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Pro domácnosti a malé komerční 

Série AIRSTAGE J-II se vyznačuje špičkovou technologií. Byla pečlivě navržena, aby poskytovala

nejen energetické úspory a komfort, ale také jednoduchý design, instalaci a údržbu. 

Fujitsu General přináší řešení pro malé kancelářské prostory, obchody a velké rodinné domy. 

Maximální spokojenost pro 

všechny typy zákazníků

Vlastníci nemovitosti Instalační organizace Koncoví uživatelé Servisní organizace

Široká řada vnitřních jednotek

Kompaktní kazetový typ Kazetový typ Kompaktní mezistropní typ
Štíhlý mezistropní typ

(zabudované čerpadlo kondenzátu)
Mezistropní nízkotlaký typ

Mezistropní vysokotlaký typ Podstropně-parapetní typ Podstropní typ
Kompaktní nástěnný typ
(EEV interní/EEV externí)

Nástěnný typ



17

prostory

4 HP

5 HP

6 HP

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

Vysoká
energetická

úspora

Větší
flexibilita 
designu

Větší
pohodlí

Snadná
údržba

Snadná 
instalace

Vyšší
komfort

AJ*A36LALH

AJ*A45LALH

AJ*A54LALH

Velké rodinné domy

Malé kanceláře

Různé kombinace 
pro různé typy budov

Široká řada ovladačů

Centrální
dálkový ovladač

Centrální ovládání Individuální ovládání

Skupinový
dálkový ovladač

Dotykový
panel

Systémový ovladač
(software)

Bezdrátový
dálkový ovladač

Jednoduchý
dálkový ovladač

Drátový
dálkový ovladač



Podmínky : Připojené vnitřní jednotky : AUXD30LALH + AUXD24LALH

Chlazení  : vnitřní teplota  27°CDB / 19°CWB, venkovní teplota  35°CDB / 24°CWB

Vysoká energetická úspora
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Vysoká účinnost při samotném provozu

Tepelná zátěž budovy je v rozmezí mezi 40 % a 80 %. Proto většina klimatizačních jednotek nepracuje při maximální zátěži, 
ale při nízké a střední zátěži. U multi systému je provoz při částečné zátěži velmi důležitý, protože ne všechny jednotky jsou
v chodu zároveň. S ohledem na úspory energie při samotném provozu, vyvinula společnost Fujitsu General jednotky s vysokou
účinností nejen při maximální zátěži, ale i při nízké a střední zátěži.

VLASTNOSTI Airstage J-II
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Vysoké EER / COP

Zátěžová křivka (typická kancelářská budova)

Vysoká účinnost při částečné zátěži (třída 6 HP)

EER
Částečná zátěž při chlazení

COP
Částečná zátěž při topení
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Vyspělá technologie pro vysokou účinnost

Ú
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Vysoká

Vysoká
Kapacita kompresoru

DC dvojitý rotační kompresor

tl
a

k

tepelný obsah

DC dvojitý rotační kompresor

Dobrá účinnost provozu při jakékoliv zátěži.
Velmi dobrá účinnost provozu při nízké až 
střední zátěži.

Dochlazovací tepelný výměník

Vysoce účinné tepelné výměny 
je dosaženo díky dvojité vnitřní 
konstrukci potrubí.

DC inverterové ovládání

Zvýšená účinnost díky novému
aktivnímu filtračnímu modulu.

Velký ventilátor

Vyšší výkon a tichý provoz díky 
novému velkému ventilátoru 
a optimalizaci úhlu. 

Vyšší výkon a vyšší účinnost díky 
malému DC motoru ventilátoru. 

DC motor ventilátoru

Tepelný výměník

Účinnost tepelné výměny se značně 
zlepšila díky novému třívrstvému 
tepelnému výměníku.    

efekt

Zlepšený chladící výkon

Vysoce účinný motor kompresoru

Velmi přesné součástky

Optimalizovaný design pro průtok chladiva



Funkce pro úsporu energie

Provozní výkon je účinně řízen
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VLASTNOSTI Airstage J-II

18:00 20:00 22:00

OFF OFF OFF

Rozsah
nastavení
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Centrální dálkový ovladač

Topení Chlazení

Nastavená
úroveň

Výkon
Snížení výkonu

Čas

Omezení teplotního rozsahu

Můžete nastavit minimální a maximální teplotní rozsah. 

Úsporný režim

Nastavená teplota je po určitou dobu automaticky 
upravována.  

Snížení výkonu

Při maximální zátěži je výkon snížen.  

Funkce automatického vypnutí

Funkce automatického vypnutí brání plýtvání energií. 

Omezení 
teplotního rozsahu

Původní
teplotní rozsah

MAX. -4°C

MAX. +2°C

Nastavená teplota Chlazení

Nastavená teplota Topení

Úsporný režim
Řízená teplota

Úsporný režim
Řízená teplota

Nastavená teplota 

Úsporný režim

Nastavená teplota 

Úsporný režim

dolů
dolů

dolů
dolů

nahoru

nahoru



Vyšší komfort

Účinné topení

Účinnost topení při nízkých venkovních teplotách
je zlepšena díky naší nové technologii. 
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Design pro nízkou hlučnost

Funkce pro větší pohodlí

Design venkovní jednotky

Nízké hlučnosti venkovní jednotky
je dosaženo díky novému 
optimalizovanému designu.   

Tichý režim

Venkovní jednotku lze přepnout do tichého
režimu v závislosti na provozních podmínkách.    

Funkce automatického přepínání

Při automatickém režimu se jednotka
přepíná mezi chlazením a topením
v závislosti na provozních podmínkách. 

Nepřetržitý proces navrácení oleje

Jednotka nepřetržitě pracuje v režimu 
chlazení nebo topení i během procesu 
navrácení oleje. 

Volitelná lamela (štíhlý podstropní typ)

Volitelná automatická lamela 
poskytuje vyšší uživatelský komfort 
a účinnější topení díky optimalizo-
vanému rozptylu vzduchu.

Čas

ZAP.

VYP.

Provoz přerušen při procesu navrácení oleje

Čas

ZAP.



Pohodlné ovládání

Centrální ovládání pro malé kancelářské prostory
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VLASTNOSTI Airstage J-II

Řízení budovy

BACnet® brána

Síťový konvertor
pro 

UTY-ABGX

UTY-VLGX

Centrální ovládání
Konvertory 

pro řízení budovy

LonWorks®

(Software)

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

Skupinový dálkový 
ovladač

UTY-APGX

UTY-CGG*

UTY-DCG*

UTY-DTG*

Max. 18 ovládaných
vnitřních jednotek.

Centrální dálkový 
ovladač

Max. 100 ovládaných
vnitřních jednotek.

Dotykový panel
(ovladač)

Max. 400 ovládaných
vnitřních jednotek.

Systémový ovladač
(software)

Max. 1600 ovládaných
vnitřních jednotek.

Síťový
konvertor

UTY-VGGX

Osvětlení

Ventilace

Bezpečnostní systém

Příklad ovládacího systému

BACnet® brána

Síťový konvertor
 pro LonWorks®

(software)

Systémový
ovladač

(software)

Centrální
dálkový 
ovladač

Dotykový
panel Skupinový

dálkový ovladač

Síťový
konvertor

Řídící počítač
budovy

nebo

VRF systém



Individuální a centrální ovládání pro velké rodinné domy
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Příklad ovládacího systému

Centrální
dálkový ovladač

Skupinový
dálkový ovladač

nebo

Drátový
dálkový ovladač

Drátový
dálkový ovladač

Jednoduchý
dálkový ovladač

+

Jednoduchý
dálkový ovladač

Infračervená
přijímací jednotka

Bezdrátový
dálkový ovladač

+

Drátový
dálkový ovladač

Bezdrátový
dálkový ovladač

+

Bezdrátový
dálkový ovladač

UTY-CGG*

UTY-DCG*

UTY-RNK*

UTY-RSK* UTY-RHK*
K*: KY (FUJITSU), KYT (FUJITSU), KG (GENERAL) 

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

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

UTY-LNH*Centrální dálkový ovladač

Automaticky zobrazuje počet 
připojených vnitřních jednotek.

Skupinový dálkový ovladač

Maximálně 100 ovládaných
vnitřních jednotek.

Maximálně 18 ovládaných
vnitřních jednotek.

Bezdrátový dálkový ovladač Drátový dálkový ovladač

Jednoduchý dálkový ovladač

Bez výběru režimů.

nebo



Větší flexibilita designu

Delší potrubní systém

Naše pokročilá chladící technologie umožňuje instalovat potrubní
systém v délce až 180 m. Tím se otevírají možnosti pro různá 
designová řešení. 
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VLASTNOSTI Airstage J-II

Vysoký připojitelný výkon

Počet připojitelných vnitřních jednotek:

Celková délka potrubí 

max. 180 m

Skutečná délka potrubí

max. 120 m Výškový rozdíl mezi 
venkovními a vnitřními 
jednotkami

max. 30 m

Délka potrubí od
prvního rozbočovače
po nejvzdálenější
vnitřní jednotku

max. 40 m

Výškový rozdíl mezi vnitřními
jednotkami

max. 15 m

4 HP

5 HP

6 HP

2 až 6 jednotek

2 až 8 jednotek

2 až 9 jednotek

Připojitelný

výkon

vnitřních jednotek

max. 130 %

Vnitřní jednotka

12 typů

52 modelů

Chlazení

Topení

Topení možné při

-20°C

Široký provozní rozsah

Instalace v extrémních teplotních 
podmínkách je možná díky 
rozšířenému provoznímu rozsahu.

Chlazení: od -5°C do 46°C
Topení: od -20°C do 21°C

46°C 

21°C 

-5°C 

-20°C 

(°C)

50

40

30

20

10

0

-10

-20



Jednodušší instalace
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Snadná instalace

Uvedení do provozu

Snadnější zapojení potrubí

Větší spolehlivost díky zredukování počtu Flare připojení. 

Snadnější elektroinstalace

Menší počet chyb při instalaci díky použití nepolárních 2-kabelů.
Zlepšení systému zapojení použitím metody série V-II.

Flexibilní instalace venkovní
jednotky

Rychlejší instalace
díky přístupu z přední
strany

Čtyři směry propojení

napájecí kabel

Série J-II

napájení (venkovní)

rozdělovač napájení
(vnitřní)

Předchozí model
Flare připojení

EV sada

Flare
připojení

Automatické nastavení adresy

Adresu každé vnitřní jednotky lze automaticky nastavit pomocí tlačítka
na venkovní jednotce

Stiskněte tlačítko na
venkovní jednotce.

Kontrola připojení

Správnost elektrického připojení a nastavení
adres je možné zkontrolovat.

Zobrazení čísel připojených vnitřních 
jednotek.
Je možné zobrazit duplicitně nastavené
adresy vnitřních jednotek. 

3 7 1 0 2 4 5 6

Jednoduché propojení se sérií V-II

Systém J-II je možné snadno propojit se systémem V-II
pomocí přenosového kabelu bez nutnosti použití
konvertoru. 

Série J-II

propojení bez konvertoru

Série V-II



Snadná údržba

Design pro snadnou údržbu
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VLASTNOSTI Airstage J-II

SU MO TU WE TH FR SA

UTY-ASGX Software

Výklopná deska elektroniky
usnadňuje údržbu.

Snadno čitelný LED displej

Přehledný LED displej signalizující případné problémy.

LED displej

Odnímatelný panel

Chybový status lze jednoduše 
zkontrolovat dálkovým ovladačem

Chybový kód se zobrazí na displeji ovladače.

Nouzový signál může být přijat z vnitřní 
jednotky, venkovní jednotky, centrálního 
ovladače nebo dotykového ovladače. 
V případě alarmu se všechny jednotky 
zastaví. 

Drátový dálkový ovladač

Číslo nefunkční jednotky

Chybový kód

Jednoduchý dálkový ovladač

Adresa dálkového ovladače

Poznámka: 
Pokud alarm vyšle vnitřní nebo venkovní jednotka,
zastaví se všechny jednotky propojené ve stejném
chladivovém systému. Pokud alarm vyšle centrální 
nebo dotykový ovladač, zastaví se všechny jednotky 
VRF systému připojené k danému ovladači. 

Chybový kód

Funkce nouzového zastavení

Nouzový
alarm

Dotykový 
panel

Servisní software

USB adaptér
(není Fujitsu)

Komunikační vedení

Diagram zařízení

Nouzový
alarm

Nouzový
alarm

Centrální
ovladač

nebo

Servisní software pro údržbu

Prostřednictvím servisního software
lze zobrazit provozní historii a seznam
případných chybových hlášení.

Je možné nahrát posledních 5 minut
provozní paměti. 


