на охлаждане при външна температура на въздуха под -5 ° C,
външното тяло трябва да бъде инсталирано, по-високо или на нивото на вътрешните тела.

*Mин. възможен брой вътрешни тела във 1 конфигурация - 2

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

Възможна мощност на вътр. тела 

Макс.възможен брой за присъединяване 
на вътрешни тела*1

Газова фаза 
високо налягане

Газова фаза 
ниско налягане

Охлаждане/
Отопление
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ВЪНШНО ТЯЛО

Размери

AJ*A72GALH / AJ*A90GALH / AJ*108GALH

8, 10, 12HP

(Unit : mm) 

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

A

Челен изглед на долния капак

Изход за кабели 
(силово 
захранване)

Вход за тръбната 
разводка

Изход кабели 
(оперативно окабеляване)

Изход кабели 
(оперативно окабеляване)

73

43      
Ø 43.7

Ø 22.2

Ø 22.2

95

 
75

10
10

0

125

199

Ø 34.5

Изход за кабели 
(силово захранване)

Изход за кабели (силово 
                      захранване)

Ø 50

C

Долна страна, легнала позиция

8-12 ×17 (Отвор) 

16
90

15
76

13
39

765

930

530 (Отвор за болт)80

690 (Отвор за болт) 

73
2 

(О
тв

ор
 з

а 
бо

лт
) 

B CA

B

Лява страна, легнала позиция

Изход кабели 
(оперативно окабеляване)

Изход кабели
(оперативно 
окабеляване)

Ø 43.7

Ø 22.2Ø 22.2

Ø 34.5
Изход за кабели 
(силово захранване)

Изход за кабели 
(силово захранване)

Изход за кабели 
(силово 
захранване)

Ø 50

Изглед отгоре
Вход за тръбната 
разводка

80

197

82

42
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ВЪНШНО ТЯЛО
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тв

ор
 з
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бо

лт
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Групи вътрешни тела Предлага се широката гама от вътрешни тела с най-различен дизайн и капацитет, 
от която може да се избере, за да бъдат посрещнати всякакви климатични изисквания.

Касети

Канални тела 

Компактна касета

Касета

Компактна канална машина 
(вградена дренажна помпа)

Нисконапорна канална машина

Среднонапорна канална машина

Високонапорна канална машина

Подови тела

Подови тела за вграждане

Компактни подови тела 
за вграждане

Таванни тела

Тела за висок стенен монтаж

Тела за висок стенен монтаж
(с вграден електромагнитен вентил)

Подови тела

Таванни тела

Тела за висок 
стенен монтаж

Мощност (кВ)

Код на модела

2.2
7

2.8
9

3.6
12

4.5
14

5.6
18

7.1
24

11.2
36

9.0
30

12.5
45

14.0
54

18.0
60

22.4
72

25.0
90

AUXB07GALH AUXB09GALH AUXB12GALH AUXB14GALH AUXB18GALH

AUXD18GALH

ARXB07GALH ARXB09GALH ARXB12GALH ARXB14GALH

AS*E07GACH AS*E09GACH AS*E12GACH AS*E14GACH

ARXB18GALH

AS*A18GACH

AB*A12GATH AB*A14GATH AB*A18GATH AB*A24GATH

AUXD24GALH

AUXB24GALH

AUXA45GALHAUXA36GALH AUXA54GALH

ARXB30GALH

AUXA30GALH

ARXB24GALH ARXB36GALH ARXB45GALH

ARXA30GALHARXA24GALH ARXA36GALH ARXA45GALH

ARXC36GATH ARXC45GATH ARXC60GATH ARXC72GATH ARXC90GATH

AB*A30GATH AB*A36GATH AB*A45GATH AB*A54GATH

AS*A07GACH AS*A09GACH AS*A12GACH AS*A14GACH

AB*A12GATH AB*A14GATH AB*A18GATH AB*A24GATH

ARXD07GALH ARXD09GALH ARXD12GALH ARXD14GALH ARXD18GALH ARXD24GALH

AS*A30GACHAS*A24GACH

12 типа, 55 модела с мощности от 2,2kW до 25,0kW

При този модел трябва да се предвиди задължително електромагнитен вентил

AB* : ABY(FUJITSU), ABH(GENERAL)     AS* : ASY(FUJITSU), ASH(GENERAL)

ARXD24GALHARXD18GALHARXD07GALH

ARXB07GALH ARXB09GALH ARXB12GALH ARXB14GALH ARXB18GALH

ARXD09GALH ARXD12GALH ARXD14GALH

(*Подходящи и за таванен монтаж)

(*Подобни на каналните нисконапорни 
машини)

(*Подобно на компактните канални 
машини)
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО
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A

B

C

D

Таванна решетка
2

1

3

Модели: AUXB07 / AUXB09 / AUXB12 / AUXB14 / AUXB18 / AUXB24

Размери  (Unit : mm)

Използване на перка от ламинарен тип

Посока на въртене

Посока на 
въздушния поток

Без шум

Въздушният поток преминава гладко 
по повърхността на перката от 
ламинарен тип

Без разпръскване 
на въздушния поток

Перка от ламинарен тип
Тих

Високо ефективен 2-степенен дизайн

Предишен модел на турбо вентилатора

Ефективност на 
топлообмена

20% по-висока

1-ва степен 2-степенен турбо вентилатор

+ =
2-ра степен

Проектирани въз основа на симулации по методите от изчислителната динамика 

на флуидите (CFD)

Компактен панелен дизайн, съобразен 
със стандартния таванен панел (600 mm x 600 mm)

Модели
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH

2-степенен турбо вентилатор Безшумна работа

Подобрено разпределяне на 
въздушния поток

Компактен дизайн

Дренажна помпа с висок напор за 
отвеждане на конденза

Дренажната помпа и оборудване лесно могат да бъдат 
проверявани по време на монтаж, поддръжка или работа.

A : Мотор на вентилатора
C : Корпус на вентилатора

B : 2-степенен турбо вентилатор
D : Панел

1 Поддръжка на мотора на вентилатора и вентилатора

2 Филтър с дълъг експлоатационен живот : стандартно 
оборудване 

3 Използване на прозрачни дренажни части

Поддръжката на мотора на вентилатора и вентилатора се 
извършва лесно с отстраняване на таванната решетка, 
където корпуса на вентилатора се демонтира лесно.

Първият в света модел в категорията 
на компактните касети с 24000 
британски топлинни единици (Btu)
(Лесен монтаж след демонтаж на 
таванния панел с размери 600mm на 
600mm)

Оптимизация на формата на перката (ламинарен тип) и брой 
на перките (седем)

Равномерното разпределяне на въздуха в 
топлообменника е възможно благодарение на 
новия двустепенен турбо вентилатор,който 
създава два отделни потока.

При предходния модел турбинен вентилатор изходящият 
поток беше тесен, защото въздухът преминаваше покрай 
мотора и по този начин скоростта на потока, който 
преминаваше през топлообменника, беше неравномерна.

07
09
12
14
18
24

Код на модела

2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7

Стандартен режим
-
-
3.0
3.0
3.0
3.0

Високо таванен режим
Максимално отстояние от пода до тавана (мм)

Високотаванни модели
Компактната касета може да бъде монтирана на височина до 
3,0m (12/14/18/24).

570mm
570mm

Бърза

Бавна

Скорост на 
обдухване

Таванна решетка
Макс.

700mm

Опции по избор

Клапан на изходящия въздух:
Изолация срещу конденз:
Приспособление за всмукване на свеж въздух:

UTR-YDZB
UTZ-KXGC
UTZ-VXAA

2.2

2.8

25

540

450

350

34

30

25

AUXB07GALH AUXB09GALH AUXB12GALH AUXB18GALHAUXB14GALH

 Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

2.8

3.2

25

550

450

350

35

30

25

4.5

5.0

35

680

590

390

38

34

27

5.6

6.3

36

710

580

400

41

35

27

7.1

8.0

84

1,030

830

450

50

44

30

3.6

4.1

29

600

530

390

37

34

27

kW

W

m3/h

dB(A)

mm

kg

mm

mm

kg

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на 
тръбите

Панел

F* : FY (FUJITSU) ; FG(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:

Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m; напрежение: 230V.

15

ø6.35

ø12.70

AUXB24GALH

245 x 570 x 570

UTG-UF*C-W

50 x 700 x 700

2.6 

17

ø9.52

ø15.88

230V ~, 50Hz

ø25 (I.D) ; ø32 (O.D.)

Модел

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Технически характеристики

30 31

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Компактни таванни касети

285 285

Таван11
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70
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но
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O
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0
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Дренаж

21
5

19

30 12
3

30 26
2

183

Kонтролна кутия

146

40

Течна фаза

Парна фаза
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Таванна решетка
2
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Модели: AUXB07 / AUXB09 / AUXB12 / AUXB14 / AUXB18 / AUXB24
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със стандартния таванен панел (600 mm x 600 mm)

Модели
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH

2-степенен турбо вентилатор Безшумна работа

Подобрено разпределяне на 
въздушния поток

Компактен дизайн

Дренажна помпа с висок напор за 
отвеждане на конденза
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D : Панел
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Поддръжката на мотора на вентилатора и вентилатора се 
извършва лесно с отстраняване на таванната решетка, 
където корпуса на вентилатора се демонтира лесно.

Първият в света модел в категорията 
на компактните касети с 24000 
британски топлинни единици (Btu)
(Лесен монтаж след демонтаж на 
таванния панел с размери 600mm на 
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При предходния модел турбинен вентилатор изходящият 
поток беше тесен, защото въздухът преминаваше покрай 
мотора и по този начин скоростта на потока, който 
преминаваше през топлообменника, беше неравномерна.

07
09
12
14
18
24

Код на модела

2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7

Стандартен режим
-
-
3.0
3.0
3.0
3.0

Високо таванен режим
Максимално отстояние от пода до тавана (мм)

Високотаванни модели
Компактната касета може да бъде монтирана на височина до 
3,0m (12/14/18/24).

570mm
570mm

Бърза

Бавна

Скорост на 
обдухване

Таванна решетка
Макс.

700mm

Опции по избор

Клапан на изходящия въздух:
Изолация срещу конденз:
Приспособление за всмукване на свеж въздух:

UTR-YDZB
UTZ-KXGC
UTZ-VXAA

2.2

2.8

25

540

450

350

34

30

25

AUXB07GALH AUXB09GALH AUXB12GALH AUXB18GALHAUXB14GALH

 Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

2.8

3.2

25

550

450

350

35

30

25

4.5

5.0

35

680

590

390

38

34

27

5.6

6.3

36

710

580

400

41

35

27

7.1

8.0

84

1,030

830

450

50

44

30

3.6

4.1

29

600

530

390

37

34

27

kW

W

m3/h

dB(A)

mm

kg

mm

mm

kg

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на 
тръбите

Панел

F* : FY (FUJITSU) ; FG(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:

Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m; напрежение: 230V.

15

ø6.35

ø12.70

AUXB24GALH

245 x 570 x 570

UTG-UF*C-W

50 x 700 x 700

2.6 

17

ø9.52

ø15.88

230V ~, 50Hz

ø25 (I.D) ; ø32 (O.D.)

Модел

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Технически характеристики

30 31

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Компактни таванни касети
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Kонтролна кутия
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Течна фаза

Парна фаза



18
24
30
36
45
54

Модел

3.0
3.0
3.2
3.2
3.2
3.2

Стандартно
3.5
3.5
3.6
4.2
4.2
4.2

Високо таванни
Максимална денивелация (m)

Модели: AUXD18 / AUXD24 (тънък тип)
              AUXA30 / AUXA36 / AUXA45 / AUXA54

Размери (Unit : mm)   (   ) : AUXD18 / AUXD24

Високоефективен турбинен вентилатор с перки с триизмерна форма
Рамка с 
махащи се ъгли

Нагласянето може да стане 
с махане на съответния 

ъглов елемент

Успоредни 
отвори

450mm

Heat exchanger
< Motor side >

Uneven airflow

Separation 
phenomenon of 
airflow 
causes noise

: Spin direction : Airflow direction : Turbulent flow noise

< Motor side >
Heat exchanger

3-dimensional blade

Високоефективното разпределяне на въздушния поток се постига 
благодарение на перките с триизмерна форма, които увеличават потока, 
преминаващ през топлообменника.

Previous blade

500mm

No airflow separation

Quiet

Таванен панел

Подобрено разпределяне на 
въздушния поток

Нагласянето на видимата част може да 
стане след монтажа

Еднопосочни отвори за монтаж

Дренажна помпа с висок напор за 
извеждане на конденз

Високотаванни модели

Жалузният дизайн спомага за 
разпределянето на въздуха, напускащ 
пространството между корпуса и 
тавана, което позволява широк и 
достигащ надалече въздушен поток.

Тази касетна система може да бъде монтирана на височина 
до 4,2m (36/45/54).При широкия въздушен поток температурната 

неравномерност е много по-ограничена.

Изглед отзадЧелен елемент Таван

Заден 
елемент

Отвор за 
въздушния поток

Опции по избор

IR приемник:
Клапан за пресен въздух:
Панелна гарнитура: 
Изолация против конденз: 
Широк панел: 
Приспособление за всмукване 
на свеж въздух:

UTY-LRH*B1
UTR-YDZC
UTG-BGYA-W
UTZ-KXGA / UTZ-KXGB
UTG-AGYA-W

UTZ-VXGA

H*: HY(FUJITSU), HG(GENERAL)

Макс.
850mm

Мощен и широк въздушен поток и безшумна работа

Модели
AUXD18GALH
AUXD24GALH
AUXA30GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH

Предходен модел турбинен вентилатор
Въздухът, който преминаваше през топлообменника, беше 
неравномерен и поради това се разпределяше само в 
близост до тавана.

Fast

Slow

Wind velocity

5.6

6.3

39

1,150

940

870

36

30

29

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

kW

W

m3/h

dB(A)

mm

mm

mm

kg

kg

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Панел

G* : GY(FUJITSU) ; GG(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:

Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m; напрежение: 230V.

AUXD18GALH

230V ~, 50Hz

AUXD24GALH AUXA30GALH AUXA45GALHAUXA36GALH AUXA54GALH

246 x 840 x 840

22

288 x 840 x 840

27

ø9.52

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

UTG-UG*A-W

50 x 950 x 950

5.5

Модел

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Технически характеристики

9.0

10.0

59

1,600

1,300

1,100

40

38

33

11.2

12.5

80

1,800

1,300

1,100

44

38

33

14.0

16.0

119

2,000

1,370

1,100

47

39

33

7.1

8.0

46

1,280

1,040

870

38

33

29

ø15.88

12.5

14.0

99

1,900

1,370

1,100

46

39

33

ø19.05

32 33
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18
24
30
36
45
54

Модел

3.0
3.0
3.2
3.2
3.2
3.2

Стандартно
3.5
3.5
3.6
4.2
4.2
4.2

Високо таванни
Максимална денивелация (m)

Модели: AUXD18 / AUXD24 (тънък тип)
              AUXA30 / AUXA36 / AUXA45 / AUXA54

Размери (Unit : mm)   (   ) : AUXD18 / AUXD24

Високоефективен турбинен вентилатор с перки с триизмерна форма
Рамка с 
махащи се ъгли

Нагласянето може да стане 
с махане на съответния 

ъглов елемент

Успоредни 
отвори

450mm

Heat exchanger
< Motor side >

Uneven airflow

Separation 
phenomenon of 
airflow 
causes noise

: Spin direction : Airflow direction : Turbulent flow noise

< Motor side >
Heat exchanger

3-dimensional blade

Високоефективното разпределяне на въздушния поток се постига 
благодарение на перките с триизмерна форма, които увеличават потока, 
преминаващ през топлообменника.

Previous blade

500mm

No airflow separation

Quiet

Таванен панел

Подобрено разпределяне на 
въздушния поток

Нагласянето на видимата част може да 
стане след монтажа

Еднопосочни отвори за монтаж

Дренажна помпа с висок напор за 
извеждане на конденз

Високотаванни модели

Жалузният дизайн спомага за 
разпределянето на въздуха, напускащ 
пространството между корпуса и 
тавана, което позволява широк и 
достигащ надалече въздушен поток.

Тази касетна система може да бъде монтирана на височина 
до 4,2m (36/45/54).При широкия въздушен поток температурната 

неравномерност е много по-ограничена.

Изглед отзадЧелен елемент Таван

Заден 
елемент

Отвор за 
въздушния поток

Опции по избор

IR приемник:
Клапан за пресен въздух:
Панелна гарнитура: 
Изолация против конденз: 
Широк панел: 
Приспособление за всмукване 
на свеж въздух:

UTY-LRH*B1
UTR-YDZC
UTG-BGYA-W
UTZ-KXGA / UTZ-KXGB
UTG-AGYA-W

UTZ-VXGA

H*: HY(FUJITSU), HG(GENERAL)

Макс.
850mm

Мощен и широк въздушен поток и безшумна работа

Модели
AUXD18GALH
AUXD24GALH
AUXA30GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH

Предходен модел турбинен вентилатор
Въздухът, който преминаваше през топлообменника, беше 
неравномерен и поради това се разпределяше само в 
близост до тавана.

Fast

Slow

Wind velocity

5.6

6.3

39

1,150

940

870

36

30

29

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

kW

W

m3/h

dB(A)

mm

mm

mm

kg

kg

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Панел

G* : GY(FUJITSU) ; GG(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:

Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m; напрежение: 230V.

AUXD18GALH

230V ~, 50Hz

AUXD24GALH AUXA30GALH AUXA45GALHAUXA36GALH AUXA54GALH

246 x 840 x 840

22

288 x 840 x 840

27

ø9.52

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

UTG-UG*A-W

50 x 950 x 950

5.5

Модел

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Технически характеристики

9.0
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1,800
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44
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16.0
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2,000

1,370
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1,280

1,040
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38
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ø15.88
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Тънката форма (217mm) позволява монтаж дори там, където 
пространството над тавана е ограничено.

Компактен дизайн

Свързване на тръбата за фреон (Газ)
Свързване на тръбата за фреон (Течен)
Свързване на кондензна тръба

2
1

3

Модели: ARXB07 / ARXB09 / ARXB12 / ARXB14 / ARXB18 
* При монтажа на продукта трябва да бъде осигурено пространство за поддръжка.
  Моля, запознайте се с ръководството за монтаж относно необходимото пространство 
  за поддръжка.

Двупосочен дренажен процес

Двустранно отвеждане 
на конденз

Канално 
вътрешно тяло

Филтри
(2бр.)

ARXB07 / ARXB09 ARXB12 / ARXB14 / 
ARXB18

Филтри
(3бр.)

Плоско канално тяло за улеснение при монтаж

2

1
3

Контролна кутия

Скоби

Скоби

Изход на въздушния поток

Kонтролна кутия

886
(Oтвор за болт)

(O
тв

ор
 за

 б
ол

т)

 (596)

850 (560)

39
0

16
6

59
5

20

24 47

85

58
7

194

150

75
65

34
4

953 (663)

600 (400)94 (50)

10
21

7
15

0

886 (596)

16
7

217

Малките и компактни вътрешни тела 
са подходящи за множество приложения.

Модели
ARXB07GALH
ARXB09GALH
ARXB12GALH
ARXB14GALH
ARXB18GALH

Размери  (Unit : mm)   (   ) : AR7 / AR9

Всмукване на въздуха

Задна частДолна част

Посоката на всмукване на въздуха може да бъде избрана така, 
че да съответства на мястото за монтаж.

Височина
217mm

Гъвкав монтаж

За вграждане 
в стена

Над окачен 
таван

Филтър (опция)

Опции по избор

Дистанционен датчик: 
IR приемник: 
Дренажна помпа: 

UTY-XSZX
UTB-YWC
UTZ-PX1BBA

ARXB07GALH
ARXB09GALH

ARXB12GALH
ARXB14GALH
ARXB18GALH

За вграждане в стена

Ниско ниво на шума

7 9

0 до 50

 27

Pa

dB(A)

Диапазон на напор

Нискошумово ниво
(ниска скорост)

30

Модел

24 25 30

12 14 18

Ниското ниво на шума е постигнато при всичките степени на работния 
режим.

Напор (Pa)

Нисконапорен
режим

Нормален
режим

Протекция 
от спад на 
дебита 

Постига се 
ниско ниво 
на шум

В
ъз

ду
ш

ен
 п

от
ок

2.2

2.8

46

370

310

280

0 to 50

25

29

26

24

ARXB07GALH ARXB09GALH ARXB12GALH ARXB18GALHARXB14GALH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

2.8

3.2

55

440

370

340

0 to 50

25

31

29

27

4.5

5.0

90

800

750

700

0 to 50

25

33

32

30

217 x 953 x 595

22

5.6

6.3

96

890

810

730

0 to 50

25

36

34

30

23

ø9.52

ø15.88

230V ~, 50Hz 

3.6

4.0

63

590

500

450

0 to 50

25

30

28

25

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

kW

W

m3/ h

Pa

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Диапазон напор

Стандартно статично налягане

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

217 x 663 x 595

15

ø6.35

ø12.70

Забележка: Техническите характеристики 
се базират на следните условия:

Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m

Технически характеристики

34 35

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Нисконапорни канални тела / за вграждане 
под окачен таван



Тънката форма (217mm) позволява монтаж дори там, където 
пространството над тавана е ограничено.

Компактен дизайн

Свързване на тръбата за фреон (Газ)
Свързване на тръбата за фреон (Течен)
Свързване на кондензна тръба

2
1

3

Модели: ARXB07 / ARXB09 / ARXB12 / ARXB14 / ARXB18 
* При монтажа на продукта трябва да бъде осигурено пространство за поддръжка.
  Моля, запознайте се с ръководството за монтаж относно необходимото пространство 
  за поддръжка.

Двупосочен дренажен процес

Двустранно отвеждане 
на конденз

Канално 
вътрешно тяло

Филтри
(2бр.)

ARXB07 / ARXB09 ARXB12 / ARXB14 / 
ARXB18

Филтри
(3бр.)

Плоско канално тяло за улеснение при монтаж

2

1
3

Контролна кутия

Скоби

Скоби

Изход на въздушния поток

Kонтролна кутия

886
(Oтвор за болт)

(O
тв

ор
 за

 б
ол

т)

 (596)

850 (560)

39
0

16
6

59
5

20

24 47

85

58
7

194

150

75
65

34
4

953 (663)

600 (400)94 (50)

10
21

7
15

0

886 (596)

16
7

217

Малките и компактни вътрешни тела 
са подходящи за множество приложения.

Модели
ARXB07GALH
ARXB09GALH
ARXB12GALH
ARXB14GALH
ARXB18GALH

Размери  (Unit : mm)   (   ) : AR7 / AR9

Всмукване на въздуха

Задна частДолна част

Посоката на всмукване на въздуха може да бъде избрана така, 
че да съответства на мястото за монтаж.

Височина
217mm

Гъвкав монтаж

За вграждане 
в стена

Над окачен 
таван

Филтър (опция)

Опции по избор

Дистанционен датчик: 
IR приемник: 
Дренажна помпа: 

UTY-XSZX
UTB-YWC
UTZ-PX1BBA

ARXB07GALH
ARXB09GALH

ARXB12GALH
ARXB14GALH
ARXB18GALH

За вграждане в стена

Ниско ниво на шума

7 9

0 до 50

 27

Pa

dB(A)

Диапазон на напор

Нискошумово ниво
(ниска скорост)

30

Модел

24 25 30

12 14 18

Ниското ниво на шума е постигнато при всичките степени на работния 
режим.

Напор (Pa)

Нисконапорен
режим

Нормален
режим

Протекция 
от спад на 
дебита 

Постига се 
ниско ниво 
на шум

В
ъз

ду
ш

ен
 п

от
ок

2.2

2.8

46

370

310

280

0 to 50

25

29

26

24

ARXB07GALH ARXB09GALH ARXB12GALH ARXB18GALHARXB14GALH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

2.8

3.2

55

440

370

340

0 to 50

25

31

29

27

4.5

5.0

90

800

750

700

0 to 50

25

33

32

30

217 x 953 x 595

22

5.6

6.3

96

890

810

730

0 to 50

25

36

34

30

23

ø9.52

ø15.88

230V ~, 50Hz 

3.6

4.0

63

590

500

450

0 to 50

25

30

28

25

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

kW

W

m3/ h

Pa

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Диапазон напор

Стандартно статично налягане

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

217 x 663 x 595

15

ø6.35

ø12.70

Забележка: Техническите характеристики 
се базират на следните условия:

Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m

Технически характеристики

34 35

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Нисконапорни канални тела / за вграждане 
под окачен таван



Размери   (Unit : mm)

Модели: ARXD07 / ARXD09 / ARXD12 / ARXD14 / ARXD18 / ARXD24
* При монтажа на продукта трябва да бъде осигурено пространство за поддръжка.
  Моля, запознайте се с ръководството за монтаж във връзка с необходимото пространство за поддръжка.

ARXD07-14 ARXD18 ARXD24
700A

B
C
D

E
F

G

900 1100
650 850 1050
734 934 1134
650 850 1050

P100x6=600 P100x8=800 P100x10=1000
18xØ5 22xØ5 26xØ5

574 774 974

(O
тв

ор
 з

а 
бо

лт
)

G51

15
2

37
7

17
4

71

30
30

F
(All surroundings)

78

50

E

D

C
(Oтвор за болт)

43

20

19
8

16
8

78

B
A

12

69
144
263
371

620

4755788911
9

16
7

Тънък дизайн и широк диапазон на 
статично налягане за избор при монтаж

Модели (с вградена дренажна помпа) 

ARXD07GALH
ARXD09GALH
ARXD12GALH
ARXD14GALH
ARXD18GALH
ARXD24GALH

Всмукване на въздуха
Посоката на всмукване на въздуха може да бъде избрана така, 
че да съответства на пространството за монтаж.

Задно
засмукване

Долно 
засмукване

Опции по избор

Дистанционен датчик: 
IR приемник: 
Автоматична 
жалузиина решетка: 

UTY-XSZX
UTB-YWC

UTD-GXSA-W (за ARXD07/09/12/14GATH)
UTD-GXSB-W (за ARXD18GATH)
UTD-GXSC-W (за ARXD24GATH)

Тънък дизайн

Дренаж

Този модел е с тънък дизайн и може да бъде монтиран на място, 
където междутаванното пространство е ограничено.

Вградена кондензна помпа

Височина
198mm

Кондензна помпа

Дренажният маркуч е стандартен

Дренажна помпа с висок напор за 
отвеждане 
на конденза Макс.

850mm

Филтър (допълнителна опция)

Филтри
(2бр.)

ARXD07 / 09 / 12 / 14 / 18 ARXD24
Филтри
(3бр.)

Съвместимост с широк диапазон 
на статично налягане
Посредством мотора на вентилатора, 
работещ на прав ток, е възможно да се 
променя статичното налягане в 
диапазона от 0 до 90Pa.
Промяната на статичното налягане може 
да стане от дистанционното управление. *Диапазонът на модела 

е от 0 до 50Pa

Диапазон на 
статичното 

налягане
0 до 90 Pa

Гъвкав монтаж
За двоен таван

За двоен под

Автоматична жалузиина решетка (по избор)

Компактен канален модел

Жично дист.
управление

Безжично дист.
управление

Автоматична решетка

Опростената плоска автоматична жалузиина решетка 
осигурява комфорт по отношение на въздушния поток и се 
съчетава добре с луксозно обзавеждане.

За плитък двоен под        

ARXD07GALH
ARXD09GALH

ARXD12GALH
ARXD14GALH

ARXD18GALH

ARXD24GALH

2.2

2.8

44

550

490

440

0 до 90

25

28

25

22

ARXD07GALH ARXD09GALH ARXD12GALH ARXD18GALHARXD14GALH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

Технически характеристики

2.8

3.2

50

600

550

480

0 до 90

25

29

26

24

4.5

5.0

92

800

710

610

0 до 90

25

34

32

28

5.6

6.3

83

940

840

750

0 до 90

25

34

32

28

198 x 900 x 620

22

ARXD24GALH

7.1

8.0

122

1,330

1,240

1,100

0 до 50

25

35

32

29

198 x 1,100 x 620

26

3.6

4.0

54

600

510

450

0 до 90

25

30

27

24

kW

W

m3/ h

Pa

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Диапазон напор

Стандартно статично налягане

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Забележка: спецификациите се базират на следните условия: Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m

17 18

198 x 700 x 620

ø6.35

ø12.70

ø9.52

ø15.88

230V ~, 50Hz 

ø22 (I.D.) ; ø26 (O.D.) : VP20

36 37

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Нисконапорни тела / вграждане в стена        



Размери   (Unit : mm)

Модели: ARXD07 / ARXD09 / ARXD12 / ARXD14 / ARXD18 / ARXD24
* При монтажа на продукта трябва да бъде осигурено пространство за поддръжка.
  Моля, запознайте се с ръководството за монтаж във връзка с необходимото пространство за поддръжка.

ARXD07-14 ARXD18 ARXD24
700A

B
C
D

E
F

G

900 1100
650 850 1050
734 934 1134
650 850 1050

P100x6=600 P100x8=800 P100x10=1000
18xØ5 22xØ5 26xØ5

574 774 974

(O
тв

ор
 з

а 
бо

лт
)

G51

15
2

37
7
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4

71

30
30

F
(All surroundings)

78

50

E

D

C
(Oтвор за болт)

43

20

19
8

16
8

78

B
A

12

69
144
263
371

620

4755788911
9

16
7

Тънък дизайн и широк диапазон на 
статично налягане за избор при монтаж

Модели (с вградена дренажна помпа) 

ARXD07GALH
ARXD09GALH
ARXD12GALH
ARXD14GALH
ARXD18GALH
ARXD24GALH

Всмукване на въздуха
Посоката на всмукване на въздуха може да бъде избрана така, 
че да съответства на пространството за монтаж.

Задно
засмукване

Долно 
засмукване

Опции по избор

Дистанционен датчик: 
IR приемник: 
Автоматична 
жалузиина решетка: 

UTY-XSZX
UTB-YWC

UTD-GXSA-W (за ARXD07/09/12/14GATH)
UTD-GXSB-W (за ARXD18GATH)
UTD-GXSC-W (за ARXD24GATH)

Тънък дизайн

Дренаж

Този модел е с тънък дизайн и може да бъде монтиран на място, 
където междутаванното пространство е ограничено.

Вградена кондензна помпа

Височина
198mm

Кондензна помпа

Дренажният маркуч е стандартен

Дренажна помпа с висок напор за 
отвеждане 
на конденза Макс.

850mm

Филтър (допълнителна опция)

Филтри
(2бр.)

ARXD07 / 09 / 12 / 14 / 18 ARXD24
Филтри
(3бр.)

Съвместимост с широк диапазон 
на статично налягане
Посредством мотора на вентилатора, 
работещ на прав ток, е възможно да се 
променя статичното налягане в 
диапазона от 0 до 90Pa.
Промяната на статичното налягане може 
да стане от дистанционното управление. *Диапазонът на модела 

е от 0 до 50Pa

Диапазон на 
статичното 

налягане
0 до 90 Pa

Гъвкав монтаж
За двоен таван

За двоен под

Автоматична жалузиина решетка (по избор)

Компактен канален модел

Жично дист.
управление

Безжично дист.
управление

Автоматична решетка

Опростената плоска автоматична жалузиина решетка 
осигурява комфорт по отношение на въздушния поток и се 
съчетава добре с луксозно обзавеждане.

За плитък двоен под        

ARXD07GALH
ARXD09GALH

ARXD12GALH
ARXD14GALH

ARXD18GALH

ARXD24GALH

2.2

2.8

44

550

490

440

0 до 90

25

28

25

22

ARXD07GALH ARXD09GALH ARXD12GALH ARXD18GALHARXD14GALH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

Технически характеристики

2.8

3.2

50

600

550

480

0 до 90

25

29

26

24

4.5

5.0

92

800

710

610

0 до 90

25

34

32

28

5.6

6.3

83

940

840

750

0 до 90

25

34

32

28

198 x 900 x 620

22

ARXD24GALH

7.1

8.0

122

1,330

1,240

1,100

0 до 50

25

35

32

29

198 x 1,100 x 620

26

3.6

4.0

54

600

510

450

0 до 90

25

30

27

24

kW

W

m3/ h

Pa

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Диапазон напор

Стандартно статично налягане

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Забележка: спецификациите се базират на следните условия: Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m

17 18

198 x 700 x 620

ø6.35

ø12.70

ø9.52

ø15.88

230V ~, 50Hz 

ø22 (I.D.) ; ø26 (O.D.) : VP20

36 37

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Нисконапорни тела / вграждане в стена        



Лесен Монтаж
За модели със задно всмукване погледнете по-долу

Тънък и компактен дизайн

* При монтажа на продукта трябва да бъде осигурено пространство за поддръжка.
   Моля, запознайте се с ръководството за монтаж във връзка с необходимото пространство за поддръжка.

Двустранна
дренажно-
тръбна 
инсталация Опции по избор

1.Kонтролна кутия
2.Корпус на вентилатора
3.Вентилатор
4.Мотор

Предходен модел

Модел с висока мощност и 
гъвкав дизайн

Оптимален модел за хотели 
или спални

2

4

1
3

Large bottom 
panel: 1 piece

Нов модел
1

4

3
2

Долен панел: от две части

Устройството е подобрено с разделянето на долния панел на две части: 
предна и задна. Корпуса на вентилатора също се състои от две части: 
горна и долна. Поддръжката на мотора и вентилатора лесно може да 
бъде извършвана след демонтаж на задния панел и долната част на 
корпуса, докато основният корпус остане на своето място.

Когато отворите за въздушния поток са отдолу, 
не само че, дизайнът на вътрешното тяло 
позволява монтаж в плитки таванни 
пространства до 270 mm, но и се освобождава 
допълнително пространство благодарение на 
монтажа на електронната контролна кутия 
вътре в корпуса на уреда.

1,200 1,135mm

270mm

Контролната кутия сега е част от корпуса на 
вътрешното тяло.

Функциониращ с едно докосване и лесен за 
монтаж филтър с дълъг експлоатационен 
живот (по избор) Двустранно отвеждане 

на конденз

Канално
вътрешно тяло

Видове монтаж

Вграждане в тавана Окачване на тавана

Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка (дренажна тръба)

2
1

3
Изглед отдолу

Изглед отгоре
Изглед отстрани  (R)Изглед отстрани  (L)

Изглед отпред

240
2701071015

1135

17
316

1

44
7(

О
тв

ор
 

за
 б

ол
т)

1177(Отвор за болт)
Изход270

32
ø200

(Отвор)

24
0

121

P.C.D. ø225

114
66
32

1

3

3

2

16
8

28
1

24
0

70
0

138

13
8

264 264 264

ø205 отвор

82

75

Гама от модели с ниско ниво на шум и 
висока мощност, работещи на с широк 
диапазон на статично налягане

Напор0

В
ъз

ду
ш

ен
 п

от
ок

Ниско напорна 
канална машина

Канална машина с ниско статично 
налягане

Канална машина

Канални машина

ARXB24
Ниско

25dB
Макс.

150Pa

Дистанционен датчик: 
Филтър с дълъг 
експлоатационен живот:             
Фланец (четвъртит): 

UTY-XSZX  

UTD-LF25NA              
UTD-SF045T

Фланец (кръгъл): 
IR приемник:
Дренажна помпа: 

UTD-RF204 
 UTB-YWC
UTZ-PX1NBA

Модели:  ARXB24 / ARXB30 / ARXB36 / ARXB45
             ARXA24 / ARXA30 / ARXA36 / ARXA45

Модел със свръх-ниско ниво на шум, 
който осигурява тиха среда. Идеален за 
хотели или спални с ограничено 
пространство за въздуховоди.
Може да се избира измежду две различни 
нива в зависимост от диапазона на 
статично налягане.

Оборудван с мощен мотор и подходящ 
за работа при широк диапазон на 
статично налягане
Дава възможност за гъвкав монтаж на 
въздуховода в обширни пространства 
като например офис

Вътрешни тела, подходящи за тихи помещения 
като например спални или хотелски стаи

Модели [ канални системи с ниско статично налягане]

ARXB24GALH
ARXB30GALH
ARXB36GALH
ARXB45GALH

Тънкия и компактен дизайн позволява лесен 
монтаж в плитки таванни пространства до 270mm.

Модели [ канални системи със средно статично налягане ]

ARXA24GALH
ARXA30GALH
ARXA36GALH
ARXA45GALH

7.1

8.0

145

1,100

920

810

0 до 80

40

31

27

25

39

ARXB24GALH ARXB30GALH ARXB36GALH ARXA24GALH ARXA30GALH ARXA36GALH ARXA45GALHARXB45GALH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

9.0

10.0

198

1,410

1,280

1,150

0 до 80

50

34

32

29

12.5

14.0

338

1,970

1,790

1,670

0 до 80

60

41

38

36

7.1

8.0

190

1,280

1,210

1,130

30 до 150

100

38

36

34

39

230V ~, 50Hz

9.0

10.0

188

1,280

1,210

1,130

30 до 150

100

40

38

36

11.2

12.5

312

1,720

1,670

1,600

30 до 150

100

43

41

39

42

12.5

14.0 

312

1,720

1,670

1,600

30 до 150

100

43

41

39

11.2

12.5

253

1,710

1,600

1,470

0 до 80

50

37

35

33

42

kW

W

m3/h

Pa

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Диапазон напор

Стандартно статична налягане

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Забележка: спецификациите се базират на следните условия: Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m

270 x 1,135 x 700

ø9.52

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

230V ~, 50Hz

270 x 1,135 x 700

ø9.52

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

ø15.88 ø15.88ø19.05 ø19.05

Размери  (Unit : mm)Технически характеристики
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Канални тела нисък / среден напор



Лесен Монтаж
За модели със задно всмукване погледнете по-долу

Тънък и компактен дизайн

* При монтажа на продукта трябва да бъде осигурено пространство за поддръжка.
   Моля, запознайте се с ръководството за монтаж във връзка с необходимото пространство за поддръжка.

Двустранна
дренажно-
тръбна 
инсталация Опции по избор

1.Kонтролна кутия
2.Корпус на вентилатора
3.Вентилатор
4.Мотор

Предходен модел

Модел с висока мощност и 
гъвкав дизайн

Оптимален модел за хотели 
или спални

2

4

1
3

Large bottom 
panel: 1 piece

Нов модел
1

4

3
2

Долен панел: от две части

Устройството е подобрено с разделянето на долния панел на две части: 
предна и задна. Корпуса на вентилатора също се състои от две части: 
горна и долна. Поддръжката на мотора и вентилатора лесно може да 
бъде извършвана след демонтаж на задния панел и долната част на 
корпуса, докато основният корпус остане на своето място.

Когато отворите за въздушния поток са отдолу, 
не само че, дизайнът на вътрешното тяло 
позволява монтаж в плитки таванни 
пространства до 270 mm, но и се освобождава 
допълнително пространство благодарение на 
монтажа на електронната контролна кутия 
вътре в корпуса на уреда.

1,200 1,135mm

270mm

Контролната кутия сега е част от корпуса на 
вътрешното тяло.

Функциониращ с едно докосване и лесен за 
монтаж филтър с дълъг експлоатационен 
живот (по избор) Двустранно отвеждане 

на конденз

Канално
вътрешно тяло

Видове монтаж

Вграждане в тавана Окачване на тавана

Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка (дренажна тръба)

2
1

3
Изглед отдолу

Изглед отгоре
Изглед отстрани  (R)Изглед отстрани  (L)

Изглед отпред

240
2701071015

1135

17
316

1

44
7(

О
тв

ор
 

за
 б

ол
т)

1177(Отвор за болт)
Изход270

32
ø200

(Отвор)

24
0

121

P.C.D. ø225

114
66
32

1

3

3

2

16
8

28
1

24
0

70
0

138

13
8

264 264 264

ø205 отвор

82

75

Гама от модели с ниско ниво на шум и 
висока мощност, работещи на с широк 
диапазон на статично налягане

Напор0

В
ъз

ду
ш

ен
 п

от
ок

Ниско напорна 
канална машина

Канална машина с ниско статично 
налягане

Канална машина

Канални машина

ARXB24
Ниско

25dB
Макс.

150Pa

Дистанционен датчик: 
Филтър с дълъг 
експлоатационен живот:             
Фланец (четвъртит): 

UTY-XSZX  

UTD-LF25NA              
UTD-SF045T

Фланец (кръгъл): 
IR приемник:
Дренажна помпа: 

UTD-RF204 
 UTB-YWC
UTZ-PX1NBA

Модели:  ARXB24 / ARXB30 / ARXB36 / ARXB45
             ARXA24 / ARXA30 / ARXA36 / ARXA45

Модел със свръх-ниско ниво на шум, 
който осигурява тиха среда. Идеален за 
хотели или спални с ограничено 
пространство за въздуховоди.
Може да се избира измежду две различни 
нива в зависимост от диапазона на 
статично налягане.

Оборудван с мощен мотор и подходящ 
за работа при широк диапазон на 
статично налягане
Дава възможност за гъвкав монтаж на 
въздуховода в обширни пространства 
като например офис

Вътрешни тела, подходящи за тихи помещения 
като например спални или хотелски стаи

Модели [ канални системи с ниско статично налягане]

ARXB24GALH
ARXB30GALH
ARXB36GALH
ARXB45GALH

Тънкия и компактен дизайн позволява лесен 
монтаж в плитки таванни пространства до 270mm.

Модели [ канални системи със средно статично налягане ]

ARXA24GALH
ARXA30GALH
ARXA36GALH
ARXA45GALH

7.1

8.0

145

1,100

920

810

0 до 80

40

31

27

25

39

ARXB24GALH ARXB30GALH ARXB36GALH ARXA24GALH ARXA30GALH ARXA36GALH ARXA45GALHARXB45GALH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

9.0

10.0

198

1,410

1,280

1,150

0 до 80

50

34

32

29

12.5

14.0

338

1,970

1,790

1,670

0 до 80

60

41

38

36

7.1

8.0

190

1,280

1,210

1,130

30 до 150

100

38

36

34

39

230V ~, 50Hz

9.0

10.0

188

1,280

1,210

1,130

30 до 150

100

40

38

36

11.2

12.5

312

1,720

1,670

1,600

30 до 150

100

43

41

39

42

12.5

14.0 

312

1,720

1,670

1,600

30 до 150

100

43

41

39

11.2

12.5

253

1,710

1,600

1,470

0 до 80

50

37

35

33

42

kW

W

m3/h

Pa

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Диапазон напор

Стандартно статична налягане

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Забележка: спецификациите се базират на следните условия: Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m

270 x 1,135 x 700

ø9.52

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

230V ~, 50Hz

270 x 1,135 x 700

ø9.52

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

ø15.88 ø15.88ø19.05 ø19.05

Размери  (Unit : mm)Технически характеристики
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Модели: ARXC36 / ARXC45 / ARXC60

Модели:   ARXC72 / ARXC90 

Модели:  ARXC72 / ARXC90

Ниско ниво на шума

* Модел: материал
   (При 100Pa: действителна стойност на 
   измерения шум)

Топлообменник
Пластмасова турбина

Кожух (Пластмасов)

500mm

40
0m

m

ø225mm

Предходен модел Нов модел
 (ARXC36GATH) 

ARXC36GATH : пластмасов вентилатор [45dB (A)]

Отсечените ъгли на предния панел и обшивката на 
вентилатора при конвенционалното вътрешно тяло осигуряват 
по-слабо турбулентен въздушен поток. Ниското ниво на шум е 
постигнато благодарение на пластмасовата кутия и 
пластмасовия вентилатор.

Може да се избира измежду две настройки за статичното 
налягане.

Модели:  ARXC36
Лесен монтаж (компактен и лек дизайн)

При разработването на вътрешното тяло с компактни размери 
и лек дизайн са били намалени размерите на корпуса и 
цялостното тегло на материалите.

(unit: mm)

400

5001,050

ARXC36GATH : 45kg Макс.
300Pa

Части по избор
Филтър с дълъг 
експлоатационен живот: 
IR приемник: 
Дистанционен датчик: 

UTD-LF60KA (за ARXC36 / 45 / 60)
UTB-YWC
UTY-XSZX

Изглед отгоре Изглед отдолу Изглед отстрани

1,550

1,410

66
0

71
3 

(M
A

X
)

700
600

45
0

Обем

47.5%
намаляване

Тегло

40%
намаляване

Изглед отдолу

Изглед отгореИзглед отстрани (L)

Изглед отстрани (R)

Изглед отпред

88

400 1,080(Отвор за болт)
1,000
862

851
1,050 85

371
356

208

41 12
3

13
9108

1

2

3

4

324 14

295

58
5

50
0(

О
тв

ор
 з

а 
бо

лт
)

71

Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка

2
1

3

Тези вътрешни тела осигуряват големи въздушни потоци.

Модели
ARXC36GATH
ARXC45GATH
ARXC60GATH
ARXC72GATH
ARXC90GATH

Избор на статично налягане

Използването на еднофазен мотор за вентилатора позволява 
три степени на скорост.

0

Канални системи с високо 
статично налягане (ARXC72)

Напор (Pa)

В
ъз

ду
ш

ен
 п

от
ок

Нормална 
настройка

Настройка за високо
 статично налягане

ARXC36GATH
ARXC45GATH
ARXC60GATH

ARXC72GATH
ARXC90GATH

Размери  (Unit : mm)

Модели: ARXC36 / ARXC45 / ARXC60

11.2 

12.5 

405

 2,600

1,950

1,450

100 до 200

100

45

38

32

43

ARXC36GATH ARXC45GATH ARXC60GATH ARXC72GATH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна

Газова 

Конденз

 

12.5

14.0

715

3,500

3,000

2,460

100 до 250

100

49

45

42

400 x 1,050 x 500

  46

ø9.52 (Flare)

ø19.05 (Flare)

22.4

25.0

1,110

3,900

3,300

3,000

50 до 300

260

51

48

45

83

230V ~, 50Hz

18.0

20.0

730

3,500

3,000

2,460

100 до 250

100

49

45

42

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

kW

W

m3/ h

Pa

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Диапазон напор

Стандартно статично налягане

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

ARXC90GATH

25.0

28.0

1,250

4,300

4,000

3,500

100 до 300

250

53

51

49

85

ø12.70 (Brazing)

ø22.22 (Brazing)

450 x 1,550 x 700

Технически характеристики

Забележка: спецификациите се базират на следните условия: Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m

40 41

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Високо напорни канални машини



Модели: ARXC36 / ARXC45 / ARXC60

Модели:   ARXC72 / ARXC90 

Модели:  ARXC72 / ARXC90

Ниско ниво на шума

* Модел: материал
   (При 100Pa: действителна стойност на 
   измерения шум)

Топлообменник
Пластмасова турбина

Кожух (Пластмасов)

500mm

40
0m

m

ø225mm

Предходен модел Нов модел
 (ARXC36GATH) 

ARXC36GATH : пластмасов вентилатор [45dB (A)]

Отсечените ъгли на предния панел и обшивката на 
вентилатора при конвенционалното вътрешно тяло осигуряват 
по-слабо турбулентен въздушен поток. Ниското ниво на шум е 
постигнато благодарение на пластмасовата кутия и 
пластмасовия вентилатор.

Може да се избира измежду две настройки за статичното 
налягане.

Модели:  ARXC36
Лесен монтаж (компактен и лек дизайн)

При разработването на вътрешното тяло с компактни размери 
и лек дизайн са били намалени размерите на корпуса и 
цялостното тегло на материалите.

(unit: mm)

400

5001,050

ARXC36GATH : 45kg Макс.
300Pa

Части по избор
Филтър с дълъг 
експлоатационен живот: 
IR приемник: 
Дистанционен датчик: 

UTD-LF60KA (за ARXC36 / 45 / 60)
UTB-YWC
UTY-XSZX

Изглед отгоре Изглед отдолу Изглед отстрани

1,550

1,410

66
0

71
3 

(M
A

X
)

700
600

45
0

Обем

47.5%
намаляване

Тегло

40%
намаляване

Изглед отдолу

Изглед отгореИзглед отстрани (L)

Изглед отстрани (R)

Изглед отпред

88

400 1,080(Отвор за болт)
1,000
862

851
1,050 85

371
356

208
41 12

3
13

9108

1

2

3

4

324 14

295

58
5

50
0(

О
тв

ор
 з

а 
бо

лт
)

71

Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка

2
1

3

Тези вътрешни тела осигуряват големи въздушни потоци.

Модели
ARXC36GATH
ARXC45GATH
ARXC60GATH
ARXC72GATH
ARXC90GATH

Избор на статично налягане

Използването на еднофазен мотор за вентилатора позволява 
три степени на скорост.

0

Канални системи с високо 
статично налягане (ARXC72)

Напор (Pa)

В
ъз

ду
ш

ен
 п

от
ок

Нормална 
настройка

Настройка за високо
 статично налягане

ARXC36GATH
ARXC45GATH
ARXC60GATH

ARXC72GATH
ARXC90GATH

Размери  (Unit : mm)

Модели: ARXC36 / ARXC45 / ARXC60

11.2 

12.5 

405

 2,600

1,950

1,450

100 до 200

100

45

38

32

43

ARXC36GATH ARXC45GATH ARXC60GATH ARXC72GATH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна

Газова 

Конденз

 

12.5

14.0

715

3,500

3,000

2,460

100 до 250

100

49

45

42

400 x 1,050 x 500

  46

ø9.52 (Flare)

ø19.05 (Flare)

22.4

25.0

1,110

3,900

3,300

3,000

50 до 300

260

51

48

45

83

230V ~, 50Hz

18.0

20.0

730

3,500

3,000

2,460

100 до 250

100

49

45

42

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

kW

W

m3/ h

Pa

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Диапазон напор

Стандартно статично налягане

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

ARXC90GATH

25.0

28.0

1,250

4,300

4,000

3,500

100 до 300

250

53

51

49

85

ø12.70 (Brazing)

ø22.22 (Brazing)

450 x 1,550 x 700

Технически характеристики

Забележка: спецификациите се базират на следните условия: Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m

40 41

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Високо напорни канални машини



Специален вентилационен отвор

(Unit : mm)990 199

655

Тънък, симетричен и спретнат дизайн

Компактен дизайн

Разнообразието от посоки нагоре, надолу, наляво и надясно 
осигурява триизмерен контрол върху въздушния поток.

Двойно автоматично насочване

4

4

5

3

3

2

2 1

1

Насочване нагоре и надолуНасочване наляво и надясно 

5 steps selectable

Четири степени за избиране

Гъвкав монтаж

Автоматично затварящ се 
вентилационен отвор

• Висока мощност
• Широк диапазон на въртене
• Висока ефективност

Мотор на вентилатора с висока мощност, 
работещ на прав ток

Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка

2
1

3

12

1

2

33

Пример за таванен монтаж
Подова конзола На тавана
Пример за подов монтаж

Специалният двуредов вентилационен отвор със специална 
ново-разработена конфигурация спомага за увеличаването на 
въздушния поток и бързото изпращане на хладък въздух до 
всеки ъгъл на стаята.

При спиране на работата вентилационният отвор автоматично 
се затваря (такава функция има при всичките безтръбни 
модели).

Тънкият и лек дизайн позволява вътрешното тяло да бъде 
окачено на тавана или монтирано на пода.
Този тип подхожда на много видове стайно обзавеждане.

Модели
AB*A12GATH
AB*A14GATH
AB*A18GATH
AB*A24GATH

Подово разположение

230V ~, 50Hz

3.6

4.0

30

660

570

490

36

32

28

25

AB*A12GATH AB*A14GATH AB*A18GATH AB*A24GATH

7.1

8.0

99

1,000

820

680

47

42

37

27

5.6

6.3

74

1,000

720

580

46

39

35

26

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

kW

W

m3/ h

dB(A)

mm

kg

mm

AB*: ABY(FUJITSU), ABH(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:
Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m
Напрежение: 230V

ø9.52

ø15.88

199 x 990 x 655

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

ø6.35

ø12.70

Размери  (Unit : mm)

Модели:  AB*A12 / AB*A14 / AB*A18 / AB*A24

Технически характеристики

4.5

5.0

42

780

640

550

40

36

34

26

42 43

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Подово / таванни системи



Специален вентилационен отвор

(Unit : mm)990 199

655

Тънък, симетричен и спретнат дизайн

Компактен дизайн

Разнообразието от посоки нагоре, надолу, наляво и надясно 
осигурява триизмерен контрол върху въздушния поток.

Двойно автоматично насочване

4

4

5

3

3

2

2 1

1

Насочване нагоре и надолуНасочване наляво и надясно 

5 steps selectable

Четири степени за избиране

Гъвкав монтаж

Автоматично затварящ се 
вентилационен отвор

• Висока мощност
• Широк диапазон на въртене
• Висока ефективност

Мотор на вентилатора с висока мощност, 
работещ на прав ток

Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка

2
1

3

12

1

2

33

Пример за таванен монтаж
Подова конзола На тавана
Пример за подов монтаж

Специалният двуредов вентилационен отвор със специална 
ново-разработена конфигурация спомага за увеличаването на 
въздушния поток и бързото изпращане на хладък въздух до 
всеки ъгъл на стаята.

При спиране на работата вентилационният отвор автоматично 
се затваря (такава функция има при всичките безтръбни 
модели).

Тънкият и лек дизайн позволява вътрешното тяло да бъде 
окачено на тавана или монтирано на пода.
Този тип подхожда на много видове стайно обзавеждане.

Модели
AB*A12GATH
AB*A14GATH
AB*A18GATH
AB*A24GATH

Подово разположение

230V ~, 50Hz

3.6

4.0

30

660

570

490

36

32

28

25

AB*A12GATH AB*A14GATH AB*A18GATH AB*A24GATH

7.1

8.0

99

1,000

820

680

47

42

37

27

5.6

6.3

74

1,000

720

580

46

39

35

26

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

kW

W

m3/ h

dB(A)

mm

kg

mm

AB*: ABY(FUJITSU), ABH(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:
Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m
Напрежение: 230V

ø9.52

ø15.88

199 x 990 x 655

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

ø6.35

ø12.70

Размери  (Unit : mm)

Модели:  AB*A12 / AB*A14 / AB*A18 / AB*A24

Технически характеристики

4.5

5.0

42

780

640

550

40

36

34

26

42 43

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Подово / таванни системи



Автоматично насочване и разпределяне на въздушния поток

Размери  (Unit : mm)

Модели: AB*A30 / AB*A36 / AB*A45 / AB*A54

Дренажната помпа, 
доставяна по избор, 
осигурява гъвкави 
възможности за 
монтаж.

Високоефективната технология удвоява експлоатационния 
живот на филтъра спрямо стандартните филтри.

Всмукване на свеж въздух

Дълъг въздушен поток

Дълъг въздушен поток

Филтър с дълъг 
експлоатационен живот

4

3

2

1

Четири степени за избиране

Пет степени за избиране

Нагоре и надолу

Наляво и надясно

Дренажна помпа с висок напор за 
отвеждане на конденза

• Висока мощност
• Висока ефективност
• Широк диапазон на въртене

Мотор на вентилатора с висока 
мощност, работещ на прав ток

Тънък и 
спретнат дизайн

Околна средаВътрешно тяло

Свеж въздух

Опции по избор

Дренажна помпа:
Фланец:

UTR-DPB24T
UTD-RF204

Най разпространена форма 
на монтаж посредством 
конзоли на тавана.

Монтаж

Открито разположение

Начин на монтаж, 
при който част от уреда 
е вградена в тавана.

Полувграждане

Начин на монтаж, при който съоръжението се 
закрепя на стената посредством стенни конзоли 
(допълнително набавяни).
До този начин на разположение може да се 
прибягва в случай на недостатъчно таванно 
пространство.

(С допълнително 
укрепване)

Окачване на стената

Дългият въздушен поток 
спомага за комфорта във 
всеки ъгъл на обширно 
помещение.

Твърда връзка на тръбата за 
хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка

2

1

3
1 32

3

Лесно могат да бъдат вградени
при всякакъв вид инсталация

Модели
AB*A30GATH
AB*A36GATH
AB*A45GATH
AB*A54GATH

Височина
240mm

Макс.
500mm

230V ~, 50Hz

9.0

10.0

66

1,630

1,370

1,140

42

38

33

46

ø9.52

ø15.88

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

Технически характеристики

11.2

12.5

85

1,690

1,400

1,170

45

38

34

14.0

16.0

180

2,270

1,780

1,280

51

45

36

12.5

14.0

131

2,010

1,600

1,230

48

42

35

48

ø9.52

ø19.05

kW

W

m3/ h

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

AB*: ABY(FUJITSU), ABH(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:
Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m
Напрежение: 230V

240 x 1,660 x 700

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

AB*A30GATH AB*A36GATH AB*A45GATH AB*A54GATH

44 45

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Таванни системи
Двойно автоматично насочване и 
широк въздушен поток



Автоматично насочване и разпределяне на въздушния поток

Размери  (Unit : mm)

Модели: AB*A30 / AB*A36 / AB*A45 / AB*A54

Дренажната помпа, 
доставяна по избор, 
осигурява гъвкави 
възможности за 
монтаж.

Високоефективната технология удвоява експлоатационния 
живот на филтъра спрямо стандартните филтри.

Всмукване на свеж въздух

Дълъг въздушен поток

Дълъг въздушен поток

Филтър с дълъг 
експлоатационен живот

4

3

2

1

Четири степени за избиране

Пет степени за избиране

Нагоре и надолу

Наляво и надясно

Дренажна помпа с висок напор за 
отвеждане на конденза

• Висока мощност
• Висока ефективност
• Широк диапазон на въртене

Мотор на вентилатора с висока 
мощност, работещ на прав ток

Тънък и 
спретнат дизайн

Околна средаВътрешно тяло

Свеж въздух

Опции по избор

Дренажна помпа:
Фланец:

UTR-DPB24T
UTD-RF204

Най разпространена форма 
на монтаж посредством 
конзоли на тавана.

Монтаж

Открито разположение

Начин на монтаж, 
при който част от уреда 
е вградена в тавана.

Полувграждане

Начин на монтаж, при който съоръжението се 
закрепя на стената посредством стенни конзоли 
(допълнително набавяни).
До този начин на разположение може да се 
прибягва в случай на недостатъчно таванно 
пространство.

(С допълнително 
укрепване)

Окачване на стената

Дългият въздушен поток 
спомага за комфорта във 
всеки ъгъл на обширно 
помещение.

Твърда връзка на тръбата за 
хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка

2

1

3
1 32

3

Лесно могат да бъдат вградени
при всякакъв вид инсталация

Модели
AB*A30GATH
AB*A36GATH
AB*A45GATH
AB*A54GATH

Височина
240mm

Макс.
500mm

230V ~, 50Hz

9.0

10.0

66

1,630

1,370

1,140

42

38

33

46

ø9.52

ø15.88

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

Технически характеристики

11.2

12.5

85

1,690

1,400

1,170

45

38

34

14.0

16.0

180

2,270

1,780

1,280

51

45

36

12.5

14.0

131

2,010

1,600

1,230

48

42

35

48

ø9.52

ø19.05

kW

W

m3/ h

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

AB*: ABY(FUJITSU), ABH(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:
Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m
Напрежение: 230V

240 x 1,660 x 700

ø25 (I.D.) ; ø32 (O.D.)

AB*A30GATH AB*A36GATH AB*A45GATH AB*A54GATH

44 45

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Таванни системи
Двойно автоматично насочване и 
широк въздушен поток



Филтърни характеристики

Махане на панела

Широчина
790mm

Компактни размери
Висока мощност при компактен
и симетричен дизайн

Въпреки, че вътрешното тяло е компактно, то съдържа голям 
центобежен вентилатор (90мм в диаметър), централно 
разположен и топлообменник тип „Lambda” за осигуряването 
на висока мощност.

Симетричен дизайн
Симетричен и опростен дизайн, който подхожда на 
всякакъв тип обзавеждане

1

2

3

4
Стъпка
Насочване

Насочване

0
0

40

80

120

160

30 60 120

(ppm)

(min)

Без филтър

Нов филтър

0
0

40

80

120

160

30 60 120

(ppm)

(min)

Без филтър

Нов филтър

0
0

40

80

120

160

30 60 120

(ppm)

(min)

Без филтър

Нов филтър
Организация на тестуването:
Санитарен център по инспекциите и 
околната среда
Метод на тестуването:
Тестване на дезодориращия ефект

Амоняк Триметиламин

Хидроген сулфат

Автоматично насочващ въздушния 
поток вентилационен отвор

660

790

27
5

530

470

215

Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка

2

2

1

1

3

3
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Install the unit as confiremed direction    .
Install the unit where it will not be tilted
by more than 5°

Хоризонтален монтаж

OUTDOOR UNIT
SIDE

INDOOR UNIT
SIDE

65

EV опция (UTR-EV09XB/ UTR-EV14XB ) 
Опция по избор:

12
1

97
65

19
32

Функцията за автоматично насочване 
на въздушния поток спомага за 
разпределянето на въздуха според 
избраната настройка.

Лесна поддръжка
Лесната поддръжка се 
постига благодарение 
на предния панел, който 
се демонтира с цел улесняването 
на сервизния достъп.

Модели: AS*A07 / AS*A09 / AS*A12 / AS*A14
              AS*E07 / AS*E09 / AS*E12 / AS*E14

Размери  (Unit : mm)

Стенни системи

Вътрешни тела с компактен и стилен дизайн

Йонно-дезодориращ филтър 
с дълъг експлоатационен живот

Ябълково-катехинов филтър

(* Филтърът може да бъде използван в продължение на приблизително 3 години, 
ако бъде измиван с вода, след като се зацапа, с цел възстановяването 
на качествата на неговата повърхност.)

Филтърът функционира, като ефективно разлага наслоените 
миризми и привежда в действие окислителните и отслабващи 
ефекти на йоните, генерирани от керамиката със свръх-фини 
частици.

Финият прах, невидимите плесенни спори и вредните 
микроорганизми се абсорбират от филтъра с помощта на 
статично електричество, като по-нататъшното им натрупване се 
предотвратява благодарение на извлечен от ябълки полифенол.

Висококачествена климатизация благодарение на 
високоефективния филтър.

Дезодориращ ефект  (ниво на намаляване на миризмите) 

Модели (с вграден електромагнитен вентил)  

AS*A07GACH
AS*A09GACH
AS*A12GACH
AS*A14GACH

Модели (с изнесен електромагнитен вентил)  

AS*E07GACH
AS*E09GACH
AS*E12GACH
AS*E14GACH

Ново-разработен мотор на вентилатора 
с висока мощност, работещ на прав ток
• Висока мощност
• Широк диапазон 
  на въртене
• Висока ефективност
• Компактни размери

790mm

Технически характеристики

2.2

2.8

17

490

450

420

35

33

31

                                                 

AS*A07GACH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз
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3.2
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3.6

4.1

21

560

480

420

38

34

30

4.5

5.0
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kW

W

m3/h

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Електромагнитен вентил(опция)

AS*: ASY(FUJITSU), ASH(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:

Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m
Напрежение: 230V

AS*A09GACH AS*A12GACH AS*A14GACH AS*E07GACH AS*E09GACH AS*E12GACH AS*E14GACH

230V ~, 50Hz 230V ~, 50Hz

275 x 790 x 215

9

ø6.35

ø12.70

275 x 790 x 215

9

ø6.35

ø12.70

-

ø13.8(I.D.) ; ø15.8-ø16.7(O.D.) ø13.8(I.D.) ; ø15.8-ø16.7(O.D.)

UTR-EV09XB UTR-EV14XB
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Филтърни характеристики

Махане на панела

Широчина
790mm

Компактни размери
Висока мощност при компактен
и симетричен дизайн

Въпреки, че вътрешното тяло е компактно, то съдържа голям 
центобежен вентилатор (90мм в диаметър), централно 
разположен и топлообменник тип „Lambda” за осигуряването 
на висока мощност.

Симетричен дизайн
Симетричен и опростен дизайн, който подхожда на 
всякакъв тип обзавеждане
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4
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Организация на тестуването:
Санитарен център по инспекциите и 
околната среда
Метод на тестуването:
Тестване на дезодориращия ефект

Амоняк Триметиламин

Хидроген сулфат

Автоматично насочващ въздушния 
поток вентилационен отвор

660
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Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата за хладилен агент (газ)
Дренажно-тръбна връзка
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Install the unit as confiremed direction    .
Install the unit where it will not be tilted
by more than 5°

Хоризонтален монтаж

OUTDOOR UNIT
SIDE

INDOOR UNIT
SIDE

65

EV опция (UTR-EV09XB/ UTR-EV14XB ) 
Опция по избор:

12
1

97
65

19
32

Функцията за автоматично насочване 
на въздушния поток спомага за 
разпределянето на въздуха според 
избраната настройка.

Лесна поддръжка
Лесната поддръжка се 
постига благодарение 
на предния панел, който 
се демонтира с цел улесняването 
на сервизния достъп.

Модели: AS*A07 / AS*A09 / AS*A12 / AS*A14
              AS*E07 / AS*E09 / AS*E12 / AS*E14

Размери  (Unit : mm)

Стенни системи

Вътрешни тела с компактен и стилен дизайн

Йонно-дезодориращ филтър 
с дълъг експлоатационен живот

Ябълково-катехинов филтър

(* Филтърът може да бъде използван в продължение на приблизително 3 години, 
ако бъде измиван с вода, след като се зацапа, с цел възстановяването 
на качествата на неговата повърхност.)

Филтърът функционира, като ефективно разлага наслоените 
миризми и привежда в действие окислителните и отслабващи 
ефекти на йоните, генерирани от керамиката със свръх-фини 
частици.

Финият прах, невидимите плесенни спори и вредните 
микроорганизми се абсорбират от филтъра с помощта на 
статично електричество, като по-нататъшното им натрупване се 
предотвратява благодарение на извлечен от ябълки полифенол.

Висококачествена климатизация благодарение на 
високоефективния филтър.

Дезодориращ ефект  (ниво на намаляване на миризмите) 

Модели (с вграден електромагнитен вентил)  

AS*A07GACH
AS*A09GACH
AS*A12GACH
AS*A14GACH

Модели (с изнесен електромагнитен вентил)  

AS*E07GACH
AS*E09GACH
AS*E12GACH
AS*E14GACH

Ново-разработен мотор на вентилатора 
с висока мощност, работещ на прав ток
• Висока мощност
• Широк диапазон 
  на въртене
• Висока ефективност
• Компактни размери

790mm

Технически характеристики
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AS*A07GACH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

2.8

3.2

18

500

450

420

36

33

31

4.5

5.0
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kW

W

m3/h

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

Електромагнитен вентил(опция)

AS*: ASY(FUJITSU), ASH(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:

Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m
Напрежение: 230V

AS*A09GACH AS*A12GACH AS*A14GACH AS*E07GACH AS*E09GACH AS*E12GACH AS*E14GACH

230V ~, 50Hz 230V ~, 50Hz

275 x 790 x 215

9

ø6.35

ø12.70

275 x 790 x 215

9

ø6.35

ø12.70

-

ø13.8(I.D.) ; ø15.8-ø16.7(O.D.) ø13.8(I.D.) ; ø15.8-ø16.7(O.D.)

UTR-EV09XB UTR-EV14XB
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Стенни системи

Твърда връзка на тръбата 
за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата 
за хладилен агент (газ)
Връзка посредством дренажен маркуч

2

1

3

„Вертикалният въздушен поток” 
осигурява ефективно отопление 
                          на нивото на пода

Тънък и компактен дизайн

Лесна поддръжка

„Хоризонталният въздушен поток” 
спомага хладкият въздух да не бъде 
насочван директно към хората в стаята

Регулатор на потока

Регулатор на потока 
(напълно отворен)

46o

5

2.5

0 3 6 9 12(m)
(˚C)

15 16 17 18

Условия на въздуха навън: 35°C; 40%
Работен режим: охлаждане
Температурна настройка: 18°C 
(минимална температурна настройка)
Въздушен поток: „Hi”; посока на въздушния поток: надолу и напред

(24/30)

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

Условия на въздуха навън: 2°C; 60%
Работен режим: отопление
Температурна настройка: 
30°C (максимална температурна настройка)
Въздушен поток: „Hi”; посока на въздушния 
поток: надолу и напред

33 32 31 30 29

(˚C)

(24/30) Йонно-дезодориращ филтър

Ябълково-
катехинов 
филтър

Пред-филър

Органична обшивка на 
реброто при 
топлообменника

Антибактериален дезодориращ пред-филтър, използващ специален керамичен прах

Йонно-дезодориращ* филтър 
с дълъг експлоатационен живот

Ябълково-катехинов филтър

Употреба на различни филтри от двете страни

Филтърът функционира, като ефективно разлага наслоените 
миризми и привежда в действие окислителните и отслабващи 
ефекти на йоните, генерирани от керамиката със свръх-фини 
частици.

Опростеният процес по почистването на дренажния съд 
улеснява поддръжката.

Финият прах, невидимите плесенни спори и вредните 
микроорганизми се абсорбират от филтъра с помощта на 
статично електричество, като по-нататъшното им натрупване 
се предотвратява благодарение на извлечен 
от ябълки полифенол.

(* Филтърът може да бъде използван в продължение на приблизително 3 години, 
ако се измива с вода, като се зацапа, с цел възстановяването на качествата на 
неговата повърхност.)

Филтърни характеристики на климатика

998mm 1120mm

Нов модел Предходен модел

Модели: AS*A18 / AS*A24 / AS*A30

Размери  (Unit : mm)

Опростен дизайн и елегантен външен вид

Модели 

AS*A18GACH
AS*A24GACH
AS*A30GACH

Компактният дизайн е постигнат благодарение на мотора на вентилатора, работещ на прав ток.

Мотор на вентилатора, 

работещ на прав ток

998

228

320

520

520

590

721

230V ~, 50Hz 

5.6

6.3

32

840

770

690

41

39

35

AS*A18GACH AS*A24GACH AS*A30GACH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

7.1

8.0

60

1,100

910

730

48

43

35

320 x 998 x 228

15

ø9.52

ø15.88

ø12 (I.D.) ; ø16 (O.D.)

8.0

9.0

91

1,240

980

770

52

45

35

kW

W

m3/ h

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

AS*: ASY(FUJITSU), ASH(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:
Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m
Напрежение: 230V
 

Технически характеристики
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Стенни системи

Твърда връзка на тръбата 
за хладилен агент (течност)
Твърда връзка на тръбата 
за хладилен агент (газ)
Връзка посредством дренажен маркуч

2

1

3

„Вертикалният въздушен поток” 
осигурява ефективно отопление 
                          на нивото на пода

Тънък и компактен дизайн

Лесна поддръжка

„Хоризонталният въздушен поток” 
спомага хладкият въздух да не бъде 
насочван директно към хората в стаята

Регулатор на потока

Регулатор на потока 
(напълно отворен)

46o

5

2.5

0 3 6 9 12(m)
(˚C)

15 16 17 18

Условия на въздуха навън: 35°C; 40%
Работен режим: охлаждане
Температурна настройка: 18°C 
(минимална температурна настройка)
Въздушен поток: „Hi”; посока на въздушния поток: надолу и напред

(24/30)

5

2.5

0 3 6 9 12(m)

Условия на въздуха навън: 2°C; 60%
Работен режим: отопление
Температурна настройка: 
30°C (максимална температурна настройка)
Въздушен поток: „Hi”; посока на въздушния 
поток: надолу и напред

33 32 31 30 29

(˚C)

(24/30) Йонно-дезодориращ филтър

Ябълково-
катехинов 
филтър

Пред-филър

Органична обшивка на 
реброто при 
топлообменника

Антибактериален дезодориращ пред-филтър, използващ специален керамичен прах

Йонно-дезодориращ* филтър 
с дълъг експлоатационен живот

Ябълково-катехинов филтър

Употреба на различни филтри от двете страни

Филтърът функционира, като ефективно разлага наслоените 
миризми и привежда в действие окислителните и отслабващи 
ефекти на йоните, генерирани от керамиката със свръх-фини 
частици.

Опростеният процес по почистването на дренажния съд 
улеснява поддръжката.

Финият прах, невидимите плесенни спори и вредните 
микроорганизми се абсорбират от филтъра с помощта на 
статично електричество, като по-нататъшното им натрупване 
се предотвратява благодарение на извлечен 
от ябълки полифенол.

(* Филтърът може да бъде използван в продължение на приблизително 3 години, 
ако се измива с вода, като се зацапа, с цел възстановяването на качествата на 
неговата повърхност.)

Филтърни характеристики на климатика

998mm 1120mm

Нов модел Предходен модел

Модели: AS*A18 / AS*A24 / AS*A30

Размери  (Unit : mm)

Опростен дизайн и елегантен външен вид

Модели 

AS*A18GACH
AS*A24GACH
AS*A30GACH

Компактният дизайн е постигнат благодарение на мотора на вентилатора, работещ на прав ток.

Мотор на вентилатора, 

работещ на прав ток

998

228

320

520

520

590

721

230V ~, 50Hz 

5.6

6.3

32

840

770

690

41

39

35

AS*A18GACH AS*A24GACH AS*A30GACH

Охлаждане

Отопление

Висока

Средна

Ниска

Висока

Средна

Ниска

Течна (фаза)

Газова (фаза)

Конденз

7.1

8.0

60

1,100

910

730

48

43

35

320 x 998 x 228

15

ø9.52

ø15.88

ø12 (I.D.) ; ø16 (O.D.)

8.0

9.0

91

1,240

980

770

52

45

35

kW

W

m3/ h

dB(A)

mm

kg

mm

Модел

Захранващо напрежение

Капацитет

Консумация

Въздушен поток

Ниво на шум

Размери (В x Ш x Д)

Тегло

Диаметър на
тръбите

AS*: ASY(FUJITSU), ASH(GENERAL)
Забележка: спецификациите се базират на следните условия:
Охлаждане: вътрешна температура от 27° CDB / 19° CWB; външна температура от 35° CDB / 24° CWB.
Отопление: вътрешна температура от 20° CDB / (15° CWB); външна температура от 7° CDB / 6° CWB.
Дължина на тръбата: 7,5m; денивелация между външното и вътрешното тяло: 0m
Напрежение: 230V
 

Технически характеристики
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО



Контролер за 
управление с карта
UTY-TEKX

Слот за карта

(допълнително набавян)

Web Monitoring Tool

(VRF инсталация)

Интернет 
или 

телефонен сигнал

(Наблюдение)

USB Adaptor *2

(Field supplied)

USB адаптер*2

(допълнително набавян)

UTY-AMGX

Индивидуално управление 
на климатична инсталация

K*：KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

Обикновенно дистанционно управление
UTY-RHK*
Без работна настройка

H*: HY(FUJITSU), HG(GENERAL)

UTY-LNH*

Вид инсталация

За единичен сплит

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Мрежов преобразувател
UTY-VGGXZ1

Сервизен софтуер
UTY-ASGX Софтуер

Софтуер

R*：RY(FUJITSU), RG(GENERAL)

Жично дистанционно управление
(сензорен панел)
UTY-RNR*

K*：KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

Жично дистанционно управление
UTY-RNK*

Външни тела

Вътрешни тела

RB тяло

Външни тела

Вътрешни тела

Безжично дистанционно 
управление

КОНТРОЛЕРИ

50 51

Предвидени са всички възможни опции за контрол и управление,като индивидуални ,централни управления и 
опция за БиЕмЕс инсталации

Система за контрол и управление

Сградно управление Централно управление 
на климатична инсталация

USB Adaptor *2

Мрежови 
преобразувател

UTY-VGGXZ1

Дистанционен контрол и мониторинг

Интернет или 
телефонен сигнал

Системен контролер
UTY-APGX
UTY-PEGX(Option)

Контролер със 
сензорен панел

Групово дистанционно управление

UTY-DTG*

UTY-CGG*

BACnet® Gateway
UTY-ABGX

Мрежови преобразувател (BMS / LONWORKS®)
UTY-VLGX

G*：GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

G*：GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

Централа (дистанционно управление)
UTY-DCG*

G*：GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

(от местен 
доставчик)

USB Adaptor *2

(от местен 
доставчик)

Софтуер

Софтуер

Централно сградно 
управление (БиЕмЕс)

Връзка към различни системи 
за управление *1

или

Оперативни кабели - инсталация на директно изпарение
Връзка с модул
Кабел дистанционно управление (2 кабела)
Кабел дистанционно управление (3 кабела)
USB кабел

LONWORKS® Network
Ethernet
Оперативен кабел (единичен сплит)
Кабел групово управление

*1. Системи за управление на сградата (BMS) / 
автоматични сградни системи (BAS)

*2. USB адаптерът е U10 USB Network Interface от 
Echelon® Corporation.

 Гореописаните продукти не могат да бъдат 
свързвани с тези от серията „S Series” (с изключение 
на софтуерните пакети System Controller и BACnet® 
Gateway).

Сигнален усилвател
UTY-VSGXZ1

Инфрачервен приемник 
за безжично 
управление
UTB-YWC

Инфрачервен приемник 
за безжично управл.
UTY-LRH*B1
*B：YB(FUJITSU), GB(GENERAL)

K*：KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

Обикновенно дистанционно управление
UTY-RSK*



Контролер за 
управление с карта
UTY-TEKX

Слот за карта

(допълнително набавян)

Web Monitoring Tool

(VRF инсталация)

Интернет 
или 

телефонен сигнал

(Наблюдение)

USB Adaptor *2

(Field supplied)

USB адаптер*2

(допълнително набавян)

UTY-AMGX

Индивидуално управление 
на климатична инсталация

K*：KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

Обикновенно дистанционно управление
UTY-RHK*
Без работна настройка

H*: HY(FUJITSU), HG(GENERAL)

UTY-LNH*

Вид инсталация

За единичен сплит

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Мрежов преобразувател
UTY-VGGXZ1

Сервизен софтуер
UTY-ASGX Софтуер

Софтуер

R*：RY(FUJITSU), RG(GENERAL)

Жично дистанционно управление
(сензорен панел)
UTY-RNR*

K*：KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

Жично дистанционно управление
UTY-RNK*

Външни тела

Вътрешни тела

RB тяло

Външни тела

Вътрешни тела

Безжично дистанционно 
управление

КОНТРОЛЕРИ

50 51

Предвидени са всички възможни опции за контрол и управление,като индивидуални ,централни управления и 
опция за БиЕмЕс инсталации

Система за контрол и управление

Сградно управление Централно управление 
на климатична инсталация

USB Adaptor *2

Мрежови 
преобразувател

UTY-VGGXZ1

Дистанционен контрол и мониторинг

Интернет или 
телефонен сигнал

Системен контролер
UTY-APGX
UTY-PEGX(Option)

Контролер със 
сензорен панел

Групово дистанционно управление

UTY-DTG*

UTY-CGG*

BACnet® Gateway
UTY-ABGX

Мрежови преобразувател (BMS / LONWORKS®)
UTY-VLGX

G*：GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

G*：GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

Централа (дистанционно управление)
UTY-DCG*

G*：GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

(от местен 
доставчик)

USB Adaptor *2

(от местен 
доставчик)

Софтуер

Софтуер

Централно сградно 
управление (БиЕмЕс)

Връзка към различни системи 
за управление *1

или

Оперативни кабели - инсталация на директно изпарение
Връзка с модул
Кабел дистанционно управление (2 кабела)
Кабел дистанционно управление (3 кабела)
USB кабел

LONWORKS® Network
Ethernet
Оперативен кабел (единичен сплит)
Кабел групово управление

*1. Системи за управление на сградата (BMS) / 
автоматични сградни системи (BAS)

*2. USB адаптерът е U10 USB Network Interface от 
Echelon® Corporation.

 Гореописаните продукти не могат да бъдат 
свързвани с тези от серията „S Series” (с изключение 
на софтуерните пакети System Controller и BACnet® 
Gateway).

Сигнален усилвател
UTY-VSGXZ1

Инфрачервен приемник 
за безжично 
управление
UTB-YWC

Инфрачервен приемник 
за безжично управл.
UTY-LRH*B1
*B：YB(FUJITSU), GB(GENERAL)

K*：KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

Обикновенно дистанционно управление
UTY-RSK*



Видове дистанционни управления

Макс. бр. контрол. дистанционни в група

Макс. контролиращ брой вътрешни тела

Макс. контролирани групи 

Вкл./Изкл.

Задаване на режим

Скорост на вентилатора

Настройки на стайна темпрература

Ограничение на работен диапазон

Тестов режим

Позиц. на възд. поток горе/долу

Позиц. на въздущния поток ляво/дясно

Групово управление

Забрана на дистанционно управление

Настройки против замръзване

Setback cool/heat  

Икономичен режим

Грешки

Размразяване

Текущо време

Ден от седмицата

Заключване на дист. управление

Охлаждане / Отопление

Адресация

Стайна температура

Възможност за работа на няколко езика

Преминаване към лятно време

Поименна регистрация

Задна осветеност

График 
на работа

Вкл./Изкл. таймер

Режим за сън

Програматор

Auto off timer

Почивен ден

Мин. време за използване на таймер

Системен мониторинг

Потребление на ел. енергия

История на грешките

Извънреден стоп

Интернет контрол

E-mail сигнализация за проблем 

Заключване на системата

Видове:

Модел: 
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Период

Он/оф, темп. режим,

зададено време за деня

Опростено
 дист.

управление

UTY-RSKY
UTY-RSKG

Безжично
 дист.

 управление

UTY-LNHY
UTY-LNHG

Групов
 контролер

UTY-CGGY
UTY-CGGG
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Централизирано 
управление

UTY-DCGY
UTY-DCGG

Контролер 
със сензорен 

панел

UTY-DTGY
UTY-DTGG

400

400

400

-

-

Year

20

-

-

-

-

10

-

-

-

Опростено
 дист.

управление*1

UTY-RHKY
UTY-RHKG

Жично дист.
 управление

Жично дист. 
със сензорен 

дисплей

UTY-RNKY
UTY-RNKG

UTY-RNRY
UTY-RNRG

*1 Този модел е без настройка за „Работен режим”.
*2 Тази функция се предлага само чрез управление на изходящата мощност.

● : Поддържа се
—  : Все още не се поддържа

○ : Ще се поддържа скоро

UTY-APGX

1600

1600

1600

-

-

-

-

Year

144

-

-

-

-

10

-

Системен
 контролер 

Софтуер

100

100

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Week

20

-

-

-

-

10

-

-

-

Outdoor
unit

Indoor unit
(Cassette)

Indoor unit
(Duct)

System
Controller

Touch Panel
Controller

Group
Remote Controller

Simple
Remote Controller

Simple
Remote Controller

Transmission line

Module link

Remote Controller line

Group Remote
Controller line

Signal line 
(single system)

USB cable

Ethernet

LONWORKS® Network

Wireless
Remote Controller

Wired
Remote Controller

External Switch
Controller

IR Receiver
unit

RB unit
(Single)

RB unit
(Multi)

Комбинация от индивидуални 
дистанционни управления
Дистанционното управление с кабел, опростеното дистанционно 
управление и безжичното дистанционно управление могат да бъдат 
използвани заедно.

• Електрическата мрежа на системата за регулиране се състои от електроснабдителна връзка, предавателна 
  връзка и връзка за дистанционно регулиране.
• Общата дължина на кабелите (общата дължина на предавателната връзка) може да достигне 3600m 
  (с използване на усилватели на сигнала).

3,600m

Макс. дължина на 
предавателната

връзка
Окабеляване на системата

Охладителна система 1 Охладителна система 2

USB Adaptor

USB 
Adaptor

USB 
Adaptor 

USB Adaptor 

Мрежови преобразувател  UTY-VGGXZ1

UTY-ABGX

Network
Convertor

UTY-VLGX

Network Convertor
UTY-VGGXZ1

Network Convertor
UTY-VGGXZ1

Signal Amplifier
UTY-VSGXZ1

Web Monitoring Tool 
UTY-AMGX

Web Monitoring Tool (Софтуер) 
Безпроблемна работа по всяко време 
благодарение на системата 
за дистанционно следене.

Предавателна връзка
Връзката е неполярна, двупроводна.

Service Tool (Софтуер)
Разширеното проследяване и анализ служат в 
помощ при монтажа и поддръжката.

Две дистанционни управления
Вътрешните тела могат да бъдат 
управлявани с две дист. управления.

Система без дистанционно регулиране
Заедно с дистанционното управление със сензорен дисплей 
е възможно да съставите система без дистанционно регулиране.

Дистанционно управление за групирано регулиране
Максимум 8 групи могат да бъдат дистанционно управлявани.

Централно дистанционно управление
Могат да бъдат управлявани максимум 100 вътрешни тела.

Дистанционно управление със сензорен 
панел
С дистанционното управление със сензорен 
панел за регулиране с едно докосване могат 
да бъдат управлявани до 400 групи / 
400 вътрешни тела.

Система за регулиране UTY-APGX
Максимум 1600 вътрешни тела могат да 
бъдат управлявани
Регулиране на климатизацията
Следене на работния процес
Система за следена на статуса
Изчисляване на електрическите стойности

IR приемник
Вътрешните тела от 
касетен тип могат да бъдат 
управлявани посредством 
безжичното дистанционно 
управление.

IR приемник
Вътрешните тела от тръбен тип могат да бъдат 
управлявани с безжичното дистанционно управление.

Service Tool 
UTY-ASGX

Big Multi system Single system
(VRF network system side)

(Monitoring side)

(Monitoring side) (Monitoring side)

(Дистанционно регулиране 
                            / следене)

BACnet® GatewayBACnet®

LONWORKS®

BACnet®

BACnet® Operator 
Workstation (B-OWS)

NW 1

NW 2
NW 3
NW 4

Интернет 
или 

телефонната мрежа

Интернет 
или 

телефонната мрежа

Връзка за дистанционно регулиране
Максимум 16 уреда могат да бъдат управлявани.

Външен контролен ключ
Вътрешните тела могат да бъдат управлявани 
чрез картов ключ, подобен на хотелските ключове.

Card key

LONWORKS®

Network

Система за управление на сградата

Central Remote
Controller

РЕГУЛИРАНЕ

52 53

*2*2

Чрез паролаДетски контрол Детски контрол Чрез парола Чрез парола



Видове дистанционни управления

Макс. бр. контрол. дистанционни в група

Макс. контролиращ брой вътрешни тела

Макс. контролирани групи 

Вкл./Изкл.

Задаване на режим

Скорост на вентилатора

Настройки на стайна темпрература

Ограничение на работен диапазон

Тестов режим

Позиц. на възд. поток горе/долу

Позиц. на въздущния поток ляво/дясно

Групово управление

Забрана на дистанционно управление

Настройки против замръзване

Setback cool/heat  

Икономичен режим

Грешки

Размразяване

Текущо време

Ден от седмицата

Заключване на дист. управление

Охлаждане / Отопление

Адресация

Стайна температура

Възможност за работа на няколко езика

Преминаване към лятно време

Поименна регистрация

Задна осветеност

График 
на работа

Вкл./Изкл. таймер

Режим за сън

Програматор

Auto off timer

Почивен ден

Мин. време за използване на таймер

Системен мониторинг

Потребление на ел. енергия

История на грешките

Извънреден стоп

Интернет контрол

E-mail сигнализация за проблем 

Заключване на системата

Видове:

Модел: 
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зададено време за деня
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 контролер

UTY-CGGY
UTY-CGGG
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-

Week

4

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

1

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Week

8

-

-

10 ● 30

-

-

-

-

-

1

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Week

4

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

1

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

Централизирано 
управление

UTY-DCGY
UTY-DCGG

Контролер 
със сензорен 

панел

UTY-DTGY
UTY-DTGG

400

400

400

-

-

Year

20

-

-

-

-

10

-

-

-

Опростено
 дист.

управление*1

UTY-RHKY
UTY-RHKG

Жично дист.
 управление

Жично дист. 
със сензорен 

дисплей

UTY-RNKY
UTY-RNKG

UTY-RNRY
UTY-RNRG

*1 Този модел е без настройка за „Работен режим”.
*2 Тази функция се предлага само чрез управление на изходящата мощност.

● : Поддържа се
—  : Все още не се поддържа

○ : Ще се поддържа скоро

UTY-APGX

1600

1600

1600

-

-

-

-

Year

144

-

-

-

-

10

-

Системен
 контролер 

Софтуер

100

100

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Week

20

-

-

-

-

10

-

-

-

Outdoor
unit

Indoor unit
(Cassette)

Indoor unit
(Duct)

System
Controller

Touch Panel
Controller

Group
Remote Controller

Simple
Remote Controller

Simple
Remote Controller

Transmission line

Module link

Remote Controller line

Group Remote
Controller line

Signal line 
(single system)

USB cable

Ethernet

LONWORKS® Network

Wireless
Remote Controller

Wired
Remote Controller

External Switch
Controller

IR Receiver
unit

RB unit
(Single)

RB unit
(Multi)

Комбинация от индивидуални 
дистанционни управления
Дистанционното управление с кабел, опростеното дистанционно 
управление и безжичното дистанционно управление могат да бъдат 
използвани заедно.

• Електрическата мрежа на системата за регулиране се състои от електроснабдителна връзка, предавателна 
  връзка и връзка за дистанционно регулиране.
• Общата дължина на кабелите (общата дължина на предавателната връзка) може да достигне 3600m 
  (с използване на усилватели на сигнала).

3,600m

Макс. дължина на 
предавателната

връзка
Окабеляване на системата

Охладителна система 1 Охладителна система 2

USB Adaptor

USB 
Adaptor

USB 
Adaptor 

USB Adaptor 

Мрежови преобразувател  UTY-VGGXZ1

UTY-ABGX

Network
Convertor

UTY-VLGX

Network Convertor
UTY-VGGXZ1

Network Convertor
UTY-VGGXZ1

Signal Amplifier
UTY-VSGXZ1

Web Monitoring Tool 
UTY-AMGX

Web Monitoring Tool (Софтуер) 
Безпроблемна работа по всяко време 
благодарение на системата 
за дистанционно следене.

Предавателна връзка
Връзката е неполярна, двупроводна.

Service Tool (Софтуер)
Разширеното проследяване и анализ служат в 
помощ при монтажа и поддръжката.

Две дистанционни управления
Вътрешните тела могат да бъдат 
управлявани с две дист. управления.

Система без дистанционно регулиране
Заедно с дистанционното управление със сензорен дисплей 
е възможно да съставите система без дистанционно регулиране.

Дистанционно управление за групирано регулиране
Максимум 8 групи могат да бъдат дистанционно управлявани.

Централно дистанционно управление
Могат да бъдат управлявани максимум 100 вътрешни тела.

Дистанционно управление със сензорен 
панел
С дистанционното управление със сензорен 
панел за регулиране с едно докосване могат 
да бъдат управлявани до 400 групи / 
400 вътрешни тела.

Система за регулиране UTY-APGX
Максимум 1600 вътрешни тела могат да 
бъдат управлявани
Регулиране на климатизацията
Следене на работния процес
Система за следена на статуса
Изчисляване на електрическите стойности

IR приемник
Вътрешните тела от 
касетен тип могат да бъдат 
управлявани посредством 
безжичното дистанционно 
управление.

IR приемник
Вътрешните тела от тръбен тип могат да бъдат 
управлявани с безжичното дистанционно управление.

Service Tool 
UTY-ASGX

Big Multi system Single system
(VRF network system side)

(Monitoring side)

(Monitoring side) (Monitoring side)

(Дистанционно регулиране 
                            / следене)

BACnet® GatewayBACnet®

LONWORKS®

BACnet®

BACnet® Operator 
Workstation (B-OWS)

NW 1

NW 2
NW 3
NW 4

Интернет 
или 

телефонната мрежа

Интернет 
или 

телефонната мрежа

Връзка за дистанционно регулиране
Максимум 16 уреда могат да бъдат управлявани.

Външен контролен ключ
Вътрешните тела могат да бъдат управлявани 
чрез картов ключ, подобен на хотелските ключове.

Card key

LONWORKS®

Network

Система за управление на сградата

Central Remote
Controller

РЕГУЛИРАНЕ
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*2*2

Чрез паролаДетски контрол Детски контрол Чрез парола Чрез парола



Max. transmission
line length 

Технически характеристики

Модел

Power Supply

Dimensions (H x W x D) (mm)

Weight (g)

DC 12V

120 x 120 x 20.4

220

DC12V се доставя с вътрешното тяло.   R* : RY(FUJITSU), RG(GENERAL)

UTY-RNR*

Лесно управление благодарение 
на големия STN-LCD екран със 
сензорен панел и висока 
разделителна способност

UTY-RNR*
• LCD дисплей - работа с едно докосване
• Вграден в дневен/седмичен таймер (ON / OFF, Temp, Mode)
• Настройка на температурните режими на работа
• Фоново осветление- позволява лесна работа в затъмнена стая
• Настройки против прегряване,замръзване
• Показва  температурата в стаята
• Контрол до 16 вътрешни тела
•  7 различни езика

Функции

Може да 
управлява до 

16 
вътрешни тела

• В допълнение към индивидуалното регулиране, различните 
енергоспестяващи настройки могат да бъдат задавани само с 
едно дистанционно управление.

Висока ефективност и компактен дизайн

Индивидуално 
регулиране Термодатчик Седмичен

таймер 

Таймер за 
автоматично 
изключване 

Прецизно и удобно управление
• Температурата в помещението може да бъде точно 

установена благодарение на вградения в корпуса на 
кабелното дистанционно управление термодатчик.

Енергоспестяващи настройки

Опростен монтаж
Неполярен двужичен тип
• Могат да бъдат 

предотвратени грешки в 
окабеляването с 
използването на 
неполярния двужичен тип.

Функции за удобство
Ограничаваща функция при охлаждане / ограничаваща функция при отопление (очаква се в бъдеще)
・Процесът по охлаждането/отоплението започва автоматично, когато стайната температура достигне зададената стойност, дори и ако 

вътрешното тяло е изключено.

Показване на лятното време
• Тази функция лесно се настройва от 

„Меню”.

Заключване срещу променяне 
от деца
• Начин за заключване/ 

отключване: натиснете бутона 
„Включване/Изключване” и 
екрана (4 секунди).

Вписване на имена
• Могат да бъдат вписвани имена за 

вътрешните тела на екрана на 
дистанционното управление. Това 
улеснява определянето на онова 
вътрешно тяло в помещението, 
което желаете да управлявате.

Показва статуса на настройване и ограниченията
• Настройването лесно може да бъде проверявано чрез 
дистанционното управление.

Задно осветление
• Задното осветление позволява 

лесното управление в тъмно 
помещение.

• Времетраенето на задното 
осветление може да бъде 
настроено като 30 или 60 секунди.

•  Задното осветление работи, докато 
бутоните бъдат натискани, а 30 или 
60 секунди след това то изгасва.

Автоматична адресна настройка / известяване за настройката
• Намалява възможността за грешка и времето за монтаж 

спрямо текущата спецификация „Rotary SW”.
• При настройване на дистанционно управлявани групи 

автоматично може да бъде настроен и нов адрес на 
дистанционното управление с кабел.

• След автоматичната адресна настройка на новите групи, 
дистанционно управлявани с кабел и техният брой също може 
да потвърждава адресите.

Седмичен таймер с две програми
• Могат да бъдат зададени две програми като например за лятото и 

зимата 
• Осем настройки, сменящи се всеки ден или седмица (настройки: 

„Включване”/„Изключване”; „Температура”; „Режим”; „Време”)

Автоматично възвръщане на температурната настройка
• Температурната настройка се възвръща автоматично до 

предишната си стойност.
• Времевият диапазон, в който зададената температурна може 

да бъде променена, е от 10 до 120 минути.

Функция за задаване на горна и долна температурна граница
• Температурният диапазон може да бъде задаван за всеки 

режим на работа (охлаждане/отопление/автоматичен режим).

03Адрес → 

OK OK

non-polar 
2-wire

01 02 00

Таймер за автоматично изключване
• Вътрешното тяло се изключва автоматично, когато зададеното 

време изтече.
• В рамките на този времеви интервал могат да бъдат въвеждани 

автоматични настройки за изключване.
Пример) Времевият интервал 

(17:00 – 24:00) 
подсигурява срещу това 
уредът да бъде забравен 
включен.

Жично дистанционно управление
(сензорен дисплей)

КОНТРОЛЕРИ

54 55

Показване на историята на грешките
• Възникналите при вътрешното тяло или 

дистанционното управление грешки се 
съхраняват във вид на „Архив”.

• Могат да бъдат съхранявани най-много 32 
грешки.

Лесна поддръжка

Потвърждение за настройката с 
движение на вентилационния регулатор

Зададен времеви интервал (17:00 – 24:00)

Зададено време 
за изключване

(30 до 240 минути)
17：00 24：00

Включване
Автоматично 
изключване

И
зк

лю
чв

ан
е

Пример) 

Авто стопОграничение 
на функцията

Стайна
темп.

Автоматично 
стартиране

Зададена темп. Зададена темп.

Стайна
темп.През лятото

Временно ограничение 
на функция отопление

Y1 Y2 Y1 Y2

I.U. Y1Y2 Y3 I.U.

Показване на 
температурата 
в помещението

Датчик за температурата в помещението

Програма 1 (лятна програма) Програма 2 (зимна програма)

26°C

24°C

ON

8:40 11:40 17:30 20:40

OFF OFF

Time

25°C

23°C

ON
Setting temp.Setting temp.

Setting temp.Setting temp.

8:40 10:00 17:3015:30 20:40

OFF OFF

Time

Режим на охлаждане

24°C

22°C

Set temperature change Auto return

11:40 13:40
Time

Settable time range
10 to 120 minutes

Режим на отопление

25°C

23°C

Set temperature change Auto return

11:40 13:40
Time

Settable time range
10 to 120 minutes

Първоначален диапазон 
на темп. настройка

Задаване на 
по-ниска граница

По време на охлаждане
30°C

25°C

18°C
Първоначален диапазон 

на темп. настройка
Задаване на 

по-висока граница

По време на отопление
30°C

25°C

10°C

Y1Y2 Y3

Авто стопОграничение 
на функцията

Автоматично 
стартиране

През зимата

Ограничение на 
функцията охлаждане



Max. transmission
line length 

Технически характеристики

Модел

Power Supply

Dimensions (H x W x D) (mm)

Weight (g)

DC 12V

120 x 120 x 20.4

220

DC12V се доставя с вътрешното тяло.   R* : RY(FUJITSU), RG(GENERAL)

UTY-RNR*

Лесно управление благодарение 
на големия STN-LCD екран със 
сензорен панел и висока 
разделителна способност

UTY-RNR*
• LCD дисплей - работа с едно докосване
• Вграден в дневен/седмичен таймер (ON / OFF, Temp, Mode)
• Настройка на температурните режими на работа
• Фоново осветление- позволява лесна работа в затъмнена стая
• Настройки против прегряване,замръзване
• Показва  температурата в стаята
• Контрол до 16 вътрешни тела
•  7 различни езика

Функции

Може да 
управлява до 

16 
вътрешни тела

• В допълнение към индивидуалното регулиране, различните 
енергоспестяващи настройки могат да бъдат задавани само с 
едно дистанционно управление.

Висока ефективност и компактен дизайн

Индивидуално 
регулиране Термодатчик Седмичен

таймер 

Таймер за 
автоматично 
изключване 

Прецизно и удобно управление
• Температурата в помещението може да бъде точно 

установена благодарение на вградения в корпуса на 
кабелното дистанционно управление термодатчик.

Енергоспестяващи настройки

Опростен монтаж
Неполярен двужичен тип
• Могат да бъдат 

предотвратени грешки в 
окабеляването с 
използването на 
неполярния двужичен тип.

Функции за удобство
Ограничаваща функция при охлаждане / ограничаваща функция при отопление (очаква се в бъдеще)
・Процесът по охлаждането/отоплението започва автоматично, когато стайната температура достигне зададената стойност, дори и ако 

вътрешното тяло е изключено.

Показване на лятното време
• Тази функция лесно се настройва от 

„Меню”.

Заключване срещу променяне 
от деца
• Начин за заключване/ 

отключване: натиснете бутона 
„Включване/Изключване” и 
екрана (4 секунди).

Вписване на имена
• Могат да бъдат вписвани имена за 

вътрешните тела на екрана на 
дистанционното управление. Това 
улеснява определянето на онова 
вътрешно тяло в помещението, 
което желаете да управлявате.

Показва статуса на настройване и ограниченията
• Настройването лесно може да бъде проверявано чрез 
дистанционното управление.

Задно осветление
• Задното осветление позволява 

лесното управление в тъмно 
помещение.

• Времетраенето на задното 
осветление може да бъде 
настроено като 30 или 60 секунди.

•  Задното осветление работи, докато 
бутоните бъдат натискани, а 30 или 
60 секунди след това то изгасва.

Автоматична адресна настройка / известяване за настройката
• Намалява възможността за грешка и времето за монтаж 

спрямо текущата спецификация „Rotary SW”.
• При настройване на дистанционно управлявани групи 

автоматично може да бъде настроен и нов адрес на 
дистанционното управление с кабел.

• След автоматичната адресна настройка на новите групи, 
дистанционно управлявани с кабел и техният брой също може 
да потвърждава адресите.

Седмичен таймер с две програми
• Могат да бъдат зададени две програми като например за лятото и 

зимата 
• Осем настройки, сменящи се всеки ден или седмица (настройки: 

„Включване”/„Изключване”; „Температура”; „Режим”; „Време”)

Автоматично възвръщане на температурната настройка
• Температурната настройка се възвръща автоматично до 

предишната си стойност.
• Времевият диапазон, в който зададената температурна може 

да бъде променена, е от 10 до 120 минути.

Функция за задаване на горна и долна температурна граница
• Температурният диапазон може да бъде задаван за всеки 

режим на работа (охлаждане/отопление/автоматичен режим).

03Адрес → 

OK OK

non-polar 
2-wire

01 02 00

Таймер за автоматично изключване
• Вътрешното тяло се изключва автоматично, когато зададеното 

време изтече.
• В рамките на този времеви интервал могат да бъдат въвеждани 

автоматични настройки за изключване.
Пример) Времевият интервал 

(17:00 – 24:00) 
подсигурява срещу това 
уредът да бъде забравен 
включен.

Жично дистанционно управление
(сензорен дисплей)

КОНТРОЛЕРИ
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Показване на историята на грешките
• Възникналите при вътрешното тяло или 

дистанционното управление грешки се 
съхраняват във вид на „Архив”.

• Могат да бъдат съхранявани най-много 32 
грешки.

Лесна поддръжка

Потвърждение за настройката с 
движение на вентилационния регулатор

Зададен времеви интервал (17:00 – 24:00)

Зададено време 
за изключване

(30 до 240 минути)
17：00 24：00

Включване
Автоматично 
изключване

И
зк

лю
чв

ан
е

Пример) 

Авто стопОграничение 
на функцията

Стайна
темп.

Автоматично 
стартиране

Зададена темп. Зададена темп.

Стайна
темп.През лятото

Временно ограничение 
на функция отопление

Y1 Y2 Y1 Y2

I.U. Y1Y2 Y3 I.U.

Показване на 
температурата 
в помещението

Датчик за температурата в помещението

Програма 1 (лятна програма) Програма 2 (зимна програма)

26°C

24°C

ON

8:40 11:40 17:30 20:40

OFF OFF

Time

25°C

23°C

ON
Setting temp.Setting temp.

Setting temp.Setting temp.

8:40 10:00 17:3015:30 20:40

OFF OFF

Time

Режим на охлаждане

24°C

22°C

Set temperature change Auto return

11:40 13:40
Time

Settable time range
10 to 120 minutes

Режим на отопление

25°C

23°C

Set temperature change Auto return

11:40 13:40
Time

Settable time range
10 to 120 minutes

Първоначален диапазон 
на темп. настройка

Задаване на 
по-ниска граница

По време на охлаждане
30°C

25°C

18°C
Първоначален диапазон 

на темп. настройка
Задаване на 

по-висока граница

По време на отопление
30°C

25°C

10°C

Y1Y2 Y3

Авто стопОграничение 
на функцията

Автоматично 
стартиране

През зимата

Ограничение на 
функцията охлаждане



Thermo sensor 
display

Control part for
changing the
thermo sensor 

Компактно дистанционното управление позволяващо 
достъп до основните функции

• До 16 вътрешни тела могат да бъдат контролирани с едно 
дистанционно управление.

• Подходящи за хотели или офиси, тъй като са лесни за настройки с 
опростени функции

UTY-RSK*

•Дава достъп до основни функции като „Старт”/„Стоп”, 
„Регулиране на вентилатора”, „Управление на работния 
режим” и „Определяне на стайната температура”.

• За улеснение в средата на дистанционното управление има 
голям бутон „Включване/изключване”.

• Може да бъде използвано съвместно с друго индивидуално 
дистанционно управление.

• Благодарение на изписването на грешките те могат да бъдат 
установявани от дистанционното управление.

Улеснена работа
• Задното осветление улеснява работата 

в тъмно помещение.
• То се задейства при работа с бутоните, 

като след натискането трае в 
продължение на 10 секунди в „Работен 
режим” и 5 секунди в „Стоп режим”.

Задно осветление

Резюмиран вид на функциите
Може да бъде монтирано на европейска превключвателна 
кутия (монтажен размер: 60mm) или на превключвателна кутия 
по JIS (монтажен размер: 83,5mm).

Опростен монтаж

Европейска 
превключвателна кутия

Превключвателна 
кутия по JIS

UTY-RSK* UTY-RHK*
не позволява настройка 

на режима на работа

*1: Не поддържа настройка „Работен режим”.
      Препоръчва се да се използва съвместно с друг тип дистанционно управление.

83
.5

m
m

60mm

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

DC 12V

120 x 75 x 14

DC12V се доставя с вътрешното тяло.    K* : KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

UTY-RSK*

90

UTY-RHK*

Вграден температурен сензор за контрол на стайната 
температура.

UTY-RNK*

• Лесно програмиране на вградения седмичен таймер.
• Контрол до 16 вътрешни тела.
• До две жични дистанционни управления могат да бъдат свързани към 

едно вътрешно тяло.

Функции

Това дистанционно управление с кабел съвместява четири 
основни функции в едно устройство.

Високоефективни функции и спретнат 
дизайн

• Диагностична функция при неизправност
• История на грешките (могат да бъдат достъпвани 
последните 16 кода за грешка)

Два методите за определяне на причината в случай на 
неизправност:

Диагностична функция

Опростен монтаж

Вградени таймери

Прецизно и удобно

Sensor part

Индивидуално
регулиране Термодатчик

Седмичен
таймер 

Ограничаващ
таймер 

Температурата в помещението 
може да бъде точно измервана 
посредством термодатчик, 
вграден в корпуса на 
дистанционното управление с 
кабел. Това ново дистанционно 
управление с кабел и 
дистанционният датчик, 
предлаган по избор, позволяват 
гъвкавост по отношение на 
местоположението на 
измерването, което е от полза 
при всякакви изисквания.

0     3     6      9     12     15     18     21   T ime

Изобразяване с лесни за разбиране 
времеви отрязъци

0     3     6      9     12     15     18     21   T ime
24°C

24°C

0     3     6      9     12     15     18     21    T ime

Настройка със „Седмичен таймер” + „Ограничаващ таймер”

24°C     28°C     24°C

Европейска 
превключвателна кутия

Компонентите са съвместими 
със стандартните 
превключвателни кутии.
Плоската задна повърхност 
позволява гъвкав монтаж.

28°C

28°C

Жично дистанционно управление Обикновенно дистанционно управление

Функции

Превключвателна 
кутия по JIS

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

UTY-RNK*

DC 12V

120 x 120 x 18

160

DC12V се доставя с вътрешното тяло.   K* : KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

Седмичен таймер: с възможност за 
определяне на време за включване/ 
изключване за работа два пъти през всеки 
отделен ден на седмицата.

Ограничаващ таймер: с възможност за определяне на 
температурата за два времеви периода, както и за всеки ден 
от седмицата.

UTY-RHK* (не позволява настройка на режима 
                            на работа)

Пример за смяна на местоположението на измерването
Дистанционен датчик
в спалнята

Дистанционно управление с кабел  
във всекидневната

Wired remote
controller

Indoor unit

Remote
sensor

Местоположението на измерването 
лесно може да бъде сменяно.

Day Night

Температурната стойност, която се изписва, е зададената температурна стойност.

Изображение след настройкатаПример за настройка с изображение от екрана
Настройване за сряда: 8:00 до 20:00 часа.

Пример за настройка с изображение от екрана
Настройване от неделя до събота: 
12:00 до 15:00 часа, 28°C.

Функция

Модел

UTY-RHK*UTY-RSK*

Вкл. / Изкл.

Степен на вентилатора

Режим на работа

Настройка на градусите

*1

Може да 
управлява до 

16 
вътрешни тела Може да 

управлява до 

16 
вътрешни тела

КОНТРОЛЕРИ
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Thermo sensor 
display

Control part for
changing the
thermo sensor 

Компактно дистанционното управление позволяващо 
достъп до основните функции

• До 16 вътрешни тела могат да бъдат контролирани с едно 
дистанционно управление.

• Подходящи за хотели или офиси, тъй като са лесни за настройки с 
опростени функции

UTY-RSK*

•Дава достъп до основни функции като „Старт”/„Стоп”, 
„Регулиране на вентилатора”, „Управление на работния 
режим” и „Определяне на стайната температура”.

• За улеснение в средата на дистанционното управление има 
голям бутон „Включване/изключване”.

• Може да бъде използвано съвместно с друго индивидуално 
дистанционно управление.

• Благодарение на изписването на грешките те могат да бъдат 
установявани от дистанционното управление.

Улеснена работа
• Задното осветление улеснява работата 

в тъмно помещение.
• То се задейства при работа с бутоните, 

като след натискането трае в 
продължение на 10 секунди в „Работен 
режим” и 5 секунди в „Стоп режим”.

Задно осветление

Резюмиран вид на функциите
Може да бъде монтирано на европейска превключвателна 
кутия (монтажен размер: 60mm) или на превключвателна кутия 
по JIS (монтажен размер: 83,5mm).

Опростен монтаж

Европейска 
превключвателна кутия

Превключвателна 
кутия по JIS

UTY-RSK* UTY-RHK*
не позволява настройка 

на режима на работа

*1: Не поддържа настройка „Работен режим”.
      Препоръчва се да се използва съвместно с друг тип дистанционно управление.

83
.5

m
m

60mm

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

DC 12V

120 x 75 x 14

DC12V се доставя с вътрешното тяло.    K* : KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

UTY-RSK*

90

UTY-RHK*

Вграден температурен сензор за контрол на стайната 
температура.

UTY-RNK*

• Лесно програмиране на вградения седмичен таймер.
• Контрол до 16 вътрешни тела.
• До две жични дистанционни управления могат да бъдат свързани към 

едно вътрешно тяло.

Функции

Това дистанционно управление с кабел съвместява четири 
основни функции в едно устройство.

Високоефективни функции и спретнат 
дизайн

• Диагностична функция при неизправност
• История на грешките (могат да бъдат достъпвани 
последните 16 кода за грешка)

Два методите за определяне на причината в случай на 
неизправност:

Диагностична функция

Опростен монтаж

Вградени таймери

Прецизно и удобно

Sensor part

Индивидуално
регулиране Термодатчик

Седмичен
таймер 

Ограничаващ
таймер 

Температурата в помещението 
може да бъде точно измервана 
посредством термодатчик, 
вграден в корпуса на 
дистанционното управление с 
кабел. Това ново дистанционно 
управление с кабел и 
дистанционният датчик, 
предлаган по избор, позволяват 
гъвкавост по отношение на 
местоположението на 
измерването, което е от полза 
при всякакви изисквания.

0     3     6      9     12     15     18     21   T ime

Изобразяване с лесни за разбиране 
времеви отрязъци

0     3     6      9     12     15     18     21   T ime
24°C

24°C

0     3     6      9     12     15     18     21    T ime

Настройка със „Седмичен таймер” + „Ограничаващ таймер”

24°C     28°C     24°C

Европейска 
превключвателна кутия

Компонентите са съвместими 
със стандартните 
превключвателни кутии.
Плоската задна повърхност 
позволява гъвкав монтаж.

28°C

28°C

Жично дистанционно управление Обикновенно дистанционно управление

Функции

Превключвателна 
кутия по JIS

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

UTY-RNK*

DC 12V

120 x 120 x 18

160

DC12V се доставя с вътрешното тяло.   K* : KY(FUJITSU), KG(GENERAL)

Седмичен таймер: с възможност за 
определяне на време за включване/ 
изключване за работа два пъти през всеки 
отделен ден на седмицата.

Ограничаващ таймер: с възможност за определяне на 
температурата за два времеви периода, както и за всеки ден 
от седмицата.

UTY-RHK* (не позволява настройка на режима 
                            на работа)

Пример за смяна на местоположението на измерването
Дистанционен датчик
в спалнята

Дистанционно управление с кабел  
във всекидневната

Wired remote
controller

Indoor unit

Remote
sensor

Местоположението на измерването 
лесно може да бъде сменяно.

Day Night

Температурната стойност, която се изписва, е зададената температурна стойност.

Изображение след настройкатаПример за настройка с изображение от екрана
Настройване за сряда: 8:00 до 20:00 часа.

Пример за настройка с изображение от екрана
Настройване от неделя до събота: 
12:00 до 15:00 часа, 28°C.

Функция

Модел

UTY-RHK*UTY-RSK*

Вкл. / Изкл.

Степен на вентилатора

Режим на работа

Настройка на градусите

*1

Може да 
управлява до 

16 
вътрешни тела Може да 

управлява до 

16 
вътрешни тела

КОНТРОЛЕРИ
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Позволява всякакъв вид настройки и до 4 дневни 
програми

UTY-LNH*

• Един контролер управлява до 16 вътрешни тела.

Функции

Избор от 4 различни таймер програми:
„Включване”, „Изключване”, „Програма”, „Сън”
Таймер програма „Програма”:  таймер програмата 
„Програма” управлява включването и изключването веднъж на 
24 часа.
Таймер програма „Сън”:  таймер програмата „Сън” 
автоматично коригира зададената температура според 
настройката на таймера с цел предотвратяване на 
прекомерното охлаждане или отопляне в часовете за сън.

Вграден дневен таймер

Безжично дистанционно управление
UTB-YWC

Връзка чрез кабел

Инфрачервен приемник

Кодираният 
превключвател 
предотвратява 
смесването на 
сигнала към 
различните 
вътрешни тела 
(могат да бъдат 
въвеждани 
най-много 4 кода).

Широчина и 
прецизност

Лесен монтаж и управление

При монтажа адресната настройка може да бъде направена от 
безжичното дистанционно управление, а това премахва 
нуждата от ръчно настройване.

Адресна настройка

Необходим при безжичен контрол на всички видове 
канални машини

UTY-LRH*B1
Инфрачервен приемник

Позволява безжично управление на касетъчен тип тела

До

4
дневни програми

Може да 
управлява до 

16 
вътрешни тела

КОНТРОЛЕРИ
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Режим на охлаждане/изсушаване на въздуха

60min.

1˚C 
2˚C 

При настройка на таймер програмата „Сън” зададената температура 
автоматично се повишава с 1°C на всеки час. Тя може да се повиши 
най-много с 2°C.

Режим на отопление
При настройка на таймер програмата „Сън” зададената температура 
автоматично се понижава с 1°C на всеки 30 минути. Тя може да се 
понижи най-много с 4°C.

1˚C

30min.

60min.

90min.

2˚C 3˚C 4˚C 

Timer setting

T imer setting

Transmission line

Outdoor unit

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

UTY-LNH*

1.5V (R03 / LR03 / AAA) x 2

170 x 56 x 19

70

H* : HY(FUJITSU), HG(GENERAL)

Безжично дистанционно управление
IR приемникВътрешно тяло от тръбен тип

Технически характеристики

Модел

Размери (В x Ш x Д) (mm)

UTB-YWC

Захранване DC 12V

145 x 90 x 30

150Тегло (g)

H* : YB(FUJITSU), GB(GENERAL)

Технически характеристики

Модел

Размери (В x Ш x Д) (mm)

UTY-LRH*B1

DC 12V

193.9 x 193.9x 31.2

140Тегло (g)

Безжично дистанционно управлениеИнфрачервeн приемник

Захранване

Wireless
Remote Controller

Indoor unit

RB unit



Позволява всякакъв вид настройки и до 4 дневни 
програми

UTY-LNH*

• Един контролер управлява до 16 вътрешни тела.

Функции

Избор от 4 различни таймер програми:
„Включване”, „Изключване”, „Програма”, „Сън”
Таймер програма „Програма”:  таймер програмата 
„Програма” управлява включването и изключването веднъж на 
24 часа.
Таймер програма „Сън”:  таймер програмата „Сън” 
автоматично коригира зададената температура според 
настройката на таймера с цел предотвратяване на 
прекомерното охлаждане или отопляне в часовете за сън.

Вграден дневен таймер

Безжично дистанционно управление
UTB-YWC

Връзка чрез кабел

Инфрачервен приемник

Кодираният 
превключвател 
предотвратява 
смесването на 
сигнала към 
различните 
вътрешни тела 
(могат да бъдат 
въвеждани 
най-много 4 кода).

Широчина и 
прецизност

Лесен монтаж и управление

При монтажа адресната настройка може да бъде направена от 
безжичното дистанционно управление, а това премахва 
нуждата от ръчно настройване.

Адресна настройка

Необходим при безжичен контрол на всички видове 
канални машини

UTY-LRH*B1
Инфрачервен приемник

Позволява безжично управление на касетъчен тип тела

До

4
дневни програми

Може да 
управлява до 

16 
вътрешни тела

КОНТРОЛЕРИ

58 59

Режим на охлаждане/изсушаване на въздуха

60min.

1˚C 
2˚C 

При настройка на таймер програмата „Сън” зададената температура 
автоматично се повишава с 1°C на всеки час. Тя може да се повиши 
най-много с 2°C.

Режим на отопление
При настройка на таймер програмата „Сън” зададената температура 
автоматично се понижава с 1°C на всеки 30 минути. Тя може да се 
понижи най-много с 4°C.

1˚C

30min.

60min.

90min.

2˚C 3˚C 4˚C 

Timer setting

T imer setting

Transmission line

Outdoor unit

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

UTY-LNH*

1.5V (R03 / LR03 / AAA) x 2

170 x 56 x 19

70

H* : HY(FUJITSU), HG(GENERAL)

Безжично дистанционно управление
IR приемникВътрешно тяло от тръбен тип

Технически характеристики

Модел

Размери (В x Ш x Д) (mm)

UTB-YWC

Захранване DC 12V

145 x 90 x 30

150Тегло (g)

H* : YB(FUJITSU), GB(GENERAL)

Технически характеристики

Модел

Размери (В x Ш x Д) (mm)

UTY-LRH*B1

DC 12V

193.9 x 193.9x 31.2

140Тегло (g)

Безжично дистанционно управлениеИнфрачервeн приемник

Захранване

Wireless
Remote Controller

Indoor unit

RB unit



Полезни функции

Седмичният таймер се поддържа като стандартна функция.
1. Таймерът може да бъде настройван за до 4 действия на ден („Включване/изключване”, „режим на работа”, „определяне на 
температурата”)
2. Позволява отделни настройки за всеки ден от седмицата

Вграден седмичен таймер

Настройка на вкл./изкл.

O
pe

.

Възможно вкл./изкл. на 
работата по климатизацията 
е да бъде задавано в 
съответствие с 
особеностите на 
климатичната среда.

Настройка на охл./отопл.

Time

O
pe

.

Сменянето от режим на 
охлаждане към режим на 
отопление и обратно може 
да става с определяне на 
времето за това.

Температурна настройка
(горна граница)

Time

O
pe

.

Тъй като определянето на горна 
температурна граница става 
планирано, то може да стане и с 
определяне на времеви 
показатели.

Температурна настройка
(долна граница)

Time

O
pe

.

Долната температурна 
граница предотвратява 
прекомерното изстудяване 
през нощта в региони със 
студен климат.

Настройка за спиране 
на работата 
по климатизацията

Time

O
pe

.

Възможно е спирането в 
края на режима на работа на 
вътрешното тяло.

Time

Централно
регулиране 

Управление
на 

вкл./изкл. 
Седмичен

таймер 

Настройването на таймера за 
всички свързани вътрешни тела 
става от централния таймер 
сектор върху предния панел.

1

2 Всички свързани вътрешни тела 
могат да бъдат едновременно 
включвани/изключвани от 
централния бутон „Вкл./изкл.”,
разположен върху капака.

3 Всяко от вътрешните тела лесно 
може да бъде вкл. и изкл. 
от съответния бутон „Вкл./изкл.”
върху капака.

Индикатори за работата на вътр. тела

Показване на статуса и 
контрол на вътр. тела

Настройка на таймера и 
часовника на дисплея

При отворен капак

Настройването на таймера за всички свързани 
вътрешни тела става от централния таймер 
сектор върху предния панел.

 : Включване  : Изключване
: Действие на таймера    : Избор

Светещ индикатор за работата 
по климатизацията
Този индикатор свети, когато някое от 
вътрешните тела работи и мига, когато 
някое от тях е в неизправност.

Бутон „Изключване на всички”
Натиснете бутона „Изключване на всички”, 
за да изключите всички вътрешни тела.

Бутон „Включване на всички”
Натиснете бутона „Включване на всички”, 
за да изключите всички вътрешни тела.

Таймер бутон „Всички”
Натиснете таймер бутона „Всички”, за да 
включите или изключите таймер функцията 
за всичките вътрешни тела.

Бутон „Включване/изключване”
Натиснете съответния бутон „Вкл./изкл.”, 
за да включите или изключите отговарящото 
на него вътрешно тяло.

Етикети с обозначенията на вътр. тела
Обозначете вътрешните тела върху 
приложените етикети и ги прикачете.

Настройка

Ден

Часовник на таймера

Режим на таймера

Бутон на таймера за изтриване
на зададен режим

Бутон за настройка на деня

Бутон за настройка на час

Бутон за избор на програма
(настройка за час)

Бутон за потвърждаване
за избор на настройка

Показване трансмисия

Показване заключване на операции

ON / OFF дисплей

Показване скорост на вентилатора

Показване температурна настройка

Показване работен режим

ON / OFF бутон

Избор бутон за настройка

Бутон за скорост на вентилатора

Бутон за режим на работа *1, *2, *3 

Бутон температурна настройка

Функция Заключване от деца

При затворен капак

*1 : "АВТО

" не се поддържа от моделите, които са само охладителни уреди.

" не се поддържа от моделите термопомпи, освен в случаите, когато са 
   настроени като главно вътрешно тяло.

* 2 : "ВЕНТИЛАТОР " не се поддържа от моделите термопомпи.
* 3 : "ТОПЛИНА

Макс.

8
дистанционно 

управлявани групи

Макс.

64
дист. управления

за групирано 
регулиране, 

свързани в една 
мрежова 

VRF система

Групирано управление на вътрешни тела с опростени функции

UTY-CGG*

• До 8 отделни групи дистанционни управления могат да се контролират с едно 
управление.

• До 64 групи дистанционни управления могат да бъдат свързани в една VRF 
контролна система.

• Мрежовия преобразувател е задължителен за да се свържевсяка една група 
дистанционни управления към VRF инсталациите

  (Мрежовия преобразувател позволява до четири групи контролери в една 
система.)

Функции

Настройките за включване и изключване, режим на работа, 
стайна температура и скорост на вентилатора могат да бъдат 
управлявани/следени централно или индивидуално.

Висока ефективност и спретнат дизайн

Групиране на дистанционни управления

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

DC12V се доставя с мрежови преобразувател.    G* : GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

UTY-CGG*

DC 12V

120 x 120 x 18

160

До 8 групи могат да бъдат управлявани и следени с едно 
дистанционно управление за групирано регулиране.

Управление на до 8 дистанционно управлявани групи

1

Хотел

Ресторант

Фоайе

2

LoungeOffice room

Guest room

RB unit

Групов контрол

Refrigerant
system 2

Refrigerant
system 1

Мрежов 
преобразувател

Дистанционно управление за групирано регулиране 1 
За климатизация на офисната зала, салона за почивка, ресторанта и 
фоайето (8 дистанционно управлявани групи)

Дистанционно управление за групирано регулиране 2
За климатизация на стаята за гости и фоайето (7 дистанционно 
управлявани групи)

Restaurant

Lobby

Офисна зала и салон за почивка

КОНТРОЛЕРИ

60 61



Полезни функции

Седмичният таймер се поддържа като стандартна функция.
1. Таймерът може да бъде настройван за до 4 действия на ден („Включване/изключване”, „режим на работа”, „определяне на 
температурата”)
2. Позволява отделни настройки за всеки ден от седмицата

Вграден седмичен таймер

Настройка на вкл./изкл.

O
pe

.

Възможно вкл./изкл. на 
работата по климатизацията 
е да бъде задавано в 
съответствие с 
особеностите на 
климатичната среда.

Настройка на охл./отопл.

Time

O
pe

.

Сменянето от режим на 
охлаждане към режим на 
отопление и обратно може 
да става с определяне на 
времето за това.

Температурна настройка
(горна граница)

Time

O
pe

.

Тъй като определянето на горна 
температурна граница става 
планирано, то може да стане и с 
определяне на времеви 
показатели.

Температурна настройка
(долна граница)

Time

O
pe

.

Долната температурна 
граница предотвратява 
прекомерното изстудяване 
през нощта в региони със 
студен климат.

Настройка за спиране 
на работата 
по климатизацията

Time

O
pe

.

Възможно е спирането в 
края на режима на работа на 
вътрешното тяло.

Time

Централно
регулиране 

Управление
на 

вкл./изкл. 
Седмичен

таймер 

Настройването на таймера за 
всички свързани вътрешни тела 
става от централния таймер 
сектор върху предния панел.

1

2 Всички свързани вътрешни тела 
могат да бъдат едновременно 
включвани/изключвани от 
централния бутон „Вкл./изкл.”,
разположен върху капака.

3 Всяко от вътрешните тела лесно 
може да бъде вкл. и изкл. 
от съответния бутон „Вкл./изкл.”
върху капака.

Индикатори за работата на вътр. тела

Показване на статуса и 
контрол на вътр. тела

Настройка на таймера и 
часовника на дисплея

При отворен капак

Настройването на таймера за всички свързани 
вътрешни тела става от централния таймер 
сектор върху предния панел.

 : Включване  : Изключване
: Действие на таймера    : Избор

Светещ индикатор за работата 
по климатизацията
Този индикатор свети, когато някое от 
вътрешните тела работи и мига, когато 
някое от тях е в неизправност.

Бутон „Изключване на всички”
Натиснете бутона „Изключване на всички”, 
за да изключите всички вътрешни тела.

Бутон „Включване на всички”
Натиснете бутона „Включване на всички”, 
за да изключите всички вътрешни тела.

Таймер бутон „Всички”
Натиснете таймер бутона „Всички”, за да 
включите или изключите таймер функцията 
за всичките вътрешни тела.

Бутон „Включване/изключване”
Натиснете съответния бутон „Вкл./изкл.”, 
за да включите или изключите отговарящото 
на него вътрешно тяло.

Етикети с обозначенията на вътр. тела
Обозначете вътрешните тела върху 
приложените етикети и ги прикачете.

Настройка

Ден

Часовник на таймера

Режим на таймера

Бутон на таймера за изтриване
на зададен режим

Бутон за настройка на деня

Бутон за настройка на час

Бутон за избор на програма
(настройка за час)

Бутон за потвърждаване
за избор на настройка

Показване трансмисия

Показване заключване на операции

ON / OFF дисплей

Показване скорост на вентилатора

Показване температурна настройка

Показване работен режим

ON / OFF бутон

Избор бутон за настройка

Бутон за скорост на вентилатора

Бутон за режим на работа *1, *2, *3 

Бутон температурна настройка

Функция Заключване от деца

При затворен капак

*1 : "АВТО

" не се поддържа от моделите, които са само охладителни уреди.

" не се поддържа от моделите термопомпи, освен в случаите, когато са 
   настроени като главно вътрешно тяло.

* 2 : "ВЕНТИЛАТОР " не се поддържа от моделите термопомпи.
* 3 : "ТОПЛИНА

Макс.

8
дистанционно 

управлявани групи

Макс.

64
дист. управления

за групирано 
регулиране, 

свързани в една 
мрежова 

VRF система

Групирано управление на вътрешни тела с опростени функции

UTY-CGG*

• До 8 отделни групи дистанционни управления могат да се контролират с едно 
управление.

• До 64 групи дистанционни управления могат да бъдат свързани в една VRF 
контролна система.

• Мрежовия преобразувател е задължителен за да се свържевсяка една група 
дистанционни управления към VRF инсталациите

  (Мрежовия преобразувател позволява до четири групи контролери в една 
система.)

Функции

Настройките за включване и изключване, режим на работа, 
стайна температура и скорост на вентилатора могат да бъдат 
управлявани/следени централно или индивидуално.

Висока ефективност и спретнат дизайн

Групиране на дистанционни управления

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

DC12V се доставя с мрежови преобразувател.    G* : GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

UTY-CGG*

DC 12V

120 x 120 x 18

160

До 8 групи могат да бъдат управлявани и следени с едно 
дистанционно управление за групирано регулиране.

Управление на до 8 дистанционно управлявани групи

1

Хотел

Ресторант

Фоайе

2

LoungeOffice room

Guest room

RB unit

Групов контрол

Refrigerant
system 2

Refrigerant
system 1

Мрежов 
преобразувател

Дистанционно управление за групирано регулиране 1 
За климатизация на офисната зала, салона за почивка, ресторанта и 
фоайето (8 дистанционно управлявани групи)

Дистанционно управление за групирано регулиране 2
За климатизация на стаята за гости и фоайето (7 дистанционно 
управлявани групи)

Restaurant

Lobby

Офисна зала и салон за почивка

КОНТРОЛЕРИ

60 61



Централно дистанционно управление

Лесен монтаж

Регистриране на вътрешните тела

Контролен панел + захранващо 
устройство

Control panel

Ceiling
Power supply unit

SW BOX

Пример за монтаж  1 Пример за монтаж  2

Wall

Wall

Централно управление на малки и средно големи сгради.
Статусът на работния режим на всички свързани вътрешни 
тела може да бъде следен на голям LCD екран за улеснение 
при индивидуалното и групираното регулиране.

UTY-DCG*

Интуитивна работа

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

Packing List Control Panel / Power Supply Unit / Connecting cable, etc.

G* : GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

• Индивидуален контрол и мониторинг на 100 вътрешни тела
• 5-инчов TFT цветен екран
• Лесно за настройка и управление
• Външен порт / изход за контакт
• Подвижен захранващ блок
• Възможност за работа на седем различни езика като английски, китайски, френски, немски, испански, руски, полски език.

Макс.

100
управлявани 

вътрешни тела

Макс.

16
управлявани

групи

Показва статуса на работния режим за всички вътрешни тела
Лесноразбираема визуализация и бутони за управление

• Блокиране на 
дистанционното 
управление („Всички”, 
„Включване/изключване”, 
„Режим”, „Температура”, 
„Таймер”, „Филтър”): тази 
настройка блокира 
работата по 
индивидуалното 
дистанционно управление 
на съответното 
дистанционно управление

• Седмичен таймер: седмичният таймер предлага множество 
комбинации

• Автоматично сверяване на часовника: 
сверяването на 
часовниците на всички 
дистанционни 
управления може да 
става автоматично и 
централизирано

Функции
Разновидност в управлението на вътрешните тела

• Контролният панел и захранващото устройство могат да 
бъдат монтирани отделно.

• С цел гъвкавостта при монтажа контролният панел може да 
бъде вграден в стената или закрепен за нея.

• Автоматично или ръчно разпознаване на вътрешните тела

Приключване на 
разпознаването

на вътрешните тела

Начало на разпознаването
на вътрешните телаСистемата в резюмиран вид

Група : отдел А Група : отдел В

Група : 
коридор

Група : отдел С
Група : 3Ф

Функция за изключване в извънредни случаи

• Позволява групирането на много вътрешни тела (максимум 16 управлявани групи)
• Синхронизация с външно устройство

Група : наемател А Група : наемател В Група : наемател С
Група : 2Ф

• Горна и долна граница на 
определената стайна 
температура

• Индивидуално управление 
(„Включване/изключване”, 
„Режим”, „Настройка на 
температурата”, „Скорост 
на вентилатора”, 
„Икономичен режим на 
работа”, „Долна граница”)

Weekday
28°C 28°C

26°C26°C
Set temp.

Weekend
26°C26°C

Time
8:00 12:00 13:00 18:00 21:00

Holiday
28°C28°C

Функционалното меню показва обектите за избиране.
Функционално меню

Съответстващите 
функционални бутони 
служат за лесна 
настройка.

Функционални 
бутони

Вписване на 
вътрешно тяло

Насока за използване

UTY-DCG*

Силово захранване

100-240V, 50-60Hz, Монофазен

99 x 135 x 40

355

Контролен панел

DC 5 V

120 x 162 x 26

308

<Опаковъчен лист>

Архивиране на грешките
• Запаметяване на най-много 200 

грешки
• Правилната поддръжка става с 

анализ на данните от „Архива на 
грешките”

Разпределителна кутия

RB Unit

Разпределителна 
кутия

Разпределителна кутия

КОНТРОЛЕРИ
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Централно дистанционно управление

Лесен монтаж

Регистриране на вътрешните тела

Контролен панел + захранващо 
устройство

Control panel

Ceiling
Power supply unit

SW BOX

Пример за монтаж  1 Пример за монтаж  2

Wall

Wall

Централно управление на малки и средно големи сгради.
Статусът на работния режим на всички свързани вътрешни 
тела може да бъде следен на голям LCD екран за улеснение 
при индивидуалното и групираното регулиране.

UTY-DCG*

Интуитивна работа

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

Packing List Control Panel / Power Supply Unit / Connecting cable, etc.

G* : GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

• Индивидуален контрол и мониторинг на 100 вътрешни тела
• 5-инчов TFT цветен екран
• Лесно за настройка и управление
• Външен порт / изход за контакт
• Подвижен захранващ блок
• Възможност за работа на седем различни езика като английски, китайски, френски, немски, испански, руски, полски език.

Макс.

100
управлявани 

вътрешни тела

Макс.

16
управлявани

групи

Показва статуса на работния режим за всички вътрешни тела
Лесноразбираема визуализация и бутони за управление

• Блокиране на 
дистанционното 
управление („Всички”, 
„Включване/изключване”, 
„Режим”, „Температура”, 
„Таймер”, „Филтър”): тази 
настройка блокира 
работата по 
индивидуалното 
дистанционно управление 
на съответното 
дистанционно управление

• Седмичен таймер: седмичният таймер предлага множество 
комбинации

• Автоматично сверяване на часовника: 
сверяването на 
часовниците на всички 
дистанционни 
управления може да 
става автоматично и 
централизирано

Функции
Разновидност в управлението на вътрешните тела

• Контролният панел и захранващото устройство могат да 
бъдат монтирани отделно.

• С цел гъвкавостта при монтажа контролният панел може да 
бъде вграден в стената или закрепен за нея.

• Автоматично или ръчно разпознаване на вътрешните тела

Приключване на 
разпознаването

на вътрешните тела

Начало на разпознаването
на вътрешните телаСистемата в резюмиран вид

Група : отдел А Група : отдел В

Група : 
коридор

Група : отдел С
Група : 3Ф

Функция за изключване в извънредни случаи

• Позволява групирането на много вътрешни тела (максимум 16 управлявани групи)
• Синхронизация с външно устройство

Група : наемател А Група : наемател В Група : наемател С
Група : 2Ф

• Горна и долна граница на 
определената стайна 
температура

• Индивидуално управление 
(„Включване/изключване”, 
„Режим”, „Настройка на 
температурата”, „Скорост 
на вентилатора”, 
„Икономичен режим на 
работа”, „Долна граница”)

Weekday
28°C 28°C

26°C26°C
Set temp.

Weekend
26°C26°C

Time
8:00 12:00 13:00 18:00 21:00

Holiday
28°C28°C

Функционалното меню показва обектите за избиране.
Функционално меню

Съответстващите 
функционални бутони 
служат за лесна 
настройка.

Функционални 
бутони

Вписване на 
вътрешно тяло

Насока за използване

UTY-DCG*

Силово захранване

100-240V, 50-60Hz, Монофазен

99 x 135 x 40

355

Контролен панел

DC 5 V

120 x 162 x 26

308

<Опаковъчен лист>

Архивиране на грешките
• Запаметяване на най-много 200 

грешки
• Правилната поддръжка става с 

анализ на данните от „Архива на 
грешките”

Разпределителна кутия

RB Unit

Разпределителна 
кутия

Разпределителна кутия

КОНТРОЛЕРИ

62 63



Сензорен контролер

• Широкоъгълен LCD дисплей, лесен за разчитане от 
дистанция

• Базиран на икони лесноразбираем графичен потребителски 
интерфейс (GUI)

• Широк набор от лесноразбираеми икони

• Режимът на работа може да бъде избиран с докосване на 
пръст или предназначената за това писалка върху 
съответната икона на екрана

• Модернизирано изобразяване на статуса
• Фоновият цвят подсказва текущата работа: син при следене; 

зелен при управление

Group A Group B 

До 400 вътрешни тела могат да бъдат управлявани

Функция за изключване в извънредни случаи
Климатичната система може да бъде изключена 
чрез изнесено управление на изходящата мощност.

Позволява групирането на много вътрешни тела

Функция за изключване в извънредни случаи

Преносът на данни протича 
през USB терминал.

• Могат да бъдат управлявани до 400 вътрешни тела
• Позволява групирането на много вътрешни тела
• Таймер със стандартна функция за програми (20 програми за 

един ден)
• Функция за изключване в извънредни случаи (чрез изнесено 

управление на изходящата мощност)
• Задаване на горна и долна граница на температурата
• Сверяване на часовника при всяко от вътрешните тела

Функции

Дистанционното управление със сензорен панел лесно се 
прикачва на стената.
Плоската задна повърхност позволява монтаж там, където е 
необходимо.

• Нагласяващ механизъм за накланяне (хоризонтално) на устройството
  след монтажа

Без нужда от допълнителни компоненти при монтажа

• Няма нужда от пространство за монтаж на захранващо и
  предавателно устройство

Лесен монтаж

Данни в CSV формат, обработени на компютър, могат да бъдат 
вкарвани в дистанционното управление със сензорен панел.

Разнородност

Гъвкаво групиранеИндивидуално регулиране

Настройка на програмата Следене на работата на вътрешните тела

Real size screen image

Висока резолюция и лесна работа благодарение на 
7,5-инчовия TFT LCD екран с висока разделителна 
способност и сензорен панел

UTY-DTG*

Функции

Лесна работа
• Плоският сензорен панел се почиства лесно
• Специалното покритие върху дистанционното управление със 

сензорен панел намалява ефекта от оставащите отпечатъци 
от пръсти

• Лесно за демонтаж предно покритие

Лесна поддръжка

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

Interface 

G* : GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

UTY-DTG*

100-240V  50/60Hz

260 x 246 x 54 

2,150

USB 2.0 

• Голям  7.5-инчов TFT цветен дисплей
• LCD удобен за работа сензорен дисплей
• Стилна форма и дизайн, 
• Не се изискват допълнителни компоненти за монтаж
• До 400 вътрешни тела могат да бъдат контролирани
• Избираеми 2 вида на показване (Икона / Списък) в мониторинг режима
• Възможност за работа на 7 различни езика, английски, китайски, френски, немски, испански, руски, полски.

Автоматично сверяване на часовника
Часовникът на всяко от 
вътрешните тела може 
да бъде сверен 
автоматично и 
централизирано.

Макс.

400
управлявани 

вътрешни тела

RB Unit

Разпределителна кутия

КОНТРОЛЕРИ
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Сензорен контролер

• Широкоъгълен LCD дисплей, лесен за разчитане от 
дистанция

• Базиран на икони лесноразбираем графичен потребителски 
интерфейс (GUI)

• Широк набор от лесноразбираеми икони

• Режимът на работа може да бъде избиран с докосване на 
пръст или предназначената за това писалка върху 
съответната икона на екрана

• Модернизирано изобразяване на статуса
• Фоновият цвят подсказва текущата работа: син при следене; 

зелен при управление

Group A Group B 

До 400 вътрешни тела могат да бъдат управлявани

Функция за изключване в извънредни случаи
Климатичната система може да бъде изключена 
чрез изнесено управление на изходящата мощност.

Позволява групирането на много вътрешни тела

Функция за изключване в извънредни случаи

Преносът на данни протича 
през USB терминал.

• Могат да бъдат управлявани до 400 вътрешни тела
• Позволява групирането на много вътрешни тела
• Таймер със стандартна функция за програми (20 програми за 

един ден)
• Функция за изключване в извънредни случаи (чрез изнесено 

управление на изходящата мощност)
• Задаване на горна и долна граница на температурата
• Сверяване на часовника при всяко от вътрешните тела

Функции

Дистанционното управление със сензорен панел лесно се 
прикачва на стената.
Плоската задна повърхност позволява монтаж там, където е 
необходимо.

• Нагласяващ механизъм за накланяне (хоризонтално) на устройството
  след монтажа

Без нужда от допълнителни компоненти при монтажа

• Няма нужда от пространство за монтаж на захранващо и
  предавателно устройство

Лесен монтаж

Данни в CSV формат, обработени на компютър, могат да бъдат 
вкарвани в дистанционното управление със сензорен панел.

Разнородност

Гъвкаво групиранеИндивидуално регулиране

Настройка на програмата Следене на работата на вътрешните тела

Real size screen image

Висока резолюция и лесна работа благодарение на 
7,5-инчовия TFT LCD екран с висока разделителна 
способност и сензорен панел

UTY-DTG*

Функции

Лесна работа
• Плоският сензорен панел се почиства лесно
• Специалното покритие върху дистанционното управление със 

сензорен панел намалява ефекта от оставащите отпечатъци 
от пръсти

• Лесно за демонтаж предно покритие

Лесна поддръжка

Технически характеристики

Модел

Захранване

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

Interface 

G* : GY(FUJITSU), GG(GENERAL)

UTY-DTG*

100-240V  50/60Hz

260 x 246 x 54 

2,150

USB 2.0 

• Голям  7.5-инчов TFT цветен дисплей
• LCD удобен за работа сензорен дисплей
• Стилна форма и дизайн, 
• Не се изискват допълнителни компоненти за монтаж
• До 400 вътрешни тела могат да бъдат контролирани
• Избираеми 2 вида на показване (Икона / Списък) в мониторинг режима
• Възможност за работа на 7 различни езика, английски, китайски, френски, немски, испански, руски, полски.

Автоматично сверяване на часовника
Часовникът на всяко от 
вътрешните тела може 
да бъде сверен 
автоматично и 
централизирано.

Макс.

400
управлявани 

вътрешни тела

RB Unit

Разпределителна кутия

КОНТРОЛЕРИ
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Режимът на работа на вътрешните тела може автоматично да 
се редува в рамките на дадената група съобразно зададената 
годишна програма с цел намаляването на консумацията на 
енергия при запазване на удобството. Нивото на прекъсване 
на работата на вътрешните тела може да бъде избирано.

Софтуер

UTY-APGX

• Работния статус може да бъде проверен и анализиран, за да се открият дори и 
най-малките отклонения

• Съхранението на данните за състоянието на работата насистемата във компютър, 
позволява достъп дори и от извън обекта.

• До 400 вътрешни тела (една VRF система мрежа) могат да бъдат контролирани и 
проследявани

• Този софтуер може да бъде свързан към всякакво преносимо устройство посредством 
USB адаптер (доставка от местен производител).

• Поддържа VRF VR-II, както и S / V и V-II серия.

Системен контролер

Функции

• Регулиране само с натискане: сградата нагледно се изобразява с 
нейния най-подходящ за целите на регулирането на климатизацията 
изглед, в съответствие с който се изобразява работата (управление 
само с натискане). Можете да избирате измежду 4 изображения: на 
фасадата, на сградата, на етажа и на списъка.

• Свободно създаване на групи за централизирано управление: 
вътрешните тела могат свободно да бъдат групирани с цел лесното 
им централизирано управление от меню с дървесна структура. 
Възможно е групирането на йерархичен принцип като например по 
звена, отдели или подразделения.

Удобен мониторинг и работа

Софтуерът „System Controller” осъществява сложните обединени в 
едно функции за следене и управление на мрежовите VRF системи 
за малки и големи сгради

Макс.

1,600
управлявани

вътрешни тела

Макс.

400
управлявани
външни тела

Макс.

4
управлявани 

мрежови 
VRF системи

Изображение на 
заложението

Изображение на сградата

Изображение на етажа

Изображение 
на списъка

Сградите могат да бъдат представяни във 
вид на едно от четирите изображения: 
на фасадата, на сградата, 
на етажа и на списъка

Планът на етажа може 
да бъде вкаран с цел 
лесното въвеждане на 
настройките за 
конкретната сграда.

Регулирайте климатизацията в 
цялата сграда само с натискане!

Изображението лесно се сменя 
с натискане на съответния бутон.

Управлявайте вътрешното тяло само с натискане!

Управлявайте всяко от вътрешните 
тела само с натискане!

Регулирайте климатизацията 
из целия етаж само с натискане!

Централизирано управление на 
свободно избирани вътрешни тела

Централизирано управление 
на свободно създавани групи

P
ow

er
 c

on
su

m
pt

io
n

Time

Outdoor unit
capacity

upper limit

По избор По избор

Функция за ограничаване на работата 

Управление на енергоспестяването

Ограничаване на капацитета на 
външните тела 
Ограничаването на капацитета на външните тела поставя 
горна граница на капацитета на външните тела с цел 
ограничаването на консумацията на енергия в горещите летни 
и студените зимни дни, с което се осреднява 
енергоспестяващият ефект за всяка от охладителните 
системи. Можете да избирате измежду 50% или повече като 
горна граница на капацитета.

Централизирано спиране на работата

С помощта на свързания електромер се отчита общата 
консумация на енергия при промяна на зададената на вътрешното 
тяло температура, при изключване на регулиращия се термостат на 
вътрешното тяло и при предприемане на други мерки за внимателно 
регулиране на консумираната енергия, като същевременно се запазва 
удобството и възможността 
за регулиране на желаната, 
задавана всеки път 
консумация на енергия. 
Управляваните вътрешни 
тела могат свободно да 
бъдат групирани, а нивото 
на регулиране – да се 
настройва.

Функция за редуване на 
вътрешните тела 

Изразходвана от вътр. тела електроенергия 

Разпределена електроенергия 

Общо количество изразходвана 
от вътрешните тела електроенергия

Изразходваната от всеки 
уред електроенергия е 
изчислена

Изразходваната от всяко от 
вътр. тела електроенергия и 
разпределената от външното 
тяло електроенергия се 
събират, за да се получи
общото количество 
изразходвана електроенергия.

Разпределената електро-
енергия от външното тяло 
към всяко от вътрешните 
е изчислена

Tenant A

Electric
Bill

Tenant B

Electric
Bill

Tenant C

Electric
Bill

Tenant B

Tenant C

Tenant A Tenant B

Tenant C

Изразходваната от всеки наемател 
електроенергия се изчислява

Пример за конфигурация на системата

Tenant A

3Ø, 4 wire 400V, 50Hz

Signal transmission lineRB Unit

1Ø, 2wire 230V, 50Hz

System Controller

Outdoor
unit

Tenant A-1 Tenant A-2 Tenant A-3

Tenant A-4 Tenant A-5 Tenant A-6

Tenant B-1 Tenant B-2 Tenant B-3

Tenant C-1 Tenant C-2 Tenant C-3

Power
distribution

board

Power
distribution

board

Electricity charges (air conditioning)Electric power 
company

Forced thermostat 
off range

Target power 
consumption

Outdoor unit 
stop range

с UTY-PEGX По избор

С х е м а  н а  и з ч и с л я в а н е  н а  р а з п р е д е л я н е т о  н а  
електроенергията
Да предположим, че желаете да установите количеството 
изразходвана енергия от климатичните уреди при всеки от 
наемателите и за всеки отделен месец. Благодарение на 
функцията за разпределяне на електроенергията ще 
разполагате със съотношението на разпределената 
електроенергия с подробно изчисление за изразходваната от 
уредите при всеки от наемателите електроенергия. Тази 
информация се използва за начисляването на изразходваната 
от всеки от наемателите електроенергия за климатизация върху 
общите разходи за електроенергия от сметката, получена от 
електроснабдителната компания (вж. фигурата вдясно).
Подробното  изчисление  вк лючва  такива  неща к ато  
неизползвани стаи и нощна тарифа, представени във вид на 
списък с изчисление на разхода.

Разпределяне на електроенергията

По избор
Възможно е централизираното спиране на работата по 
климатизацията на цялата сграда, собственост или свободно 
избран отсег в свободно избиран за това момент с цел да не 
бъде забравен включен някой от климатичните уреди в края на 
работния ден. В допълнение към това, всеки климатичен уред, 
оставен да работи, може веднага да бъде установен по цвета 
на иконата за цялата сграда или за съответния уред, 
изобразена на екрана за следене и работата му да бъде 
централизирано спряна.

Outdoor unit capacity control screen
Ideal control line (Use of 
average power consumption)

Shows change in power 
consumption by time

Съотношението на разпределената 
електроенергия за всяко от 
вътрешните тела, се изчислява и по 
този начин електроенергията, 
изразходвана от всяко от тях, се 
начислява на базата на общите 
разходи за електроенергия.

Indoor unit rotation screen Forget to turn off

Batched stop
Entire building stopped

RB Unit

RB Unit
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Режимът на работа на вътрешните тела може автоматично да 
се редува в рамките на дадената група съобразно зададената 
годишна програма с цел намаляването на консумацията на 
енергия при запазване на удобството. Нивото на прекъсване 
на работата на вътрешните тела може да бъде избирано.

Софтуер

UTY-APGX

• Работния статус може да бъде проверен и анализиран, за да се открият дори и 
най-малките отклонения

• Съхранението на данните за състоянието на работата насистемата във компютър, 
позволява достъп дори и от извън обекта.

• До 400 вътрешни тела (една VRF система мрежа) могат да бъдат контролирани и 
проследявани

• Този софтуер може да бъде свързан към всякакво преносимо устройство посредством 
USB адаптер (доставка от местен производител).

• Поддържа VRF VR-II, както и S / V и V-II серия.

Системен контролер

Функции

• Регулиране само с натискане: сградата нагледно се изобразява с 
нейния най-подходящ за целите на регулирането на климатизацията 
изглед, в съответствие с който се изобразява работата (управление 
само с натискане). Можете да избирате измежду 4 изображения: на 
фасадата, на сградата, на етажа и на списъка.

• Свободно създаване на групи за централизирано управление: 
вътрешните тела могат свободно да бъдат групирани с цел лесното 
им централизирано управление от меню с дървесна структура. 
Възможно е групирането на йерархичен принцип като например по 
звена, отдели или подразделения.

Удобен мониторинг и работа

Софтуерът „System Controller” осъществява сложните обединени в 
едно функции за следене и управление на мрежовите VRF системи 
за малки и големи сгради

Макс.

1,600
управлявани

вътрешни тела

Макс.

400
управлявани
външни тела

Макс.

4
управлявани 

мрежови 
VRF системи

Изображение на 
заложението

Изображение на сградата

Изображение на етажа

Изображение 
на списъка

Сградите могат да бъдат представяни във 
вид на едно от четирите изображения: 
на фасадата, на сградата, 
на етажа и на списъка

Планът на етажа може 
да бъде вкаран с цел 
лесното въвеждане на 
настройките за 
конкретната сграда.

Регулирайте климатизацията в 
цялата сграда само с натискане!

Изображението лесно се сменя 
с натискане на съответния бутон.

Управлявайте вътрешното тяло само с натискане!

Управлявайте всяко от вътрешните 
тела само с натискане!

Регулирайте климатизацията 
из целия етаж само с натискане!

Централизирано управление на 
свободно избирани вътрешни тела

Централизирано управление 
на свободно създавани групи

P
ow

er
 c

on
su

m
pt

io
n

Time

Outdoor unit
capacity

upper limit

По избор По избор

Функция за ограничаване на работата 

Управление на енергоспестяването

Ограничаване на капацитета на 
външните тела 
Ограничаването на капацитета на външните тела поставя 
горна граница на капацитета на външните тела с цел 
ограничаването на консумацията на енергия в горещите летни 
и студените зимни дни, с което се осреднява 
енергоспестяващият ефект за всяка от охладителните 
системи. Можете да избирате измежду 50% или повече като 
горна граница на капацитета.

Централизирано спиране на работата

С помощта на свързания електромер се отчита общата 
консумация на енергия при промяна на зададената на вътрешното 
тяло температура, при изключване на регулиращия се термостат на 
вътрешното тяло и при предприемане на други мерки за внимателно 
регулиране на консумираната енергия, като същевременно се запазва 
удобството и възможността 
за регулиране на желаната, 
задавана всеки път 
консумация на енергия. 
Управляваните вътрешни 
тела могат свободно да 
бъдат групирани, а нивото 
на регулиране – да се 
настройва.

Функция за редуване на 
вътрешните тела 

Изразходвана от вътр. тела електроенергия 

Разпределена електроенергия 

Общо количество изразходвана 
от вътрешните тела електроенергия

Изразходваната от всеки 
уред електроенергия е 
изчислена

Изразходваната от всяко от 
вътр. тела електроенергия и 
разпределената от външното 
тяло електроенергия се 
събират, за да се получи
общото количество 
изразходвана електроенергия.

Разпределената електро-
енергия от външното тяло 
към всяко от вътрешните 
е изчислена

Tenant A

Electric
Bill

Tenant B

Electric
Bill

Tenant C

Electric
Bill

Tenant B

Tenant C

Tenant A Tenant B

Tenant C

Изразходваната от всеки наемател 
електроенергия се изчислява

Пример за конфигурация на системата

Tenant A

3Ø, 4 wire 400V, 50Hz

Signal transmission lineRB Unit

1Ø, 2wire 230V, 50Hz

System Controller

Outdoor
unit

Tenant A-1 Tenant A-2 Tenant A-3

Tenant A-4 Tenant A-5 Tenant A-6

Tenant B-1 Tenant B-2 Tenant B-3

Tenant C-1 Tenant C-2 Tenant C-3

Power
distribution

board

Power
distribution

board

Electricity charges (air conditioning)Electric power 
company

Forced thermostat 
off range

Target power 
consumption

Outdoor unit 
stop range

с UTY-PEGX По избор

С х е м а  н а  и з ч и с л я в а н е  н а  р а з п р е д е л я н е т о  н а  
електроенергията
Да предположим, че желаете да установите количеството 
изразходвана енергия от климатичните уреди при всеки от 
наемателите и за всеки отделен месец. Благодарение на 
функцията за разпределяне на електроенергията ще 
разполагате със съотношението на разпределената 
електроенергия с подробно изчисление за изразходваната от 
уредите при всеки от наемателите електроенергия. Тази 
информация се използва за начисляването на изразходваната 
от всеки от наемателите електроенергия за климатизация върху 
общите разходи за електроенергия от сметката, получена от 
електроснабдителната компания (вж. фигурата вдясно).
Подробното  изчисление  вк лючва  такива  неща к ато  
неизползвани стаи и нощна тарифа, представени във вид на 
списък с изчисление на разхода.

Разпределяне на електроенергията

По избор
Възможно е централизираното спиране на работата по 
климатизацията на цялата сграда, собственост или свободно 
избран отсег в свободно избиран за това момент с цел да не 
бъде забравен включен някой от климатичните уреди в края на 
работния ден. В допълнение към това, всеки климатичен уред, 
оставен да работи, може веднага да бъде установен по цвета 
на иконата за цялата сграда или за съответния уред, 
изобразена на екрана за следене и работата му да бъде 
централизирано спряна.

Outdoor unit capacity control screen
Ideal control line (Use of 
average power consumption)

Shows change in power 
consumption by time

Съотношението на разпределената 
електроенергия за всяко от 
вътрешните тела, се изчислява и по 
този начин електроенергията, 
изразходвана от всяко от тях, се 
начислява на базата на общите 
разходи за електроенергия.

Indoor unit rotation screen Forget to turn off

Batched stop
Entire building stopped

RB Unit

RB Unit
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Разновидност в управлението 
на вътрешните тела

Операционна система

CPU

HDD

Memory

Display

Interface

Допълнителен Софтуер

Изисквания за персоналния компютър
Таблицата по-долу изброява в подробности изискванията за съвместим със съвременните технологии персонален компютър, 
необходим за управлението на софтуера „System Controller”.
Тези изисквания са за персонален компютър, който да управлява, както софтуерния пакет „VRF Controller”, така и „VRF Explorer”.

Персоналният компютър се набавя допълнително. Мрежовият интерфейс U10 USB се набавя допълнително. За подробности, моля, свържете се с Echelon® Corporation или техните 
местни търговски представители. Продуктово име: U10 USB Network Interface – TP/FT-10 Channel Номер на модела: 75010R
*1:  Енергоспестяващият софтуер за вътрешните и външните тела (UTY-PEGX) се предлага след код „B” за преработка или след това.

40GB or more of free space

1024 x 768 or higher resolution

USB port is required for each of the followings for Server PC ;
• Wibu Key (Software protection key)
• Echelon® U10 USB Network Interface (Required for each VRF Network) 
Ethernet port is required for remote connection using internet.

Adobe® Reader® 9.0 or later

Допълнителен Хардуер DVD-ROM Drive

Application

Intel® CoreTM i3 2GHz or higher

Name and shape

Includes the software and manuals for System Controller. Both VRF Controller and VRF Explorer software are included.DVD-ROM

Software protection key to be inserted in a USB slot running System Controller. System Controller may only run on a PC with Wibu Key.
However, Wibu key is not required for remote VRF Explorer software.

Wibu Key
(Software protection key)

Quantity

1

1

<PACKING LIST>

Additional support for energy saving function and Electricity Charge Apportionment using electricity meter.Energy Saving Software UTY-PEGX(*1)

<OPTION AVAILABLE>

Accelerator Requires the internal graphics accelerator be compatible with Microsoft® DirectX® 9.0

2GB or more (Windows® XP, Vista®, 7 32-bit), 4GB or more (Windows® 7 64-bit)

Централизирано 
управление на място

Централизирано дистанционно управление
Софтуерът „System Controller” може да бъде използван на място или 
от разстояние за най-различни мрежи за централизирано 
дистанционно управление. „System Controller” изисква два 
софтуерни пакета, които да функционират съвместно. „VRF 
Controller” работи на място и обменя данни със системата с 
променлив поток на хладилния агент (VRF системата). „VRF 
Explorer” работи от разстояние, като осигурява потребителски 
интерфейс и обменя данни с „VRF Controller”. „VRF Controller” и „VRF 
Explorer” могат да функционират от един персонален компютър или 
от няколко, свързани в мрежа. Посредством софтуерния пакет „VRF 
Explorer” един персонален компютър може да осъществява 
централизирано управление на 10 парцела, оборудвани с VRF 
системи, при максимум 20 сгради на парцел.

Централизирано дистанционно управление

Максимум 4 мрежови VRF системи 
на парцел

• Microsoft® Windows® XP SP3 (32-bit) Professional (*1)
• Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-bit) Home Premium, Business (*2)
• Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-bit) Home Premium, Professional (*2)
[Поддържани езици]
  (*1) English only
  (*2) English, Chinese, French, German, Russian, Spanish, and Polish

Управление на програмите

• Изобразяват се статусът и видът на 
работния режим на вътрешните тела

• Въвеждане на настройки „Вкл./изкл.” и 
„Работен режим” за вътрешните тела

• Температурни настройки и блокиране на 
дистанционното управление

Показва историята на 
работния статус и работата 
по управлението

Архив на процесите по работата и 
управлението

Функция за блокиране
Тази функция се използва срещу промени в настройките на работния 
режим, температурата, включването/изключването и т.н.

Превод на няколко езика
Превод на 7 езика (английски, китайски, френски, 
немски, испански, руски и полски)

Показване на грешките и известяване по 
електронната поща

Използване с най-различни приложения

Грешките се съобщават с 
появяващ се с ясно доловим 
звук прозорец, както и по 
електронната поща в момента 
на тяхното възникване. Всички 
грешки за последната една 
година се съхраняват и могат 
да бъдат прегледани в удобно 
време.

• Може да се въвеждат годишни програми за всяка дистанционно 
управлявана група / определена от потребителя група.

• Настройките „Включване/изключване”, „Работен режим”, 
„Блокиране на дистанционното управление”, а също и 
температурните настройки могат да бъдат въвеждани до 144 пъти 
на ден през 10-минутни интервали за до 101 конфигурации за 
всяка дистанционно управлявана група.

• Настройките могат да бъдат задавани за периоди, продължаващи 
след полунощ.

• Може да се програмират специални настройки за различните 
празници, включително и националните празници, през цялата 
година.

• Работата с ниско ниво 
на шум на външното 
тяло може да бъде 
програмирана.

Компания „A” за управление на 
сградите (отговаряща за дневната 
смяна)

Интернет, 
телефонната 

или 
локална 

мрежа

Интернет, 
телефонната 

или 
локална 

мрежа

Компания за управление на 
сгради, управителен център 
и т.н.

Компания „B” 
за управление на сградите 

(отговаряща за нощната смяна)

Охранителна фирма

Главен център за управление

Максимум 10 парцела 
като например с офиси 
или фабрики

Посредством „VRF Explorer” могат да бъдат управлявани 
и следени до 10 парцела.

Посредством „VRF Explorer” „VRF Controller” може да 
бъде следен от различни компютри (до 5 връзки за едно 
и също време).

Център за управление на офисите

VRF Explorer

VRF Explorer

VRF Explorer

VRF Explorer
VRF Explorer

VRF Explorer

VRF Controller

VRF Controller

Грижа за сигурността Детайлно потребителско управление
Потребителска идентификация:  
авторизацията с потребителска 
идентификация и парола се използва с цел 
предотвратяване на неправомерен достъп.
Авторизация на достъпа: функциите, които 
могат да се използват, са само за потребители 
с индивидуален „login” с цел предотвратяване 
на тяхното неправомерно използване.

Прилага технология за SSL криптиране 
За връзката с отдалечените райони е използвана 
технология за криптиране с цел предотвратяване 
на неправомерно прихващане на обмена на 
данни.

Криптиране

Интернет, 
телефонната 

или 
локална мрежа

VRF Explorer

VRF Controller

Централен екран за следене 
на всички обекти

Екран за детайлно следене на определен обект

• Централното регулиране на климатизацията в разпръснати 
из голяма площ съоръжения на фабрика например може да 
бъде извършвано от офиса за управление в 
административната сграда с цел енергоспестяваща работа 
по климатизацията.

• Главният център за управление може да осъществява 
централизирано дистанционно следене на фабриките на 
компанията в отдалечените райони с цел повишаване на 
енергоспестяващия ефект за цялата компания.

• Регулирането на климатизацията във всяка сграда и класна 
стая на територията на някой колеж например дава 
възможност за намаляване на разходите заради 
дистанционния начин за регулиране в съответствие с 
учебния план.

• Централизираното дистанционно управление би могло да 
бъде използвано само през нощта за регулиране на 
климатизацията в набор от магазини, за удобството на 
оставащите да работят извънредно или за проверка дали 
служителите не са забравили да изключат климатичната 
система след напускане на работното място.

• Чрез локална мрежа няколко потребители могат да 
регулират климатизацията в офиса, отдела по общите 
въпроси или стаята на чистачите.

• Климатизацията във франчайзинговите предприятия с 
национално значение може да бъде централно регулирана 
от главния център за управление за улеснение на 
работата и регулиране на енергоспестяването.

Търговски центрове Фабрики

• Обслужващите фирми, управляващи сгради, които са 
празни през нощта, когато мениджърите се разотиват, 
биха могли да осъществяват централизирано 
дистанционно следене на сградата без да изпращат 
служители на мястото, което би им позволявало да 
правят това за много от своите клиенти.

• Дистанционното следене посредством софтуера „System 
Controller” и функциите за управление могат да бъдат 
използвани за развиване на аутсорсинг бизнес с малки и 
средни съдържатели на сгради за регулиране на техните 
енергийни разходи за климатизация.

• Дистанционното следене на множество обекти през 
нощта, когато хората са се разотишли, може да бъде 
осъществявано за 
пространства, изискващи 
24-часово следене, като 
например сървърни 
помещения, следени за 
възникване проблеми. Обслужващи фирмиФранчайзингови

предприятия
Университети Болници

Регулиране на климатизацията в големи 
търговски центрове или франчайзингови 
предприятия с национално значение

Регулиране на климатизацията в 
множество разпръснати из голяма 
площ сгради

Висококачествено обслужване в 
областта на сградната климатизация

КОНТРОЛЕРИ
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Разновидност в управлението 
на вътрешните тела

Операционна система

CPU

HDD

Memory

Display

Interface

Допълнителен Софтуер

Изисквания за персоналния компютър
Таблицата по-долу изброява в подробности изискванията за съвместим със съвременните технологии персонален компютър, 
необходим за управлението на софтуера „System Controller”.
Тези изисквания са за персонален компютър, който да управлява, както софтуерния пакет „VRF Controller”, така и „VRF Explorer”.

Персоналният компютър се набавя допълнително. Мрежовият интерфейс U10 USB се набавя допълнително. За подробности, моля, свържете се с Echelon® Corporation или техните 
местни търговски представители. Продуктово име: U10 USB Network Interface – TP/FT-10 Channel Номер на модела: 75010R
*1:  Енергоспестяващият софтуер за вътрешните и външните тела (UTY-PEGX) се предлага след код „B” за преработка или след това.

40GB or more of free space

1024 x 768 or higher resolution

USB port is required for each of the followings for Server PC ;
• Wibu Key (Software protection key)
• Echelon® U10 USB Network Interface (Required for each VRF Network) 
Ethernet port is required for remote connection using internet.

Adobe® Reader® 9.0 or later

Допълнителен Хардуер DVD-ROM Drive

Application

Intel® CoreTM i3 2GHz or higher

Name and shape

Includes the software and manuals for System Controller. Both VRF Controller and VRF Explorer software are included.DVD-ROM

Software protection key to be inserted in a USB slot running System Controller. System Controller may only run on a PC with Wibu Key.
However, Wibu key is not required for remote VRF Explorer software.

Wibu Key
(Software protection key)

Quantity

1

1

<PACKING LIST>

Additional support for energy saving function and Electricity Charge Apportionment using electricity meter.Energy Saving Software UTY-PEGX(*1)

<OPTION AVAILABLE>

Accelerator Requires the internal graphics accelerator be compatible with Microsoft® DirectX® 9.0

2GB or more (Windows® XP, Vista®, 7 32-bit), 4GB or more (Windows® 7 64-bit)

Централизирано 
управление на място

Централизирано дистанционно управление
Софтуерът „System Controller” може да бъде използван на място или 
от разстояние за най-различни мрежи за централизирано 
дистанционно управление. „System Controller” изисква два 
софтуерни пакета, които да функционират съвместно. „VRF 
Controller” работи на място и обменя данни със системата с 
променлив поток на хладилния агент (VRF системата). „VRF 
Explorer” работи от разстояние, като осигурява потребителски 
интерфейс и обменя данни с „VRF Controller”. „VRF Controller” и „VRF 
Explorer” могат да функционират от един персонален компютър или 
от няколко, свързани в мрежа. Посредством софтуерния пакет „VRF 
Explorer” един персонален компютър може да осъществява 
централизирано управление на 10 парцела, оборудвани с VRF 
системи, при максимум 20 сгради на парцел.

Централизирано дистанционно управление

Максимум 4 мрежови VRF системи 
на парцел

• Microsoft® Windows® XP SP3 (32-bit) Professional (*1)
• Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-bit) Home Premium, Business (*2)
• Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-bit) Home Premium, Professional (*2)
[Поддържани езици]
  (*1) English only
  (*2) English, Chinese, French, German, Russian, Spanish, and Polish

Управление на програмите

• Изобразяват се статусът и видът на 
работния режим на вътрешните тела

• Въвеждане на настройки „Вкл./изкл.” и 
„Работен режим” за вътрешните тела

• Температурни настройки и блокиране на 
дистанционното управление

Показва историята на 
работния статус и работата 
по управлението

Архив на процесите по работата и 
управлението

Функция за блокиране
Тази функция се използва срещу промени в настройките на работния 
режим, температурата, включването/изключването и т.н.

Превод на няколко езика
Превод на 7 езика (английски, китайски, френски, 
немски, испански, руски и полски)

Показване на грешките и известяване по 
електронната поща

Използване с най-различни приложения

Грешките се съобщават с 
появяващ се с ясно доловим 
звук прозорец, както и по 
електронната поща в момента 
на тяхното възникване. Всички 
грешки за последната една 
година се съхраняват и могат 
да бъдат прегледани в удобно 
време.

• Може да се въвеждат годишни програми за всяка дистанционно 
управлявана група / определена от потребителя група.

• Настройките „Включване/изключване”, „Работен режим”, 
„Блокиране на дистанционното управление”, а също и 
температурните настройки могат да бъдат въвеждани до 144 пъти 
на ден през 10-минутни интервали за до 101 конфигурации за 
всяка дистанционно управлявана група.

• Настройките могат да бъдат задавани за периоди, продължаващи 
след полунощ.

• Може да се програмират специални настройки за различните 
празници, включително и националните празници, през цялата 
година.

• Работата с ниско ниво 
на шум на външното 
тяло може да бъде 
програмирана.

Компания „A” за управление на 
сградите (отговаряща за дневната 
смяна)

Интернет, 
телефонната 

или 
локална 

мрежа

Интернет, 
телефонната 

или 
локална 

мрежа

Компания за управление на 
сгради, управителен център 
и т.н.

Компания „B” 
за управление на сградите 

(отговаряща за нощната смяна)

Охранителна фирма

Главен център за управление

Максимум 10 парцела 
като например с офиси 
или фабрики

Посредством „VRF Explorer” могат да бъдат управлявани 
и следени до 10 парцела.

Посредством „VRF Explorer” „VRF Controller” може да 
бъде следен от различни компютри (до 5 връзки за едно 
и също време).

Център за управление на офисите

VRF Explorer

VRF Explorer

VRF Explorer

VRF Explorer
VRF Explorer

VRF Explorer

VRF Controller

VRF Controller

Грижа за сигурността Детайлно потребителско управление
Потребителска идентификация:  
авторизацията с потребителска 
идентификация и парола се използва с цел 
предотвратяване на неправомерен достъп.
Авторизация на достъпа: функциите, които 
могат да се използват, са само за потребители 
с индивидуален „login” с цел предотвратяване 
на тяхното неправомерно използване.

Прилага технология за SSL криптиране 
За връзката с отдалечените райони е използвана 
технология за криптиране с цел предотвратяване 
на неправомерно прихващане на обмена на 
данни.

Криптиране

Интернет, 
телефонната 

или 
локална мрежа

VRF Explorer

VRF Controller

Централен екран за следене 
на всички обекти

Екран за детайлно следене на определен обект

• Централното регулиране на климатизацията в разпръснати 
из голяма площ съоръжения на фабрика например може да 
бъде извършвано от офиса за управление в 
административната сграда с цел енергоспестяваща работа 
по климатизацията.

• Главният център за управление може да осъществява 
централизирано дистанционно следене на фабриките на 
компанията в отдалечените райони с цел повишаване на 
енергоспестяващия ефект за цялата компания.

• Регулирането на климатизацията във всяка сграда и класна 
стая на територията на някой колеж например дава 
възможност за намаляване на разходите заради 
дистанционния начин за регулиране в съответствие с 
учебния план.

• Централизираното дистанционно управление би могло да 
бъде използвано само през нощта за регулиране на 
климатизацията в набор от магазини, за удобството на 
оставащите да работят извънредно или за проверка дали 
служителите не са забравили да изключат климатичната 
система след напускане на работното място.

• Чрез локална мрежа няколко потребители могат да 
регулират климатизацията в офиса, отдела по общите 
въпроси или стаята на чистачите.

• Климатизацията във франчайзинговите предприятия с 
национално значение може да бъде централно регулирана 
от главния център за управление за улеснение на 
работата и регулиране на енергоспестяването.

Търговски центрове Фабрики

• Обслужващите фирми, управляващи сгради, които са 
празни през нощта, когато мениджърите се разотиват, 
биха могли да осъществяват централизирано 
дистанционно следене на сградата без да изпращат 
служители на мястото, което би им позволявало да 
правят това за много от своите клиенти.

• Дистанционното следене посредством софтуера „System 
Controller” и функциите за управление могат да бъдат 
използвани за развиване на аутсорсинг бизнес с малки и 
средни съдържатели на сгради за регулиране на техните 
енергийни разходи за климатизация.

• Дистанционното следене на множество обекти през 
нощта, когато хората са се разотишли, може да бъде 
осъществявано за 
пространства, изискващи 
24-часово следене, като 
например сървърни 
помещения, следени за 
възникване проблеми. Обслужващи фирмиФранчайзингови

предприятия
Университети Болници

Регулиране на климатизацията в големи 
търговски центрове или франчайзингови 
предприятия с национално значение

Регулиране на климатизацията в 
множество разпръснати из голяма 
площ сгради

Висококачествено обслужване в 
областта на сградната климатизация

КОНТРОЛЕРИ
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Размери  (Unit : mm)

Big Multi

VRF network system

System Controller

Single Split

Group of Single Split
VRF network system

Network Convertor

* 2 охладителни вериги могат да бъдат покрити от един мрежови преобразувател 
(UTY-VGGXZ1).
До 16 мрежови преобразувателя (UTY-VGGXZ1) и адаптера за „System Controller” 
могат да бъдат свързани в една мрежова VRF система.

Моля, посъветвайте се с вашия дистрибутор относно свързването на климатичната 
система от разклонен тип.
До 100 мрежови преобразувателя могат да бъдат свързани в една мрежова 
VRF система.
Един мрежови преобразувател се приема за една охладителна система, независимо 
от броя свързани единични модели.

Размери  (Unit : mm)

USB
Adaptor

UTY-VGGXZ1

• Този преубразовател  се използва при единичен сплит или група за
дистанционното управление на  VRF инсталация.
• Изберете функцията чрез превключване на DIP превключвател по време на 

настройка на инсталацията.

Функции

• Системите от разклонен тип (сплит системите) могат да бъдат 
централизирано управлявани с дистанционно управление със 
сензорен панел или чрез „System Controller” посредством връзка с 
мрежовия преобразувател на VRF системата.

• Предлагат се настройки за включването/изключването, основното 
регулиране, стайната температура и скоростта на вентилатора 
посредством мрежовия преобразувател.

• Един мрежови преобразувател може да бъде използван за 
свързване и управление на до 16 единични вътрешни тела.

Използва се за свързване на една сплит система

Мрежов преобразувател
UTY-VLGX

•  свързване на VRF система и LONWORKS ® отворена мрежа за
управление на малки и средни BMS системи и VRF инсталации.
• UTY-VLGX позволява централно наблюдение и контрол на VRF системата от BMS
чрез LONWORKS ® интерфейс.

Пример за монтаж

Мрежов преобразувател за LONWORKS®

До 4 дистанционни управления за групирано регулиране могат 
да бъдат свързани с един мрежови преобразувател 
(UTY-VGGXZ1).

Използва се за свързване 
на дистанционно управление 
за групирано регулиране

Мрежови
преобразувател

Group 
Remote Controller

UTY-CGGY
UTY-CGGG

Технически характеристики

Захранване

Power Consumption (W)

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

220-240V  50/60Hz

Модел UTY-VGGXZ1

8.5

67 x 288 x 211

1,500

Компютър с общо предназначение 
за управление на сградата 
(LonWorks® интерфейс)

VRF network system 1 

Lighting  facilities

Security system

Automatic fire alarm interface 

Ventilation system

Max. 128 indoor unitsMax. 100 outdoor units

Макс.

100
управлявани
външни тела

Макс.

128
управлявани

вътрешни тела

Макс.

4
управлявани уреда към 
система за управление 

на сградата

Макс. 

16
свързани единични 

вътрешни тела

Макс.

4
свързани 

дистанционни 
управления за 

групирано 
регулиране

VRF network system 2 

Max. 128 indoor unitsMax. 100 outdoor units

Технически характеристики

Спецификации на преноса на данни 
(при системата за управление на сградата)

Захранване

Power Consumption (W)

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

220-240V  50/60Hz

Модел UTY-VLGX

4.5

67 x 288 x 211

1,500

Transmission speed

Transceiver

Transmission way form

Terminal resistor

78 kbps

FT-X1 (Echelon® Corporation)

Free topology

None
(It attaches at the terminal of a network.) 

LONWORKS®

Network

Max. 4 Network
Convertor

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

КОНВЕРТОР/АДАПТЕР
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Размери  (Unit : mm)

Big Multi

VRF network system

System Controller

Single Split

Group of Single Split
VRF network system

Network Convertor

* 2 охладителни вериги могат да бъдат покрити от един мрежови преобразувател 
(UTY-VGGXZ1).
До 16 мрежови преобразувателя (UTY-VGGXZ1) и адаптера за „System Controller” 
могат да бъдат свързани в една мрежова VRF система.

Моля, посъветвайте се с вашия дистрибутор относно свързването на климатичната 
система от разклонен тип.
До 100 мрежови преобразувателя могат да бъдат свързани в една мрежова 
VRF система.
Един мрежови преобразувател се приема за една охладителна система, независимо 
от броя свързани единични модели.

Размери  (Unit : mm)

USB
Adaptor

UTY-VGGXZ1

• Този преубразовател  се използва при единичен сплит или група за
дистанционното управление на  VRF инсталация.
• Изберете функцията чрез превключване на DIP превключвател по време на 

настройка на инсталацията.

Функции

• Системите от разклонен тип (сплит системите) могат да бъдат 
централизирано управлявани с дистанционно управление със 
сензорен панел или чрез „System Controller” посредством връзка с 
мрежовия преобразувател на VRF системата.

• Предлагат се настройки за включването/изключването, основното 
регулиране, стайната температура и скоростта на вентилатора 
посредством мрежовия преобразувател.

• Един мрежови преобразувател може да бъде използван за 
свързване и управление на до 16 единични вътрешни тела.

Използва се за свързване на една сплит система

Мрежов преобразувател
UTY-VLGX

•  свързване на VRF система и LONWORKS ® отворена мрежа за
управление на малки и средни BMS системи и VRF инсталации.
• UTY-VLGX позволява централно наблюдение и контрол на VRF системата от BMS
чрез LONWORKS ® интерфейс.

Пример за монтаж

Мрежов преобразувател за LONWORKS®

До 4 дистанционни управления за групирано регулиране могат 
да бъдат свързани с един мрежови преобразувател 
(UTY-VGGXZ1).

Използва се за свързване 
на дистанционно управление 
за групирано регулиране

Мрежови
преобразувател

Group 
Remote Controller

UTY-CGGY
UTY-CGGG

Технически характеристики

Захранване

Power Consumption (W)

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

220-240V  50/60Hz

Модел UTY-VGGXZ1

8.5

67 x 288 x 211

1,500

Компютър с общо предназначение 
за управление на сградата 
(LonWorks® интерфейс)

VRF network system 1 

Lighting  facilities

Security system

Automatic fire alarm interface 

Ventilation system

Max. 128 indoor unitsMax. 100 outdoor units

Макс.

100
управлявани
външни тела

Макс.

128
управлявани

вътрешни тела

Макс.

4
управлявани уреда към 
система за управление 

на сградата

Макс. 

16
свързани единични 

вътрешни тела

Макс.

4
свързани 

дистанционни 
управления за 

групирано 
регулиране

VRF network system 2 

Max. 128 indoor unitsMax. 100 outdoor units

Технически характеристики

Спецификации на преноса на данни 
(при системата за управление на сградата)

Захранване

Power Consumption (W)

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

220-240V  50/60Hz

Модел UTY-VLGX

4.5

67 x 288 x 211

1,500

Transmission speed

Transceiver

Transmission way form

Terminal resistor

78 kbps

FT-X1 (Echelon® Corporation)

Free topology

None
(It attaches at the terminal of a network.) 

LONWORKS®

Network

Max. 4 Network
Convertor

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

RB Unit

КОНВЕРТОР/АДАПТЕР
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Lighting facilities

Security system

Automatic fire alarm interface

Ventilation system

BACnet® Operator 
Workstation (B-OWS)

USB adaptor
(Field supplied)

USB adaptor
(Field supplied)

USB adaptor
(Field supplied)

USB adaptor
(Field supplied)

DVD-ROM
(Software)

Software
Protection Key

(UTY-ABGX)
BACnet® Gateway

Мрежова VRF система  1

Мрежова VRF система 2

Indoor unit

BACnet

Максимум 4 мрежови VRF системи

*1: USB адаптерът е U10 USB Network Interface от Echelon® Corporation.

®

= BACnet® Gateway for each system.
= USB cable
= Transmission line (VRF Network)
= Ethernet

*1

Indoor unit

B

A
D

Signal Amplifier

C

UTY-ABGX

• VRF системата може да се включи в системата за сградно управление
• Позволява централизиран контрол до 1600 вътрешни тела чрез BACnet ®, глобален стандарт заотворени мрежи.
• Отговаря на ANSI / ASHRAE стандарти ® 135-2004 BACnet ® специфични за отделните приложения Controller(B-ASC) BACnet ® / IP през Ethernet.
• Свързва до 4 VRF системи в мрежа (1 600 вътрешни тела / 400 външни тела)
• Поддържа VRF VR-II, както и S / V и V-II серия.

Пример за монтаж

BACnet® Gateway
UTY-VSGXZ1
• Дължината на оперативния кабел може да бъде с дължина до 3600 м посредством мрежов усилвател
• Необходимостта от усилвател на сигнала се налага в съответствие с общата дължина на кабелите или 

общия брой на вътрешните тела.
• Сигналния усилвател има функция за филтриране на комуникацията. Задължителен е за всяка VRF

система с последователно връзване, когато общият брой на вътрешните тела надвишава 320.

Пример за монтаж
Размери  (Unit : mm)

Технически характеристики

Захранване

Power Consumption (W)

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

220-240V  50/60Hz

Модел  UTY-VSGXZ1

4.5

67 x 288 x 211

1,500

Сигнален усилвател

UTY-TEKX

• В комбинация със  карта с ключ или друг датчик, контролера позволява управление на ON / OFFфункцията, 
контрол на стайната температура,контрол на скоростта на вентилатора 

• Това прави този продукт подходящ за инсталации във хотелски стаи.

Пример за монтаж

Външен контролер

Окабеляване

Софтуер

Изисквания за персоналния компютър

• Microsoft® Windows® XP SP3 (32-bit) Professional
• Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-bit) Home Premium, Business
• Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-bit) Home Premium, Professional
[Supported languages]
  English, Chinese, French, German, Russian, Spanish, and Polish

40GB or more of free space

1024 x 768 or higher resolution

Adobe® Reader® 9.0 or later

DVD-ROM Drive

Intel® CoreTM i3 2GHz or higher

Персоналният компютър се набавя допълнително. Мрежовият интерфейс U10 USB се набавя допълнително. За подробности, моля, свържете се с Echelon® Corporation или техните местни търговски 
представители. Продуктово име: U10 USB Network Interface – TP/FT-10 Channel 
Номер на модела: 75010R

Operating system

CPU

HDD 

2GB or more (Windows® XP, Vista®, 7 32-bit), 4GB or more (Windows® 7 64-bit)Memory

Display

Software required 

Interface

Hardware required 

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21Sensor SW
(Field supplied)

External Switch Controller  (UTY-TEKX)

T1 = ON, 
T2 = OFF

To individual dry contact

Автоматичният режим на работа, който автоматично превключва от 
охлаждане към отопление и обратно, се задейства с използване на 
сензорния ключ и външния превключвател 
Забележка: всичките вътрешни тела биха работили в един и същ режим на работа. 

Забележка 1:
Моля, изберете превключвател с 
термодатчик, който да може да бъде 
настроен за T1 и T2.

Забележка 2:
Дистанционното управление е с 
предимство пред автоматичния 
режим.

R
oo

m
 te

m
p.

Time

T1

T2

Cooling

Heating

Remote
Controller

Line

Indoor Unit

1      2      3 E COM SW1 SW2

Card-key

External
input

Remote
Controller

Line

Indoor Unit

1      2      3 E COM SW1 SW2

Sensor SW

External
input

Технически характеристики

Модел

Захранване

Тегло (g)

Размери (В x Ш x Д) (mm)

UTY-TEKX

DC 12V

120 x 75 x 30

90

DC12V се доставя с вътрешното тяло.

Card-key
(Field supplied)

Sensor SW
(Field supplied)

External Switch
Controller

External Switch
Controller

Пускането и спирането на инсталацията може да се осъществява чрез други 
външни компоненти и датчици

Макс.

1,600
управлявани

вътрешни тела

Макс.

400
управлявани
външни тела

Макс.

4
управлявани 

мрежови VRF системи

Outdoor unit

Outdoor unit

USB port (x2-5) is required
Ethernet port is required

RB Unit

RB unit
ApplicationName and shape

Includes the software and manuals for BACnet® Gateway.DVD-ROM

Software protection key to be inserted in a USB slot running BACnet® Gateway. 
BACnet® Gateway may only run on a PC with Wibu Key.

Wibu Key
(Software protection key)

Quantity

1

1

<Опаковъчен лист>

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ И АДАПТЕР
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Lighting facilities

Security system

Automatic fire alarm interface

Ventilation system

BACnet® Operator 
Workstation (B-OWS)

USB adaptor
(Field supplied)

USB adaptor
(Field supplied)

USB adaptor
(Field supplied)

USB adaptor
(Field supplied)

DVD-ROM
(Software)

Software
Protection Key

(UTY-ABGX)
BACnet® Gateway

Мрежова VRF система  1

Мрежова VRF система 2

Indoor unit

BACnet

Максимум 4 мрежови VRF системи

*1: USB адаптерът е U10 USB Network Interface от Echelon® Corporation.

®

= BACnet® Gateway for each system.
= USB cable
= Transmission line (VRF Network)
= Ethernet

*1

Indoor unit

B

A
D

Signal Amplifier

C

UTY-ABGX

• VRF системата може да се включи в системата за сградно управление
• Позволява централизиран контрол до 1600 вътрешни тела чрез BACnet ®, глобален стандарт заотворени мрежи.
• Отговаря на ANSI / ASHRAE стандарти ® 135-2004 BACnet ® специфични за отделните приложения Controller(B-ASC) BACnet ® / IP през Ethernet.
• Свързва до 4 VRF системи в мрежа (1 600 вътрешни тела / 400 външни тела)
• Поддържа VRF VR-II, както и S / V и V-II серия.

Пример за монтаж

BACnet® Gateway
UTY-VSGXZ1
• Дължината на оперативния кабел може да бъде с дължина до 3600 м посредством мрежов усилвател
• Необходимостта от усилвател на сигнала се налага в съответствие с общата дължина на кабелите или 

общия брой на вътрешните тела.
• Сигналния усилвател има функция за филтриране на комуникацията. Задължителен е за всяка VRF

система с последователно връзване, когато общият брой на вътрешните тела надвишава 320.

Пример за монтаж
Размери  (Unit : mm)

Технически характеристики

Захранване

Power Consumption (W)

Размери (В x Ш x Д) (mm)

Тегло (g)

220-240V  50/60Hz

Модел  UTY-VSGXZ1

4.5

67 x 288 x 211

1,500

Сигнален усилвател

UTY-TEKX

• В комбинация със  карта с ключ или друг датчик, контролера позволява управление на ON / OFFфункцията, 
контрол на стайната температура,контрол на скоростта на вентилатора 

• Това прави този продукт подходящ за инсталации във хотелски стаи.

Пример за монтаж

Външен контролер

Окабеляване

Софтуер

Изисквания за персоналния компютър

• Microsoft® Windows® XP SP3 (32-bit) Professional
• Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-bit) Home Premium, Business
• Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-bit) Home Premium, Professional
[Supported languages]
  English, Chinese, French, German, Russian, Spanish, and Polish

40GB or more of free space

1024 x 768 or higher resolution

Adobe® Reader® 9.0 or later

DVD-ROM Drive

Intel® CoreTM i3 2GHz or higher

Персоналният компютър се набавя допълнително. Мрежовият интерфейс U10 USB се набавя допълнително. За подробности, моля, свържете се с Echelon® Corporation или техните местни търговски 
представители. Продуктово име: U10 USB Network Interface – TP/FT-10 Channel 
Номер на модела: 75010R

Operating system

CPU

HDD 

2GB or more (Windows® XP, Vista®, 7 32-bit), 4GB or more (Windows® 7 64-bit)Memory

Display

Software required 

Interface

Hardware required 

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21Sensor SW
(Field supplied)

External Switch Controller  (UTY-TEKX)

T1 = ON, 
T2 = OFF

To individual dry contact

Автоматичният режим на работа, който автоматично превключва от 
охлаждане към отопление и обратно, се задейства с използване на 
сензорния ключ и външния превключвател 
Забележка: всичките вътрешни тела биха работили в един и същ режим на работа. 

Забележка 1:
Моля, изберете превключвател с 
термодатчик, който да може да бъде 
настроен за T1 и T2.

Забележка 2:
Дистанционното управление е с 
предимство пред автоматичния 
режим.

R
oo

m
 te

m
p.

Time

T1

T2

Cooling

Heating

Remote
Controller

Line

Indoor Unit

1      2      3 E COM SW1 SW2

Card-key

External
input

Remote
Controller

Line

Indoor Unit

1      2      3 E COM SW1 SW2

Sensor SW

External
input

Технически характеристики

Модел

Захранване

Тегло (g)

Размери (В x Ш x Д) (mm)

UTY-TEKX

DC 12V

120 x 75 x 30

90

DC12V се доставя с вътрешното тяло.

Card-key
(Field supplied)

Sensor SW
(Field supplied)

External Switch
Controller

External Switch
Controller

Пускането и спирането на инсталацията може да се осъществява чрез други 
външни компоненти и датчици

Макс.

1,600
управлявани

вътрешни тела

Макс.

400
управлявани
външни тела

Макс.

4
управлявани 

мрежови VRF системи

Outdoor unit

Outdoor unit

USB port (x2-5) is required
Ethernet port is required

RB Unit

RB unit
ApplicationName and shape

Includes the software and manuals for BACnet® Gateway.DVD-ROM

Software protection key to be inserted in a USB slot running BACnet® Gateway. 
BACnet® Gateway may only run on a PC with Wibu Key.

Wibu Key
(Software protection key)

Quantity

1

1

<Опаковъчен лист>

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ И АДАПТЕР
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RB Unit

Изисквания за персоналния компютър
• Microsoft® Windows® XP SP3 (32-bit) Professional
• Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-bit) Home Premium, Business
• Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-bit) Professional
[Supported languages]
  English only

10GB or more of free space

1024 x 768 or higher resolution

Adobe® Reader® 9.0 or later

DVD-ROM Drive

1GHz or higher

Operating system

CPU

HDD

512 MB or more (Windows® XP 32-bit)
1GB or more (Windows® Vista®, 7 32-bit)
2GB or more (Windows® 7 64-bit)

Memory

Display

Software required

Interface

Hardware required 

USB port for U10 USB Network Interface and Software protection key

ApplicationName and shape

Includes the software and manuals for Service Tool.DVD-ROM

Software protection key to be inserted in a USB slot running Service Tool.  
Service Tool may only run on a PC with Wibu Key.

Wibu Key
(Software protection key)

Quantity

1

1

<Опаковъчен лист>

ПОДДРЪЖКА И СЛЕДЕНЕ

74 75

USB adaptor
(Field supplied)

 
(Field supplied)

Transmission line

Indoor unit

Indoor unit

*USB адаптерът е U10 USB Network Interface на Echelon® Corporation.
 

Персоналният компютър се набавя допълнително. Мрежовият интерфейс U10 USB се набавя допълнително. За подробности, моля, свържете се с Echelon® Corporation или 
техните местни търговски представители. Продуктово име: U10 USB Network Interface – TP/FT-10 Channel  Номер на модела: 75010R

Софтуер

Макс.

400
следени и 

управлявани 
вътрешни тела

Макс.

100
следени 

външни телаUTY-ASGX

• Статусът на работа може да бъде проверяван и анализиран с цел установяването и на най-малките отклонения.
• Събраните на място и съхранени данни могат да бъдат прегледни по-късно при изключена връзка и на друго място с цел техния по-подробен анализ.
• Може да бъде следена и управлявана мрежова система с променлив поток на хладилния агент (мрежова VRF система) с максимум 400 уреда.
• Статусът на работа и различната информация от датчиците могат да бъдат следени и проверявани на момента в списъчен вид, схематичен вид на 

охладителната верига, а също и във вид на графики.
• Опростените функции по управлението на работата са от полза при монтажа.
• След свързване на софтуера „Service Tool” към мрежовата VRF система историята на възникналите наскоро грешки може да бъде извеждана в 

удобно за това време от уредите с цел извършване на анализ върху причините за възникването на тези грешки.
• Софтуерният инструмент извършва тестове, съхранява данните от всеки от уредите и запаметява данни във вид на CSV файлове, които могат да 

бъдат форматирани за отчитане на резултатите.
• Възможност за свързване навсякъде по протежението на предавателната връзка посредством USB адаптер*1  (набавян допълнително).
• Връзката между мрежовата VRF система и персоналния компютър става посредством малък U10 USB интерфейс, като, както U10 USB интерфейсът, 

така и персоналният компютър се набавят допълнително.
• Предлагат се 14 усъвършенствани функции за серията „VR-II”, улесняващи работата и поддръжката.
• Статусът на работа (електромагнитната клапа) на RB устройството може да бъде проверяван.
* 1: Софтуерът „Service Tool” (UTY-ASGX) би поддържал само мрежови адаптер от USB тип; той не би поддържал предавателния адаптер от традиционен тип (UTR-YTMA).

Окабеляване

Service Tool  

Функции

Функции за разширено следене и анализ при монтажа и поддръжката

Лесно свързване 
посредством 
USB адаптер

13) Извеждане на грешките *
В случай на възникване на грешка при външното тяло данните за работата се запаметяват 
преди тяхното извеждане през мрежата и запаметяването им във вид на CSV файл.

Забележка: за функцията „Извеждане на грешките” софтуерът „Service Tool” и съответното 
външно тяло трябва да бъдат свързани директно помежду си. Моля, запознайте се с 
Ръководството за работа на софтуера „Service Tool” за повече подробности.

14) Времева защита на информацията *
Допълнителна информация за определянето на периода на поддръжка 
за вътрешните и външните тела (компресор, вентилатор и т.н. – общо 
време) се извежда във вид на CSV файл.

*: Поддържа се от Версия 1.1 или по-нова

1) Списък на системата
Показва цялостния статус на работа 
на всички или определени уреди от 
системата в списъчен вид.

2) Данни за оборудването (схема)
Дава подробна информация в схематичен 
вид за стойностите от датчиците, 
електрическите компоненти и т.н. на 
посочените уреди. Тази информация може 
да бъде използвана заедно с подробните 
данни в списъчен вид за проверка на 
статуса на работа на уредите и в случай 
на грешка – за подробен анализ върху 
причините за нейното възникване.

3) Данни за оборудването (списък)
Дава подробна информация в списъчен 
вид за стойностите от датчиците, 
електрическите компоненти и т.н. на 
уредите от посочената охладителна 
система. Тази информация може да бъде 
използвана заедно с подробните данни в 
схематичен вид за проверка на статуса на 
работа на уредите и в случай на грешка – 
за подробен анализ върху причините за 
нейното възникване.

4) История на работата
Историята на работата на вътрешните 
и външното тела може да бъде 
запаметявана, отпечатвана и 
съхранявана във вид на CSV файл.

 

5) История на грешките
Дава информация за грешките за 
всеки уред. Впоследствие тази 
информация може да бъде 
представена в до 50 точки в 
хронологичен вид, като се започне с 
най-скоро възникналата грешка.

6) Дистанционно зареждане на файла
Данните от историята на работата и 
историята на грешките могат да бъдат 
зареждани, като се зареждат само 
търсените данни при определяне на 
охладителната система, уреда и времевия 
период.

7) Софтуерен инструмент
Софтуерният инструмент изпълнява тестови команди. При тестовете 
данните от датчиците на външните/вътрешните тела могат да бъдат 
запаметявани (архив на данните). След края на тестовете тези данни 
могат да бъдат извеждани в CSV файлов формат.

8) Анализатор на мрежовата топология *
Списъкът с уредите, свързани с мрежовата VRF 
система, се изобразява в мрежови сегменти в 
дървовидна структура.

10) Сверяване на часовника на системата. *
Условно време се въвежда за всички дистанционни управления от 
системата.

9) Дистанционно настройване *
Настройването на функциите на 
вътрешните тела се осъществява 
дистанционно.

12) Създаване на име на модела *
Условно име на модела може да бъде създадено за даден уред.

11) Централизирано премахване на ограниченията *
Настройваните с дистанционното управление ограничения във връзка с 
работата на вътрешните тела могат да бъдат централизирано 
премахвани (блокиране на дистанционното управление, горна/долна 
температурна граница).



RB Unit

Изисквания за персоналния компютър
• Microsoft® Windows® XP SP3 (32-bit) Professional
• Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-bit) Home Premium, Business
• Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-bit) Professional
[Supported languages]
  English only

10GB or more of free space

1024 x 768 or higher resolution

Adobe® Reader® 9.0 or later

DVD-ROM Drive

1GHz or higher

Operating system

CPU

HDD

512 MB or more (Windows® XP 32-bit)
1GB or more (Windows® Vista®, 7 32-bit)
2GB or more (Windows® 7 64-bit)

Memory

Display

Software required

Interface

Hardware required 

USB port for U10 USB Network Interface and Software protection key

ApplicationName and shape

Includes the software and manuals for Service Tool.DVD-ROM

Software protection key to be inserted in a USB slot running Service Tool.  
Service Tool may only run on a PC with Wibu Key.

Wibu Key
(Software protection key)

Quantity

1

1

<Опаковъчен лист>

ПОДДРЪЖКА И СЛЕДЕНЕ
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USB adaptor
(Field supplied)

 
(Field supplied)

Transmission line

Indoor unit

Indoor unit

*USB адаптерът е U10 USB Network Interface на Echelon® Corporation.
 

Персоналният компютър се набавя допълнително. Мрежовият интерфейс U10 USB се набавя допълнително. За подробности, моля, свържете се с Echelon® Corporation или 
техните местни търговски представители. Продуктово име: U10 USB Network Interface – TP/FT-10 Channel  Номер на модела: 75010R

Софтуер

Макс.

400
следени и 

управлявани 
вътрешни тела

Макс.

100
следени 

външни телаUTY-ASGX

• Статусът на работа може да бъде проверяван и анализиран с цел установяването и на най-малките отклонения.
• Събраните на място и съхранени данни могат да бъдат прегледни по-късно при изключена връзка и на друго място с цел техния по-подробен анализ.
• Може да бъде следена и управлявана мрежова система с променлив поток на хладилния агент (мрежова VRF система) с максимум 400 уреда.
• Статусът на работа и различната информация от датчиците могат да бъдат следени и проверявани на момента в списъчен вид, схематичен вид на 

охладителната верига, а също и във вид на графики.
• Опростените функции по управлението на работата са от полза при монтажа.
• След свързване на софтуера „Service Tool” към мрежовата VRF система историята на възникналите наскоро грешки може да бъде извеждана в 

удобно за това време от уредите с цел извършване на анализ върху причините за възникването на тези грешки.
• Софтуерният инструмент извършва тестове, съхранява данните от всеки от уредите и запаметява данни във вид на CSV файлове, които могат да 

бъдат форматирани за отчитане на резултатите.
• Възможност за свързване навсякъде по протежението на предавателната връзка посредством USB адаптер*1  (набавян допълнително).
• Връзката между мрежовата VRF система и персоналния компютър става посредством малък U10 USB интерфейс, като, както U10 USB интерфейсът, 

така и персоналният компютър се набавят допълнително.
• Предлагат се 14 усъвършенствани функции за серията „VR-II”, улесняващи работата и поддръжката.
• Статусът на работа (електромагнитната клапа) на RB устройството може да бъде проверяван.
* 1: Софтуерът „Service Tool” (UTY-ASGX) би поддържал само мрежови адаптер от USB тип; той не би поддържал предавателния адаптер от традиционен тип (UTR-YTMA).

Окабеляване

Service Tool  

Функции

Функции за разширено следене и анализ при монтажа и поддръжката

Лесно свързване 
посредством 
USB адаптер

13) Извеждане на грешките *
В случай на възникване на грешка при външното тяло данните за работата се запаметяват 
преди тяхното извеждане през мрежата и запаметяването им във вид на CSV файл.

Забележка: за функцията „Извеждане на грешките” софтуерът „Service Tool” и съответното 
външно тяло трябва да бъдат свързани директно помежду си. Моля, запознайте се с 
Ръководството за работа на софтуера „Service Tool” за повече подробности.

14) Времева защита на информацията *
Допълнителна информация за определянето на периода на поддръжка 
за вътрешните и външните тела (компресор, вентилатор и т.н. – общо 
време) се извежда във вид на CSV файл.

*: Поддържа се от Версия 1.1 или по-нова

1) Списък на системата
Показва цялостния статус на работа 
на всички или определени уреди от 
системата в списъчен вид.

2) Данни за оборудването (схема)
Дава подробна информация в схематичен 
вид за стойностите от датчиците, 
електрическите компоненти и т.н. на 
посочените уреди. Тази информация може 
да бъде използвана заедно с подробните 
данни в списъчен вид за проверка на 
статуса на работа на уредите и в случай 
на грешка – за подробен анализ върху 
причините за нейното възникване.

3) Данни за оборудването (списък)
Дава подробна информация в списъчен 
вид за стойностите от датчиците, 
електрическите компоненти и т.н. на 
уредите от посочената охладителна 
система. Тази информация може да бъде 
използвана заедно с подробните данни в 
схематичен вид за проверка на статуса на 
работа на уредите и в случай на грешка – 
за подробен анализ върху причините за 
нейното възникване.

4) История на работата
Историята на работата на вътрешните 
и външното тела може да бъде 
запаметявана, отпечатвана и 
съхранявана във вид на CSV файл.

 

5) История на грешките
Дава информация за грешките за 
всеки уред. Впоследствие тази 
информация може да бъде 
представена в до 50 точки в 
хронологичен вид, като се започне с 
най-скоро възникналата грешка.

6) Дистанционно зареждане на файла
Данните от историята на работата и 
историята на грешките могат да бъдат 
зареждани, като се зареждат само 
търсените данни при определяне на 
охладителната система, уреда и времевия 
период.

7) Софтуерен инструмент
Софтуерният инструмент изпълнява тестови команди. При тестовете 
данните от датчиците на външните/вътрешните тела могат да бъдат 
запаметявани (архив на данните). След края на тестовете тези данни 
могат да бъдат извеждани в CSV файлов формат.

8) Анализатор на мрежовата топология *
Списъкът с уредите, свързани с мрежовата VRF 
система, се изобразява в мрежови сегменти в 
дървовидна структура.

10) Сверяване на часовника на системата. *
Условно време се въвежда за всички дистанционни управления от 
системата.

9) Дистанционно настройване *
Настройването на функциите на 
вътрешните тела се осъществява 
дистанционно.

12) Създаване на име на модела *
Условно име на модела може да бъде създадено за даден уред.

11) Централизирано премахване на ограниченията *
Настройваните с дистанционното управление ограничения във връзка с 
работата на вътрешните тела могат да бъдат централизирано 
премахвани (блокиране на дистанционното управление, горна/долна 
температурна граница).



Възможност за USB адаптер (максимум 4 адаптера на 
персонален компютър); следене на до 1600 вътрешни тела.
Подходящ за големи сгради и хотели

Поддържа 4 мрежови VRF системиКомпоненти на системата

Персонален компютър
(Местен доставчик)

Персонален компютър
(Местен доставчик)

Software
(UTY-AMGX)

USB
adaptor

(Field Supplied)

VRF Network System

VRF Network
System 1

VRF Network
System 2

VRF Network
System 3

VRF Network
System 4

Indoor unit
Max. 400

Indoor unit
Max. 400

Indoor unit
Max. 400

Indoor unit
Max. 400

Software
Protection
Key

Интернет
или

телефонната мрежа

Indoor unit

Transmission line

USB adapter
(Field supplied)

Outdoor unit

Web Monitoring Tool

USB adaptors

Мрежова VRF система

Мрежова VRF система

Дистанционно следене

Дистанционно следене

или
Интернет

телефонната мрежа

Софтуер

UTY-AMGX

Система за следене през Интернет

Web Monitoring Tool  

• Справянето с грешки се извършва, като всеки уред бъде следен дистанционно по време на периодични дистанционни проверки на системата.
• Статусът на работа може да бъде проверяван и анализиран за установяването и на най-малките отклонения.
• Могат да бъдат следени и управлявани четири мрежови системи с променлив поток на хладилния агент (мрежови VRF системи), всяка с по 400 уреда или общо най-много 

1600 уреда.
• Статусът на работа и различната информация от датчиците могат да бъдат следени и проверявани на момента във вид на списък, схема на охладителната верига и графики.
• Данните от дистанционното следене могат да бъдат извеждани в удобно за това време и проверявани в режим на прекъсната връзка със софтуера „Service Tool”.
• С използването на Интернет известяването за грешка може да бъде автоматично изпращано до много места.
• При дистанционното следене не е необходим компютър за инсталацията на специалния софтуер; нужен е само обикновен уеб браузър.
• Възможност за свързване навсякъде по протежението на предавателната връзка посредством U10 USB интерфейс (набавян допълнително).
• Връзката между мрежовата VRF система и персоналния компютър става посредством малък U10 USB интерфейс, като, както U10 USB интерфейсът, така и персоналният 

компютър се набавят допълнително.
• Статусът на работа (електромагнитната клапа) на RB устройството може да бъде проверяван. 
* 1: Изисква се USB за използване на електронна поща през Интернет.
* 2: Софтуерът „Web Monitoring Tool” (UTY-AMGX) би поддържал само мрежови адаптер от USB тип; той не би поддържал предавателния адаптер от традиционен тип (UTR-YTMA).

Особености на продукта

Макс.

4
мрежови 

VRF системи

Макс.

1600
следени и 

управлявани 
вътрешни тела

Макс.

400
следени

външни тела

Персоналният компютър се набавя допълнително. Мрежовият интерфейс U10 USB се набавя допълнително. За подробности, моля, свържете се с Echelon® Corporation или техните 
местни търговски представители. Продуктово име: U10 USB Network Interface – TP/FT-10 Channel   Номер на модела: 75010R
   

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

No. Service Tool
UTY-ASGX

Уеб мониторинг
UTY-AMGX

Item

1 Взаимозаменяемост на системата

2 Компонентна схема (като списък)

3 Контрол (Operation control)

4 Индикация за фреоновия поток

5 Оценъчна функция

6 Мониторинг на системната информация

7 Мониторинг на оперативните условия

8 Мониторинг на сензорна информация

10 Графично представяне на индикациите

9 Съхраняване и експорт на хронологията в CSV файл

11 Принтиране на графичните индикации

12 Сигнализиране при отклонение от станд. показатели

14 Задаване на потребителски достъп

15 Анализатор на връзките *

16 Дистанционни настройки *

17 Часовников работен режим *

18 Централно изключване *

19 Възможност за наименоване *

20 Памет на грешките *

21 Почасова информация *

*: Поддържа се от Версия 1.1 или по-нова.
*1: Поддържа се само при връзка с Интернет.

VRF Система Monitoring Side

13 Автоматично известяване при отклонения *1

RB Unit

RB Unit

ПОДДРЪЖКА И СЛЕДЕНЕ
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛНИЯ КОМПЮТЪР
• Microsoft® Windows® XP SP3 (32-bit) Professional
• Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-bit) Home Premium, Business
• Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-bit) Professional
[Поддържани езици]
  English only

40GB or more of free space

1024 x 768 or higher resolution

Internet Explorer 7.0 or 8.0 or 9.0 / Adobe® Reader® 9.0 or later

DVD-ROM Drive

1GHz or higher

Операционна система

CPU

HDD

1GB or more (Windows® XP, Vista®, 7 32-bit)
2GB or more (Windows® 7 64-bit)

Memory

Display

Допълнителен софтуер

Interface

Допълнителен хардуер

USB port (for U10 USB Network Interface Max.4 , Software protection key)
Either of the following interface is required for remote connection:
• Public Telephone LIne : Modem is required
• Internet using LAN : Ethernet port is required

ApplicationName and shape

Includes the software and manuals for Web Monitoring Tool.DVD-ROM

Software protection key to be inserted in a USB slot running Web Monitoring Tool. 
Web Monitoring Tool may only run on a PC with Wibu Key.

Wibu Key
(Software protection key)

Quantity

1

1

<ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ>



Възможност за USB адаптер (максимум 4 адаптера на 
персонален компютър); следене на до 1600 вътрешни тела.
Подходящ за големи сгради и хотели

Поддържа 4 мрежови VRF системиКомпоненти на системата

Персонален компютър
(Местен доставчик)

Персонален компютър
(Местен доставчик)

Software
(UTY-AMGX)

USB
adaptor

(Field Supplied)

VRF Network System

VRF Network
System 1

VRF Network
System 2

VRF Network
System 3

VRF Network
System 4

Indoor unit
Max. 400

Indoor unit
Max. 400

Indoor unit
Max. 400

Indoor unit
Max. 400

Software
Protection
Key

Интернет
или

телефонната мрежа

Indoor unit

Transmission line

USB adapter
(Field supplied)

Outdoor unit

Web Monitoring Tool

USB adaptors

Мрежова VRF система

Мрежова VRF система

Дистанционно следене

Дистанционно следене

или
Интернет

телефонната мрежа

Софтуер

UTY-AMGX

Система за следене през Интернет

Web Monitoring Tool  

• Справянето с грешки се извършва, като всеки уред бъде следен дистанционно по време на периодични дистанционни проверки на системата.
• Статусът на работа може да бъде проверяван и анализиран за установяването и на най-малките отклонения.
• Могат да бъдат следени и управлявани четири мрежови системи с променлив поток на хладилния агент (мрежови VRF системи), всяка с по 400 уреда или общо най-много 

1600 уреда.
• Статусът на работа и различната информация от датчиците могат да бъдат следени и проверявани на момента във вид на списък, схема на охладителната верига и графики.
• Данните от дистанционното следене могат да бъдат извеждани в удобно за това време и проверявани в режим на прекъсната връзка със софтуера „Service Tool”.
• С използването на Интернет известяването за грешка може да бъде автоматично изпращано до много места.
• При дистанционното следене не е необходим компютър за инсталацията на специалния софтуер; нужен е само обикновен уеб браузър.
• Възможност за свързване навсякъде по протежението на предавателната връзка посредством U10 USB интерфейс (набавян допълнително).
• Връзката между мрежовата VRF система и персоналния компютър става посредством малък U10 USB интерфейс, като, както U10 USB интерфейсът, така и персоналният 

компютър се набавят допълнително.
• Статусът на работа (електромагнитната клапа) на RB устройството може да бъде проверяван. 
* 1: Изисква се USB за използване на електронна поща през Интернет.
* 2: Софтуерът „Web Monitoring Tool” (UTY-AMGX) би поддържал само мрежови адаптер от USB тип; той не би поддържал предавателния адаптер от традиционен тип (UTR-YTMA).

Особености на продукта

Макс.

4
мрежови 

VRF системи

Макс.

1600
следени и 

управлявани 
вътрешни тела

Макс.

400
следени

външни тела

Персоналният компютър се набавя допълнително. Мрежовият интерфейс U10 USB се набавя допълнително. За подробности, моля, свържете се с Echelon® Corporation или техните 
местни търговски представители. Продуктово име: U10 USB Network Interface – TP/FT-10 Channel   Номер на модела: 75010R
   

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

No. Service Tool
UTY-ASGX

Уеб мониторинг
UTY-AMGX

Item

1 Взаимозаменяемост на системата

2 Компонентна схема (като списък)

3 Контрол (Operation control)

4 Индикация за фреоновия поток

5 Оценъчна функция

6 Мониторинг на системната информация

7 Мониторинг на оперативните условия

8 Мониторинг на сензорна информация

10 Графично представяне на индикациите

9 Съхраняване и експорт на хронологията в CSV файл

11 Принтиране на графичните индикации

12 Сигнализиране при отклонение от станд. показатели

14 Задаване на потребителски достъп

15 Анализатор на връзките *

16 Дистанционни настройки *

17 Часовников работен режим *

18 Централно изключване *

19 Възможност за наименоване *

20 Памет на грешките *

21 Почасова информация *

*: Поддържа се от Версия 1.1 или по-нова.
*1: Поддържа се само при връзка с Интернет.

VRF Система Monitoring Side

13 Автоматично известяване при отклонения *1

RB Unit

RB Unit

ПОДДРЪЖКА И СЛЕДЕНЕ

76 77

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛНИЯ КОМПЮТЪР
• Microsoft® Windows® XP SP3 (32-bit) Professional
• Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-bit) Home Premium, Business
• Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-bit) Professional
[Поддържани езици]
  English only

40GB or more of free space

1024 x 768 or higher resolution

Internet Explorer 7.0 or 8.0 or 9.0 / Adobe® Reader® 9.0 or later

DVD-ROM Drive

1GHz or higher

Операционна система

CPU

HDD

1GB or more (Windows® XP, Vista®, 7 32-bit)
2GB or more (Windows® 7 64-bit)

Memory

Display

Допълнителен софтуер

Interface

Допълнителен хардуер

USB port (for U10 USB Network Interface Max.4 , Software protection key)
Either of the following interface is required for remote connection:
• Public Telephone LIne : Modem is required
• Internet using LAN : Ethernet port is required

ApplicationName and shape

Includes the software and manuals for Web Monitoring Tool.DVD-ROM

Software protection key to be inserted in a USB slot running Web Monitoring Tool. 
Web Monitoring Tool may only run on a PC with Wibu Key.

Wibu Key
(Software protection key)

Quantity

1

1

<ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ>



Тънък корпус за лесен монтажЕнергийна ефективност и 
екологични съображения

Топлообменен и нормален режим на вентилация

Размери  (Unit : mm)

Модели:  UTZ-BX025A / UTZ-BX035A / UTZ-BX050A / UTZ-BX080A / UTZ-BD100A

Особености на топлообмена с насрещен поток

Особености на топлообмена

Дълъг експлоатационен живот 
на топлообменника

Модели
UTZ-BX025A
UTZ-BX035A
UTZ-BX050A
UTZ-BX080A
UTZ-BD100A

Вентилатор с рекуперативен блок

Уредите с вентилатор с рекуперативните 
блокове предлагат максимален комфорт 
и по-голямо енергоспестяване.

Топлообменен режим на вентилация
Когато дадено помещение се охлажда или отоплява, изчерпаната 
охладителна/отоплителна енергия се възстановява посредством 
топлообменна вентилация.

Нормален режим на вентилация
Този режим на вентилация се използва през пролетта и есента, когато 
помещенията не се охлаждат или отопляват, т.е. когато има малка 
разлика между климатичните условия вътре в помещението и тези навън. 
В допълнение към това, през нощта през горещия сезон, когато 
температурите навън паднат, външният въздух се вкарва в помещението 
без топлообмен, което разтоварва климатичната система.

Система за двустранен монтаж с 
безпрепятствен въздушен поток

UTZ-BX025A UTZ-BX035A UTZ-BX050A

UTZ-BX080A UTZ-BD100A

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

78 79

Технически характеристики

810
599
315
142
600
655
19

270
135
159
882
414
95

219
144

Консумацията на енергия е значително 
намалена с използването на технологията на 
топлообмен с насрещен поток. Натоварването 
върху климатичната система е понижено с около 20%, което 
води до значително енергоспестяване. Тази технология 
възстановява до 77% от топлината на изходящия въздух.

Топлообменникът с насрещен поток е с ниско ниво на шума и 
тънък и компактен диазйн.

Безпрепятствен входящ/изходящ въздушен поток: 
тръбният дизайн е опростен с цел входящите/изходящите 
тръби да бъдат прави.

Тъй като всеки уред може да бъде монтиран двустранно, 
за два уреда е необходим само един отвор за проверка: 
два уреда могат да споделят общ отвор за проверка, с което 
работата по тръбната инсталация става по-лесна и гъвкава.

При топлообмена с напречен поток въздухът се придвижва в 
права напречна посока. При топлообмена с насрещен поток 
обаче, той се придвижва насрещно за немалко разстояние и по 
този начин ефектът от топлообмена е висок.

Значителното намаляване на загубата на ниско налягане и шума 
позволява работа с ниско ниво на шум от 32dB (висок праг) или 
по-ниско при моделите с капацитет от 500m3/h или по-малък и 37,5dB 
(висок праг) при моделите с капацитет от 1000m3/h.

Нуждата от почистване е сведена до минимум благодарение на 
изградения от специални материали топлообменник. Филтърът с 
влакна от найлон/полиестер е с висок капацитет на задържане на 
прах.

Топлообмен с напречен поток Топлообмен с насрещен поток 
при Fujitsu

Straight
unit

Reverse
mounted 
unit

Outside airExhaust air Exhaust air

Supply airRoom air Room air

при моделите 
UTZ-BX025A/BX035A/BX050A

20%
икономия 

на енергията

при моделите UTZ-BX080A/BD100A

Inspection
hatch

Inspection
cover

* Нивото на шума се измерва 1,5m под средата на уреда.

Maintenance space

Maintenance opening

UTZ-BX025A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

810
804
480
162
600
860
19

270
145
159
882
414
95

219
144

UTZ-BX035A
890
904
500
202
600
960
19
270
145
159
962
414
107
246
194

UTZ-BX050A
1,250
884
428
228
600
940
19
388
194
218

1,322
612
85
258
242

UTZ-BX080A
1,250
1,134
678
228
600

1,190
19
388
194
218

1,322
612
85
258
242

UTZ-BD100A

Input power
Air flow rate
External static pressure

H
E

AT
  E

X
C

H
A

N
G

E
 

V
E

N
TI

LA
TI

O
N

NO
RM

AL
 

VE
NT

ILA
TI

ON

Rated flow rate

Модел 

250 m3/h

UTZ-BX025A

350 m3/h

UTZ-BX035A

500 m3/h

UTZ-BX050A

800 m3/h

UTZ-BX080A UTZ-BD100A

1000 m3/h

Захранване
W

m3/h
Pa

%

%

%

dB*

dB*

W
m3/h
Pa

mm
kg

°C
%

mm

(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low

(Extra high) / High / Low

(Extra high) / High / Low

(Extra high) / High / Low

Високоефективен топлообмен с насрещен поток

Heat exchanger Outside air
Exhaust air

Supply air
Room air

119 / 99 / 79
250 / 250 / 170

90 / 80 / 37

154 / 124 / 117
350 / 350 / 280

95 / 65 / 42

214 / 169 / 151
500 / 500 / 370

105 / 70 / 38

347 / 309 / 302
800 / 800 / 650
140 / 110 / 70

445 / 360 / 332
1,000 / 1,000 / 810

90 / 55 / 35

75 / 75 / 77

63 / 63 / 66

70 / 70 / 73

28 / 26 / 21
119 / 98 / 79

250 / 250 / 170
90 / 80 / 37

27 / 26.5 / 21.5
882 x 599 x 270

29
150

-10 to 40
85 

75 / 75 / 77

66 / 66 / 69

69 / 69 / 71

32 / 29 / 25
151 / 119 / 113
350 / 350 / 280

95 / 65 / 42
31 / 30 / 26

882 x 804 x 270
37

150
-10 to 40

85 

75 / 75 / 76

65 / 65 / 68

71 / 71 / 74

38 / 36.5 / 32
337 / 300 / 297
800 / 800 / 650
140 / 110 / 70
38.5 / 37 / 33

1,322 x 884 x 388
71

250
-10 to 40

85 

75 / 75 / 76

65 / 65 / 68

71 / 71 / 73

37.5 / 36 / 31
438 / 358 / 329

1,000 / 1,000 / 810
90 / 55 / 35

38 / 36.5 / 31.5
1,322 x 1,134 x 388

83
250

-10 to 40
85 

75 / 75 / 77

62 / 62 / 67

67 / 67 / 71

34 / 31 / 25
210 / 161 / 145
500 / 500 / 370

105 / 70 / 38
34 / 32 / 26.5

962 x 904 x 270
43

200
-10 to 40

85 

Sound pressure level
Input power
Air flow rate
External static pressure
Sound pressure level

Temperature Exchange
Efficiency

Energy Exchange
Efficiency Cooling

Energy Exchange
Efficiency Heat pump

Височина
270mm

Височина
388mm

(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low

Размери (В x Ш x Д) 
Тегло
Outlet duct diameter
Operation range
Maximum humidity

220 - 240V, 50Hz



Тънък корпус за лесен монтажЕнергийна ефективност и 
екологични съображения

Топлообменен и нормален режим на вентилация

Размери  (Unit : mm)

Модели:  UTZ-BX025A / UTZ-BX035A / UTZ-BX050A / UTZ-BX080A / UTZ-BD100A

Особености на топлообмена с насрещен поток

Особености на топлообмена

Дълъг експлоатационен живот 
на топлообменника

Модели
UTZ-BX025A
UTZ-BX035A
UTZ-BX050A
UTZ-BX080A
UTZ-BD100A

Вентилатор с рекуперативен блок

Уредите с вентилатор с рекуперативните 
блокове предлагат максимален комфорт 
и по-голямо енергоспестяване.

Топлообменен режим на вентилация
Когато дадено помещение се охлажда или отоплява, изчерпаната 
охладителна/отоплителна енергия се възстановява посредством 
топлообменна вентилация.

Нормален режим на вентилация
Този режим на вентилация се използва през пролетта и есента, когато 
помещенията не се охлаждат или отопляват, т.е. когато има малка 
разлика между климатичните условия вътре в помещението и тези навън. 
В допълнение към това, през нощта през горещия сезон, когато 
температурите навън паднат, външният въздух се вкарва в помещението 
без топлообмен, което разтоварва климатичната система.

Система за двустранен монтаж с 
безпрепятствен въздушен поток

UTZ-BX025A UTZ-BX035A UTZ-BX050A

UTZ-BX080A UTZ-BD100A

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

78 79

Технически характеристики

810
599
315
142
600
655
19
270
135
159
882
414
95
219
144

Консумацията на енергия е значително 
намалена с използването на технологията на 
топлообмен с насрещен поток. Натоварването 
върху климатичната система е понижено с около 20%, което 
води до значително енергоспестяване. Тази технология 
възстановява до 77% от топлината на изходящия въздух.

Топлообменникът с насрещен поток е с ниско ниво на шума и 
тънък и компактен диазйн.

Безпрепятствен входящ/изходящ въздушен поток: 
тръбният дизайн е опростен с цел входящите/изходящите 
тръби да бъдат прави.

Тъй като всеки уред може да бъде монтиран двустранно, 
за два уреда е необходим само един отвор за проверка: 
два уреда могат да споделят общ отвор за проверка, с което 
работата по тръбната инсталация става по-лесна и гъвкава.

При топлообмена с напречен поток въздухът се придвижва в 
права напречна посока. При топлообмена с насрещен поток 
обаче, той се придвижва насрещно за немалко разстояние и по 
този начин ефектът от топлообмена е висок.

Значителното намаляване на загубата на ниско налягане и шума 
позволява работа с ниско ниво на шум от 32dB (висок праг) или 
по-ниско при моделите с капацитет от 500m3/h или по-малък и 37,5dB 
(висок праг) при моделите с капацитет от 1000m3/h.

Нуждата от почистване е сведена до минимум благодарение на 
изградения от специални материали топлообменник. Филтърът с 
влакна от найлон/полиестер е с висок капацитет на задържане на 
прах.

Топлообмен с напречен поток Топлообмен с насрещен поток 
при Fujitsu

Straight
unit

Reverse
mounted 
unit

Outside airExhaust air Exhaust air

Supply airRoom air Room air

при моделите 
UTZ-BX025A/BX035A/BX050A

20%
икономия 

на енергията

при моделите UTZ-BX080A/BD100A

Inspection
hatch

Inspection
cover

* Нивото на шума се измерва 1,5m под средата на уреда.

Maintenance space

Maintenance opening

UTZ-BX025A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

810
804
480
162
600
860
19
270
145
159
882
414
95
219
144

UTZ-BX035A
890
904
500
202
600
960
19
270
145
159
962
414
107
246
194

UTZ-BX050A
1,250
884
428
228
600
940
19
388
194
218

1,322
612
85
258
242

UTZ-BX080A
1,250
1,134
678
228
600

1,190
19

388
194
218

1,322
612
85

258
242

UTZ-BD100A

Input power
Air flow rate
External static pressure

H
E

AT
  E

X
C

H
A

N
G

E
 

V
E

N
TI

LA
TI

O
N

NO
RM

AL
 

VE
NT

ILA
TI

ON

Rated flow rate

Модел 

250 m3/h

UTZ-BX025A

350 m3/h

UTZ-BX035A

500 m3/h

UTZ-BX050A

800 m3/h

UTZ-BX080A UTZ-BD100A

1000 m3/h

Захранване
W

m3/h
Pa

%

%

%

dB*

dB*

W
m3/h
Pa

mm
kg

°C
%

mm

(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low

(Extra high) / High / Low

(Extra high) / High / Low

(Extra high) / High / Low

Високоефективен топлообмен с насрещен поток

Heat exchanger Outside air
Exhaust air

Supply air
Room air

119 / 99 / 79
250 / 250 / 170

90 / 80 / 37

154 / 124 / 117
350 / 350 / 280

95 / 65 / 42

214 / 169 / 151
500 / 500 / 370

105 / 70 / 38

347 / 309 / 302
800 / 800 / 650
140 / 110 / 70

445 / 360 / 332
1,000 / 1,000 / 810

90 / 55 / 35

75 / 75 / 77

63 / 63 / 66

70 / 70 / 73

28 / 26 / 21
119 / 98 / 79

250 / 250 / 170
90 / 80 / 37

27 / 26.5 / 21.5
882 x 599 x 270

29
150

-10 to 40
85 

75 / 75 / 77

66 / 66 / 69

69 / 69 / 71

32 / 29 / 25
151 / 119 / 113
350 / 350 / 280

95 / 65 / 42
31 / 30 / 26

882 x 804 x 270
37

150
-10 to 40

85 

75 / 75 / 76

65 / 65 / 68

71 / 71 / 74

38 / 36.5 / 32
337 / 300 / 297
800 / 800 / 650
140 / 110 / 70
38.5 / 37 / 33

1,322 x 884 x 388
71

250
-10 to 40

85 

75 / 75 / 76

65 / 65 / 68

71 / 71 / 73

37.5 / 36 / 31
438 / 358 / 329

1,000 / 1,000 / 810
90 / 55 / 35

38 / 36.5 / 31.5
1,322 x 1,134 x 388

83
250

-10 to 40
85 

75 / 75 / 77

62 / 62 / 67

67 / 67 / 71

34 / 31 / 25
210 / 161 / 145
500 / 500 / 370

105 / 70 / 38
34 / 32 / 26.5

962 x 904 x 270
43

200
-10 to 40

85 

Sound pressure level
Input power
Air flow rate
External static pressure
Sound pressure level

Temperature Exchange
Efficiency

Energy Exchange
Efficiency Cooling

Energy Exchange
Efficiency Heat pump

Височина
270mm

Височина
388mm

(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low
(Extra high) / High / Low

Размери (В x Ш x Д) 
Тегло
Outlet duct diameter
Operation range
Maximum humidity

220 - 240V, 50Hz



BIM компонентите осигуряват правилен дизайн

Модели
UTD-GXSA-W
UTD-GXSB-W
UTD-GXSC-W

Приспособление за автоматична вентилация (По избор)

Опростеното приспособление за автоматична вентилация 
с плоска форма осигурява въздушен поток за удобство и се 
съчетава добре с луксозно обзавеждане.

РазмериГъвкаво управление
• Работа с вътрешно тяло

Приспособлението за автоматична вентилация може да бъде 
управлявано, като се синхронизира дистанционното управление на 
вътрешното тяло.

• Автоматично насочване на въздушния поток
• Автоматично насочване на въздушния поток нагоре и надолу
• 4 степени за избор

• Автоматично затваряне на вентилационния отвор
При спиране на работата на вътрешното тяло вентилационният 
отвор автоматично се затваря.

80 81

Затворен вентилационен отвор Отворен вентилационен отвор

Controller Controller

Duct type

Wired Remote Wireles Remote

Auto Louver Grille 

UTD-GXSA-W

W1 W2

683

883

1,083

645

845

1,045

180 148 9 84

Unit: mm

Model Name H1 H2 D1 D2

UTD-GXSB-W

UTD-GXSC-W

W1

W2

D2D1

H1 H2

Fitting Flame 

Grille 

ARXD07/09/12/14GALH ARXD18GALH ARXD24GALH

180x683x(84+9)
[7-3/32x26-7/8x(3-5/16+11/32)]

180x883x(84+9)
[7-3/32x34-3/4x(3-5/16+11/32)]

180x1083x(84+9)
[7-3/32x42-5/8x(3-5/16+11/32)]

Технически характеристики

2.0 (4.4)

3.0 (6.7)

2.5 (5.6)

3.5 (7.8)

3.0 (6.7)

4.0 (8.9)

White

Stepping Motor

Fitting Flame, etc.

18 to 32 (64 to 90)

80% or less 

16 to 30 (60 to 88)

Net

Gross

Cooling

Heating

kg
(lb.)

% RH

°C (°F)

°C (°F)

Модел

Applicable Indoor Unit

Захранване

Fixing of Auto Louver Grille

Extension Square Duct Limit

Color

Louver Motor

Accessories

Operation range   

Тегло

Захранване на контролната кутия на вътрешното тяло

Screw fixing to Flange or Square Duct

1.0m (Max. duct length between indoor unit and Grille)

UTD-GXSA-W UTD-GXSB-W UTD-GXSC-W

mm
(inch)

Съставяне на план на сградата (BIM)
FUJITSU предоставя на архитекта, проектанта и изпълнителя отделните 
компоненти от мрежовата система с променлив поток на хладилния агент 
(мрежовата VRF система) и някои други свои продукти във вид на план на 
сградата (BIM), като използва технологии на Autodesk® Revit® от своя уебсайт и 
уебсайта на Autodesk® Seek.

Множество предлагани продукти
Ние предоставяме BIM информация относно вътрешните тела, външните тела и 
различните приспособления.
Ще продължим да създаваме и предлагаме продукти за световния пазар.
Модели BIM компоненти: VRF “AIRSTAGE V-II” / 8 Rooms Multi “HFI” / Energy Recovery Ventilator
Файлове: вътрешни тела – 75 файла / външни тела – 22 файла / продукти по избор – 15 файла

Продуктови данни в 3-измерен и 2-измерен вид
Ние предоставяме данни в 3-измерен вид, отговарящи на продукта. Също 
така, предлагаме 2-измерна CAD дизайн поддръжка и предоставяме 
2-измерни изображения.
Данните могат да бъдат извеждани и в други формати, като например DXF 
и DWG, които се използват при други типове CAD дизайн.

Ограничения по отношение на монтажа
Показани са ограниченията по отношение на монтажа на оборудването. 
Разстоянието от стената и т.н., автоматично се показват с цел улеснение 
при съставянето на високо надеждно оформление на дизайна.

Информация относно монтажа
Вмъкната допълнителна информация като символи, които показват 
посоката на въздушния поток и са необходими при монтажните чертежи, и 
т.н. може да бъде автоматично набавяна във вид на 2-измерни чертежи. 
Монтажните чертежи лесно се създават.

Особености на продуктите и информация с линкове
Това е основната необходима информация, свързана с дизайна на 
климатичната система, включително размерите на уредите, капацитета, 
входящата мощност, нивото на шума и силата на въздушния поток.
*：URL: http://airstage.fujitsugeneral.com

Големина на данните

Линк

Уебсайт на 
FUJITSU GENERAL*

Продуктов показател

Източник на захранване
Входяща мощност
Капацитет
Сила на въздушния поток
Ниво на звуковото налягане
Размери
Тегло
Диаметър на свързващите тръби
Хладилен агент
Материал/цвят

* : URL:http://www.fujitsu-general.com/index.html

＋

Файловете на Fujitsu Revit® са малки и изискват много малко 
компютърен ресурс.

Необходим софтуер
Серия софтуерни пакетиAutodesk® Revit®

・Autodesk® Revit® Architecture
・Autodesk® Revit® MEP
・Autodesk® Revit® Structure

Формат на данните
・RFA

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Net Dimension
(H x W x D)



BIM компонентите осигуряват правилен дизайн

Модели
UTD-GXSA-W
UTD-GXSB-W
UTD-GXSC-W

Приспособление за автоматична вентилация (По избор)

Опростеното приспособление за автоматична вентилация 
с плоска форма осигурява въздушен поток за удобство и се 
съчетава добре с луксозно обзавеждане.

РазмериГъвкаво управление
• Работа с вътрешно тяло

Приспособлението за автоматична вентилация може да бъде 
управлявано, като се синхронизира дистанционното управление на 
вътрешното тяло.

• Автоматично насочване на въздушния поток
• Автоматично насочване на въздушния поток нагоре и надолу
• 4 степени за избор

• Автоматично затваряне на вентилационния отвор
При спиране на работата на вътрешното тяло вентилационният 
отвор автоматично се затваря.
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Затворен вентилационен отвор Отворен вентилационен отвор
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Захвърлете чертежите и моливите настрана и проектирайте с лекота вашите решения на компютъра си с помощта на Симулатора 
за дизайн. Всичко от избора на вътрешни и външни тела и разпределянето на командите и приспособленията по избор до 
проектирането на тръбната инсталация и окабеляването се прави по-лесно с използването на функциите на програмата. След 
като вашият проект е разработен, възползвайте се от функциите, свързани с извеждането на информация, за да съставите с 
лекота списъци с материалите и продуктовите особености и да изведете изчисления за хладилния агент и нещо повече – всичко 
това дори ще бъде преобразувано в Word или Excel формат. Групирайте съответните CAD данни за вашия проект.

Въведете вашите изисквания, изберете командите и възможностите, 
проектирайте вашето оформление и оставете програмата да свърши 
останалото.

Симулатор за дизайн

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
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*За допълнително съдействие, моля, кликнете върху линка в програмата, който води към онлайн видео ръководството, 
и така ще можете стъпка по стъпка да видите обясненията за всичко, което трябва да знаете.

5) Схема на тръбната инсталация / въвеждане на дължини на тръбите

Схемите на тръбната инсталация 
за всяка охладителна система се 
създават автоматично, като 
автоматично се изписва 
информация за всеки от уредите. 
Когато дължините на тръбите 
бъдат въведени, се изчислява 
зареждането с хладилен агент, 
като се показва всяко 
допълнително количество от 
агента.

6) Схема на окабеляването / групиране на дистанционните управления

Окабеляването и схемите с 
дистанционните управления 
се създават автоматично за 
всяка охладителна система. 
Задайте тук групи 
дистанционни управления, 
допълнителни 
приспособления за уредите и 
приспособления, които се 
доставят по избор.

3) Избор на вътрешни тела

Въведете вашите 
изисквания и условия, 
свързани с вътрешните 
тела, след което 
използвайте автоматично 
или ръчно избиране, за да 
определите уредите, които 
отговарят на климатичните 
ви нужди.

4) Избор на външни тела

Добавете вътрешни тела към 
всяка система и определете 
външното тяло, което отговаря 
на вашите климатични нужди. 
Ако вътрешните тела са 
избрани автоматично, както се 
споменава в Точка 3, 
следвайки тази Точка 4, вие би 
могло да изберете наново 
тези вътрешни тела, за да 
отговорите на конкретния 
капацитет.

1) Въвеждане на подробностите, свързани с проекта

Въведете подробностите, 
свързани с проекта (по 
избор).

2) Избор на серии уреди

Изберете какви серии 
уреди желаете. 
Системите, които 
споделят общи уреди, се 
групират заедно.

5) Избор на централни дистанционни управления и преобразуватели

Изберете централните 
дистанционни управления и 
преобразувателите, които ще 
използвате като част от 
системата. Има автоматична 
функция, чрез която 
програмата определя колко 
броя от всяко дистанционно 
управление са ви 
необходими за 
проектираната система.

8) Показване и извеждане на отчет за проекта

Прегледайте списъците с 
материалите за проекта. 
Изберете кои компоненти 
трябва да бъдат включени в 
отчета и изведени във вид на 
CSV, RTF или DXF формат. 
Можете също да включите и 
CAD данните, които отговарят 
на моделите от вашия проект, в 
извеждането на информация – 
във вид на 2-измернен DXF или 
3-измерен RFA формат.

Изберете вашите предпочитания
Изберете вашия език, регион, имена на уредите по 
подразбиране и предпочитани мерни единици. Програмата 
ще извърши необходимите изчисления и ще ви предостави 
резултатите във формата, в който ги желаете. След като 
това бъде направено веднъж, програмата ще запамети 
избора ви за използване в бъдеще.

• Word формат (rtf)   • Excel формат (csv)  • AutoCAD формат (DXF)
• В 2-измерен вид (DXF) • В 3-измерен вид (RFA)

Актуализирайте вашия симулатор за дизайн
Конкретната за вашия проект информация може да бъде 
извеждана във вид на множество стандартни за тези цели 
формати.

Актуализирайте вашия симулатор за дизайн
Базата данни може лесно да бъде актуализирана онлайн с 
използването на функцията за автоматично актуализиране 
AutoUpdate през FTP. След като натиснете „Update”, 
програмата ще се свърже с онлайн сървъра и ще ви 
уведоми, ако е налична по-нова версия.

Персонален компютър на потребителя FTP сървър

Заявка за информация 
за най-нова 
актуализация на 
историята.

Доставка на 
информация за 
най-нова 
актуализация на 
историята.

Избор от 26 езика
Select Fujitsu or General for products specific to your region
Choose default name for automatic naming of Indoor and 
Outdoor Units.  i.e. Indoor = FCU, IU or AC. Outdoor = CU or OU
Set your preferred measurement units for Temperature, 
Unit and Piping Size, Weight, Capacity and Airflow 

Забележка: Моделите се допълват и актуализират постоянно. Спецификациите са предмет на изменение без предупреждение.
Актуализирайте вашата система, за да си гарантирате, че разполагате с най-новата информация.

Език
Избор на търговска марка

Именуване на телата

Избор на мерни единици

Автоматичен избор на вътрешни тела, външни тела, тръбопроводи и окабеляване според критериите, които въвеждате
Ръчен избор на тела по Ваш избор
Избор от допълнителни опции за оптимизация
Избор на контролери / адаптери / конвертори за вашия проект
Автоматично създаване на тръбопроводи и електрически схеми за системи
Промяна на тръбопроводи и електрически схеми, за да могат да отговарят на вашата инсталация
Списък с материaли
Подробности за продукта (спецификации, Опции, снимки)
Тръбопроводи и електрически схеми
Допълен Хладилен Агент- Изчислява се автоматично, когато дължината на тръбопроводите е въведена коректно
CAD данни за модели, специфични за проекта  в 2D или 3D DXF - RFA формати
Word (RTF формат)
Excel (CSV   формат)
DXF формат
Автоматична актуализация чрез FTP чрез интернет (AutoUpdate бутона)
Изтеглете най-новата версия на програмата, ако се актуализира автоматично е недостъпен поради защитна стена и т.н.

Програмни особености и характеристики

Предпочитания

Опции за избор на модел

Проектиране на инсталацията

Информация за проекта и симулацията

Формат на изготвения проект

Опции за обновяване на софтуера

Design Simulator
Microsoft Windows XP / Vista / 7
 CPU: 500 MHz or faster
 Memory: 2GB (Vista/7) 512MB (XP) or more
 HDD: 1GB or more
 Resolution: 1024 x 768 or higher
 Internet Explorer 7.0 or newer
 Adobe Reader 9.0 or newer
 Microsoft Word 2003 or newer

Изисквания за инсталацията
Софтуер
Операционна система

Системни изисквания

Хардуер

Дисплей

Софтуер
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това дори ще бъде преобразувано в Word или Excel формат. Групирайте съответните CAD данни за вашия проект.
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*За допълнително съдействие, моля, кликнете върху линка в програмата, който води към онлайн видео ръководството, 
и така ще можете стъпка по стъпка да видите обясненията за всичко, което трябва да знаете.

5) Схема на тръбната инсталация / въвеждане на дължини на тръбите

Схемите на тръбната инсталация 
за всяка охладителна система се 
създават автоматично, като 
автоматично се изписва 
информация за всеки от уредите. 
Когато дължините на тръбите 
бъдат въведени, се изчислява 
зареждането с хладилен агент, 
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6) Схема на окабеляването / групиране на дистанционните управления
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Задайте тук групи 
дистанционни управления, 
допълнителни 
приспособления за уредите и 
приспособления, които се 
доставят по избор.

3) Избор на вътрешни тела

Въведете вашите 
изисквания и условия, 
свързани с вътрешните 
тела, след което 
използвайте автоматично 
или ръчно избиране, за да 
определите уредите, които 
отговарят на климатичните 
ви нужди.

4) Избор на външни тела

Добавете вътрешни тела към 
всяка система и определете 
външното тяло, което отговаря 
на вашите климатични нужди. 
Ако вътрешните тела са 
избрани автоматично, както се 
споменава в Точка 3, 
следвайки тази Точка 4, вие би 
могло да изберете наново 
тези вътрешни тела, за да 
отговорите на конкретния 
капацитет.

1) Въвеждане на подробностите, свързани с проекта

Въведете подробностите, 
свързани с проекта (по 
избор).

2) Избор на серии уреди

Изберете какви серии 
уреди желаете. 
Системите, които 
споделят общи уреди, се 
групират заедно.

5) Избор на централни дистанционни управления и преобразуватели

Изберете централните 
дистанционни управления и 
преобразувателите, които ще 
използвате като част от 
системата. Има автоматична 
функция, чрез която 
програмата определя колко 
броя от всяко дистанционно 
управление са ви 
необходими за 
проектираната система.

8) Показване и извеждане на отчет за проекта

Прегледайте списъците с 
материалите за проекта. 
Изберете кои компоненти 
трябва да бъдат включени в 
отчета и изведени във вид на 
CSV, RTF или DXF формат. 
Можете също да включите и 
CAD данните, които отговарят 
на моделите от вашия проект, в 
извеждането на информация – 
във вид на 2-измернен DXF или 
3-измерен RFA формат.

Изберете вашите предпочитания
Изберете вашия език, регион, имена на уредите по 
подразбиране и предпочитани мерни единици. Програмата 
ще извърши необходимите изчисления и ще ви предостави 
резултатите във формата, в който ги желаете. След като 
това бъде направено веднъж, програмата ще запамети 
избора ви за използване в бъдеще.

• Word формат (rtf)   • Excel формат (csv)  • AutoCAD формат (DXF)
• В 2-измерен вид (DXF) • В 3-измерен вид (RFA)

Актуализирайте вашия симулатор за дизайн
Конкретната за вашия проект информация може да бъде 
извеждана във вид на множество стандартни за тези цели 
формати.

Актуализирайте вашия симулатор за дизайн
Базата данни може лесно да бъде актуализирана онлайн с 
използването на функцията за автоматично актуализиране 
AutoUpdate през FTP. След като натиснете „Update”, 
програмата ще се свърже с онлайн сървъра и ще ви 
уведоми, ако е налична по-нова версия.

Персонален компютър на потребителя FTP сървър

Заявка за информация 
за най-нова 
актуализация на 
историята.

Доставка на 
информация за 
най-нова 
актуализация на 
историята.

Избор от 26 езика
Select Fujitsu or General for products specific to your region
Choose default name for automatic naming of Indoor and 
Outdoor Units.  i.e. Indoor = FCU, IU or AC. Outdoor = CU or OU
Set your preferred measurement units for Temperature, 
Unit and Piping Size, Weight, Capacity and Airflow 

Забележка: Моделите се допълват и актуализират постоянно. Спецификациите са предмет на изменение без предупреждение.
Актуализирайте вашата система, за да си гарантирате, че разполагате с най-новата информация.

Език
Избор на търговска марка

Именуване на телата

Избор на мерни единици

Автоматичен избор на вътрешни тела, външни тела, тръбопроводи и окабеляване според критериите, които въвеждате
Ръчен избор на тела по Ваш избор
Избор от допълнителни опции за оптимизация
Избор на контролери / адаптери / конвертори за вашия проект
Автоматично създаване на тръбопроводи и електрически схеми за системи
Промяна на тръбопроводи и електрически схеми, за да могат да отговарят на вашата инсталация
Списък с материaли
Подробности за продукта (спецификации, Опции, снимки)
Тръбопроводи и електрически схеми
Допълен Хладилен Агент- Изчислява се автоматично, когато дължината на тръбопроводите е въведена коректно
CAD данни за модели, специфични за проекта  в 2D или 3D DXF - RFA формати
Word (RTF формат)
Excel (CSV   формат)
DXF формат
Автоматична актуализация чрез FTP чрез интернет (AutoUpdate бутона)
Изтеглете най-новата версия на програмата, ако се актуализира автоматично е недостъпен поради защитна стена и т.н.

Програмни особености и характеристики

Предпочитания

Опции за избор на модел

Проектиране на инсталацията

Информация за проекта и симулацията

Формат на изготвения проект

Опции за обновяване на софтуера

Design Simulator
Microsoft Windows XP / Vista / 7
 CPU: 500 MHz or faster
 Memory: 2GB (Vista/7) 512MB (XP) or more
 HDD: 1GB or more
 Resolution: 1024 x 768 or higher
 Internet Explorer 7.0 or newer
 Adobe Reader 9.0 or newer
 Microsoft Word 2003 or newer

Изисквания за инсталацията
Софтуер
Операционна система

Системни изисквания

Хардуер

Дисплей

Софтуер



Други
Flange (Round)
UTD-RF204

Flange (Square)

Long-Life Filter

UTD-SF045T

Long-Life Filter

For Compact Duct type

For ARXC36/45/60GATH

Drain Pump Unit

UTD-LF60KA

UTZ-PX1BBA

For Low Static Pressure Duct type /
Duct type

UTZ-PX1NBA

For Low Static Pressure Duct type / 
Duct type

For Low Static Pressure Duct type / 
Duct type

For Low Static Pressure Duct type /
Duct type / Ceiling type

For Ceiling type

Drain Pump Unit
UTR-DPB24T

New amenity space can be 
offered by installing 
the Remote sensor.

For All Duct type

Remote Sensor Unit
UTY-XSZX

Panel spacer

50mm

Indoor unit
950

Panel 600

600 (mm)

For Cassette type

Panel Spacer

For Cassette type

Wide Panel  
UTG-AGYA-W

UTG-BGYA-W

UTD-LF25NA

Shuts the air outlet when only using as 3 blow out.

For Compact Cassette type

Air Outlet Shutter Plate
UTR-YDZB

For Compact Cassette type

Cassette Grille
UTG-UFYC-W
UTG-UFGC-W  

For Cassette type

Cassette Grille
UTG-UGYA-W
UTG-UGGA-W

Shuts the air outlet when only using as 3 blow out.

For Cassette type

Air Outlet Shutter Plate
UTR-YDZC

Insulation Kit

Insulation Kit for High Humidity
UTZ-KXGA
UTZ-KXGB
UTZ-KXGC

For Cassette type
For Slim Cassette type
For Compact Cassette type

For Cassette type

Fresh Air Intake Kit
UTZ-VXGA

For Compact Cassette type

Fresh Air Intake Kit
UTZ-VXAA

Auto Louver Grille Kit
UTD-GXSA-W (for ARXD07/09/12/14GALH)
UTD-GXSB-W (for ARXD18GALH)
UTD-GXSC-W (for ARXD24GALH)
For Slim Duct type

K*: KY (FUJITSU), KG (GENERAL)R*: RY (FUJITSU), RG (GENERAL) H*: HY (FUJITSU), HG (GENERAL) G*: GY (FUJITSU), GG (GENERAL)

Дистанционни управления

Преобразуватели / адаптери

Приспособления по избор

BACnet® Gateway

DVD-ROM
(Software)

Software 
Protection Key

Wired Remote Controller
UTY-RNK*

Simple Remote Controller
UTY-RSK*
With operation mode

Simple Remote Controller
UTY-RHK*
Without operation mode

Wired Remote Controller 
(Touch Panel )
UTY-RNR*

Wireless Remote Controller
UTY-LNH*

IR Receiver Unit
UTB-YWC                   

For All Duct type

Network Convertor
UTY-VGGXZ1

Network Convertor
for LONWORKS®

UTY-VLGX
UTY-ABGX

Signal Amplifier
UTY-VSGXZ1

External Switch Controller
UTY-TEKX

Software

System Controller
UTY-APGX

Software

Group Remote Controller
UTY-CGG*

Central Remote Controller
UTY-DCG*

Touch Panel Controller
UTY-DTG*

IR Receiver Unit
UTY-LRH*B1

For Cassette type

ПО ИЗБОР
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Flange (Round)
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Long-Life Filter

UTD-SF045T

Long-Life Filter
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Drain Pump Unit
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UTZ-PX1NBA
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Duct type

For Low Static Pressure Duct type /
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For Ceiling type

Drain Pump Unit
UTR-DPB24T

New amenity space can be 
offered by installing 
the Remote sensor.

For All Duct type

Remote Sensor Unit
UTY-XSZX

Panel spacer

50mm

Indoor unit
950

Panel 600

600 (mm)

For Cassette type

Panel Spacer

For Cassette type

Wide Panel  
UTG-AGYA-W

UTG-BGYA-W

UTD-LF25NA

Shuts the air outlet when only using as 3 blow out.

For Compact Cassette type

Air Outlet Shutter Plate
UTR-YDZB

For Compact Cassette type

Cassette Grille
UTG-UFYC-W
UTG-UFGC-W  

For Cassette type

Cassette Grille
UTG-UGYA-W
UTG-UGGA-W

Shuts the air outlet when only using as 3 blow out.

For Cassette type

Air Outlet Shutter Plate
UTR-YDZC

Insulation Kit

Insulation Kit for High Humidity
UTZ-KXGA
UTZ-KXGB
UTZ-KXGC

For Cassette type
For Slim Cassette type
For Compact Cassette type

For Cassette type

Fresh Air Intake Kit
UTZ-VXGA

For Compact Cassette type

Fresh Air Intake Kit
UTZ-VXAA

Auto Louver Grille Kit
UTD-GXSA-W (for ARXD07/09/12/14GALH)
UTD-GXSB-W (for ARXD18GALH)
UTD-GXSC-W (for ARXD24GALH)
For Slim Duct type

K*: KY (FUJITSU), KG (GENERAL)R*: RY (FUJITSU), RG (GENERAL) H*: HY (FUJITSU), HG (GENERAL) G*: GY (FUJITSU), GG (GENERAL)

Дистанционни управления

Преобразуватели / адаптери

Приспособления по избор

BACnet® Gateway

DVD-ROM
(Software)

Software 
Protection Key

Wired Remote Controller
UTY-RNK*

Simple Remote Controller
UTY-RSK*
With operation mode

Simple Remote Controller
UTY-RHK*
Without operation mode

Wired Remote Controller 
(Touch Panel )
UTY-RNR*

Wireless Remote Controller
UTY-LNH*

IR Receiver Unit
UTB-YWC                   

For All Duct type

Network Convertor
UTY-VGGXZ1

Network Convertor
for LONWORKS®

UTY-VLGX
UTY-ABGX

Signal Amplifier
UTY-VSGXZ1

External Switch Controller
UTY-TEKX

Software

System Controller
UTY-APGX

Software

Group Remote Controller
UTY-CGG*

Central Remote Controller
UTY-DCG*

Touch Panel Controller
UTY-DTG*

IR Receiver Unit
UTY-LRH*B1

For Cassette type
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260Ｘ658Ｘ428

133

4

8

Q     18.0

Q     56.0 *1

Приспособления по избор

UTP-BX567AUTP-BX090A

Tройник (газова фаза)

Tройник (течна фаза)

Tройник (газова фаза)

Tройник (течна фаза)

UTR-BP090X or UTP-AX090A UTR-BP180X or UTP-AX180A UTR-BP567X or UTP-AX567A

UTP-BX180A

Приспособления за свързване

*1: При две RB устройства, свързани последователно (общо 8 разклонения), максималният капацитет на свързаните вътрешни тела е 56,0kW.

UTP-RX04BH

kW

kW

W

mm

Брой на изводите

Ел.захранване

Входяща мощност

Размери (ВхШхД)

Макс. товар при свързване 
на вътрешни тела

Възможна изходяща мощност за 
вътрешните тела от всеки извод (Q)

Възможен брой тела за връзка 
към всеки извод

Single phase 230V, 50Hz

Q     8.0

20

1

3

Q     8.0

198Ｘ298Ｘ268

Q     18.0

33

1

8

Q     18.0

Q     28.0

40

1 

8

Q     28.0

UTP-RX01AHМодел

Type

Разпределителни кутии

UTP-RX01BH

Единична Мулти система

UTP-RX01CH

Спецификации

EV устройство

За компактен стенен тип

Model code < 09 : UTR-EV09XB
Model code    12 : UTR-EV14XB  

UTR-BP090X or UTP-AX090A 

до 28кВ

Модел

Макс. охл. мощност вътр. тяло (кВ)

Тройници
UTR-BP180X or UTP-AX180A

от 28 до 56 кВ

UTR-BP567X or UTP-AX567A

над 56,1кВ

UTP-BX090A

до 28кВ

Модел

Макс. охл. мощност вътр. тяло (кВ)

UTP-BX180A

от 28 до 56 кВ

UTP-BX567A

над 56,1кВ

Колектори

Макс. охл. мощност вътр. тяло (кВ)

Модел
3-6 извода

UTR-H0908L

до 28кВ

UTR-H0906L

UTR-H1808L

от 28 до 56 кВ

UTR-H1806L

3-8 извода

Макс. охл. мощност вътр. тяло (кВ)

Модел
3-6 извода

UTP-J0908A

до 28кВ

UTP-J0906A

UTP-J1808A

от 28 до 56 кВ

UTP-J1806A

3-8 извода

Разклонители за външно тяло
Модел

Брой външни тела
2 външни тела

3 външни тела

UTP-DX567A

1 

2 

Модел

Предназначение по модели

UTR-EV09XB

AS*E07GACH
AS*E09GACH

UTR-EV14XB

AS*E12GACH
AS*E14GACH

EV устройство

AS* : ASY(FUJITSU), ASH(GENERAL)

ПО ИЗБОР
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Тип мултиЕдинична

UTP-RX01AH
UTP-RX01BH
UTP-RX01CH

RB устройство

UTP-RX04BH

UTP-J0906A
UTP-J1806A

UTR-H0908L
UTR-H1808L

UTR-H0906L
UTR-H1806L

UTP-J0908A
UTP-J1808A

Колектори

Tройници

UTP-DX567A

Разклонители за външно тяло

Колектор (газова фаза)

Колектор (течна фаза) Колектор (течна фаза)

Колектор (газова фаза)

Tройник (смукателен)

Tройник (нагнетателен)

Tройник (течна фаза)

Колектор (смукателен)

Колектор (нагнетателен)

Колектор (течна фаза)

Колектор (смукателен)

Колектор (нагнетателен)

Колектор (течна фаза)

Tройник (смукателен)

Tройник (нагнетателен)

Tройник (течна фаза)

Tройник (смукателен)

Tройник (нагнетателен)

Tройник (течна фаза)

Разклонител (смукателен)

Разклонител (нагнетателен)

Разклонител (течна фаза)

Tройник (газова фаза)

Tройник (течна фаза)

Tройник (газова фаза)

Tройник (течна фаза)

Tройник (газова фаза)

Tройник (течна фаза)

Tройник (газова фаза)

Tройник (течна фаза)



260Ｘ658Ｘ428

133

4

8

Q     18.0

Q     56.0 *1

Приспособления по избор

UTP-BX567AUTP-BX090A

Tройник (газова фаза)

Tройник (течна фаза)

Tройник (газова фаза)

Tройник (течна фаза)

UTR-BP090X or UTP-AX090A UTR-BP180X or UTP-AX180A UTR-BP567X or UTP-AX567A

UTP-BX180A

Приспособления за свързване

*1: При две RB устройства, свързани последователно (общо 8 разклонения), максималният капацитет на свързаните вътрешни тела е 56,0kW.

UTP-RX04BH

kW

kW

W

mm

Брой на изводите

Ел.захранване

Входяща мощност

Размери (ВхШхД)

Макс. товар при свързване 
на вътрешни тела

Възможна изходяща мощност за 
вътрешните тела от всеки извод (Q)

Възможен брой тела за връзка 
към всеки извод

Single phase 230V, 50Hz

Q     8.0

20

1

3

Q     8.0

198Ｘ298Ｘ268

Q     18.0

33

1

8

Q     18.0

Q     28.0

40

1 

8

Q     28.0

UTP-RX01AHМодел

Type

Разпределителни кутии

UTP-RX01BH

Единична Мулти система

UTP-RX01CH

Спецификации

EV устройство

За компактен стенен тип

Model code < 09 : UTR-EV09XB
Model code    12 : UTR-EV14XB  

UTR-BP090X or UTP-AX090A 

до 28кВ

Модел

Макс. охл. мощност вътр. тяло (кВ)

Тройници
UTR-BP180X or UTP-AX180A

от 28 до 56 кВ

UTR-BP567X or UTP-AX567A

над 56,1кВ

UTP-BX090A

до 28кВ

Модел

Макс. охл. мощност вътр. тяло (кВ)

UTP-BX180A

от 28 до 56 кВ

UTP-BX567A

над 56,1кВ

Колектори

Макс. охл. мощност вътр. тяло (кВ)

Модел
3-6 извода

UTR-H0908L

до 28кВ

UTR-H0906L

UTR-H1808L

от 28 до 56 кВ

UTR-H1806L

3-8 извода

Макс. охл. мощност вътр. тяло (кВ)

Модел
3-6 извода

UTP-J0908A

до 28кВ

UTP-J0906A

UTP-J1808A

от 28 до 56 кВ

UTP-J1806A

3-8 извода

Разклонители за външно тяло
Модел

Брой външни тела
2 външни тела

3 външни тела

UTP-DX567A

1 

2 

Модел

Предназначение по модели

UTR-EV09XB

AS*E07GACH
AS*E09GACH

UTR-EV14XB

AS*E12GACH
AS*E14GACH

EV устройство

AS* : ASY(FUJITSU), ASH(GENERAL)
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Тип мултиЕдинична
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Tройник (смукателен)

Tройник (нагнетателен)

Tройник (течна фаза)
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Приложения
Съществуват много приложения за VRF системите Airstage, включително и в областта на 
образованието, здравеопазването, хотелиерството и ресторантьорството, комуналните услуги и т.н. 
Те могат да послужат в офисни сгради, жилищни сгради, жилища на съвместен принцип, ресторанти и 
др.
Забележка: VRF системата с възстановяване на топлината осигурява едновременно отопление и 
охлаждане. Системата работи, както в режим на отопление, така и в режим на охлаждане.
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Когато става въпрос за училище, инвестицията 
във VRF система представлява инвестиция в 
група хора. VRF системата е по-ефективна в 
сравнение с конвенционалните системи, което 
води до спестяване на средства в полза на 
училището за години напред. Също така, 
по-тихата VRF система създава много по-добра 
среда за обучение.

VRF системите могат да бъдат обединени в едно 
със системи за освежаване на въздуха, за да се 
гарантира, че качеството на въздуха отговаря на 
нуждите на учителите и учениците.

Чрез мощното централизирано регулиране може 
да се следи и регулира климатизацията на 
отделни училища или на целия колежански 
кампус само от едно място.

Спестявайте енергия, като отоплявате и 
охлаждате само заетите класни стаи. 
Температурата може да бъде предварително 
определена така, че да отговаря на бюджета за 
енергийни нужди на училищния комплекс.

VRF системата помага да бъде постигната 
по-здравословна, по-тиха, по-комфортна и 
по-продуктивна среда за обучение.

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РЕГУЛИРАНЕ

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ЗОНИТЕ

УСЕЩАНЕ ЗА КОМФОРТ

ПО-ЗДРАВОСЛОВНО МЯСТО

VRF системите дават на всеки пациент 
възможността индивидуално да регулира 
температурата в стаята си. Централното 
регулиране служи, за да може да се 
климатизират само заетите стаи.

VRF системите дават възможност на всеки 
пациент индивидуално да регулира 
температурата в стаята си.

VRF системите могат да са с безтръбни 
вътрешни тела, намалявайки по този начин 
времето и разходите по поддръжката на 
системата за отопление, вентилация и 
климатизация (HVAC системата) и премахвайки 
риска от тръбни плесени и бактерии.

Мощното централизирано регулиране осигурява 
отопление и охлаждане само в заетите стаи. 
Това води до значително спестяване на средства 
при учреждения с текучество в настаняването.

Тъй като всяка охладителна верига има 
способността да функционира самостоятелно, 
правилно монтираната VRF система може да 
повиши надеждността по отношение на 
системата за отопление, вентилация и 
климатизация (HVAC системата). В случай, че 
отделно тяло трябва да бъде изключено за 
ремонт, останалата част от системата може да 
продължи да функционира нормално.

VRF системите могат да бъдат обединени в едно 
със системи за освежаване на въздуха, за да се 
гарантира, че качеството на въздуха отговаря на 
нуждите на обитателите. VRF системите 
осигуряват възможно най-комфортната среда за 
всички обитатели.

ИНДИВИДУАЛНО РЕГУЛИРАНЕ
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Системата може да бъде монтирана в офисни 
пространства, докато те се използват, с 
минимално нарушаване на работния процес. Тя 
дори може да бъде монтирана без да попречи на 
съществуващата система за отопление, 
вентилация и климатизация.

Със сменянето на наемателите и промяната на 
офисното разположение конфигурацията на VRF 
системната също може да бъде променена (в 
рамките на ограниченията на първоначалния 
дизайн), за да посрещне климатичните нужди на 
новите наематели.

VRF системата осигурява комфортна работна 
среда за всички служители. Безшумните 
вътрешни тела и прецизното регулиране на 
температурата създават възможно най-удобната 
и продуктивна работна обстановка.

VRF системата осигурява удобна работна среда 
за всички служители. Разграничаването на 
зоните дава възможност енергията да бъде 
използвана само за охлаждане/отопление на 
заетите офиси. Безшумните вътрешни тела и 
прецизното регулиране на температурата 
създават възможно най-комфортната и 
продуктивна работна обстановка.

Вътрешните и външните тела създават приятна 
работна среда и намаляват оплакванията.

Спестявайте енергия, като отоплявате и 
охлаждате само заетите офиси. Няма да има 
повече сигнали за студ/горещина, тъй като 
зададената температура ще бъде индивидуално 
регулирана във всяка отделна зона или от всеки 
наемател.

Благодарение на високоефективните 
възможности за управление цялата сграда може 
да бъде управлявана и следена от едно място.

VRF системата повишава качеството на живот в 
жилищата на съвместен принцип, като 
същевременно намалява оплакванията от 
наемателите. Висококачествените VRF системи 
позволяват на съдържателите да спестяват от 
разходите за енергия и поддръжка. С VRF 
системите всеки от наемателите може да си 
определи температурата самостоятелно, за да 
си достави усещане за комфорт в дома.

Като осигурява безшумно и ефективно 
отопление и охлаждане, VRF системата 
повишава качеството на живот в жилищата на 
съвместен принцип и намалява оплакванията от 
наемателите.

Ефективните VRF системи съкращават общите 
разходи за енергия в сградите в по-голяма 
степен от повечето други съществуващи 
алтернативи. Висококачествените системи 
намаляват разходите по поддръжката и сервиза.

Чрез функцията за начисляване с разпределяне 
на енергията съдържателите лесно могат да 
таксуват всеки един от наемателите за 
изразходвания от тях дял от общата енергия.

Благодарение на VRF системите всеки от 
наемателите може да си има своя собствена 
регулираща система, с която да си определя 
стайната температура за максимално усещане 
за комфорт.

Наемодателят може да следи и регулира 
всичките вътрешни тела от централно място. Той 
дори може да отстранява грешки и да се справя с 
оплаквания от наемателите от разстояние.

Вътрешните тела осигуряват тиха и комфортна 
среда за живеене за всички наематели.
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