
VRF - systém s proměnným průtokem chladiva

Vysoká výkonnost systému

Díky nové unikátní inverterové technologii

a systému řízení průtoku chladiva došlo ke

značnému zlepšení hodnot EER a COP.

Flexibilita při instalaci

Celková délka potrubí až 1000 m a skutečná 

délka až 150 m.  Instalace je možná v malých 

i velkých budovách. 

Kompaktní design

Optimalizací konstrukce došlo ke značnému 

zmenšení venkovní jednotky, což ušetří místo 

při instalaci.  

Snadné centrální ovládání

Díky centrálnímu ovládání lze jednoduše 

regulovat a nastavovat různé funkce.  

Vše pro komfort
Špičkový elegantní design

Široká nabídka jednotek od 8 HP do 48 HP

Připojitelná kapacita vnitřních jednotek až 150 %
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Vysoce efektivní provoz
Moderní systémy umožňují vyšší efektivitu provozu

Energeticky úsporná technologie
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Velký ventilátor

Vyšší výkon a tichý provoz nové vrtule 
ventilátoru díky technologii CFD 
(Computational Fluid Dynamics).  

Vyšší výkon a vyšší účinnost díky malému DC motoru 
ventilátoru, který snižuje spotřebu energie o 25 % 
ve srovnání s předchozími modely. 

DC motor ventilátoru

Dochlazovací tepelný výměník

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

Sinusový DC inverter

Úspory energie a vysoká účinnost při 
provozu díky sinusovému DC inverteru.

DC dvojitý rotační kompresor

Vysoké účinnosti provozu je dosaženo 
použitím velkokapacitního DC dvojitého
rotačního kompresoru se zvýšeným nasáváním
chladiva a zvýšenou účinností komprese.

Tepelný výměník

Účinnost tepelné výměny se značně zlepšila
díky novému čtyřstrannému tepelnému 
výměníku s podstatně větší plochou.    

Přední přívodní otvor 

Přední přívodní otvor je navržen tak, 
aby nedocházelo k poklesu přívodu 
vzduchu při provozu více jednotek. 

Technologie zvyšující efektivitu provozu

VLASTNOSTI Airstage V-II



Výrazně lepší hodnoty EER a COP
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Opatření pro úsporu energie

16HP

8HP   8HP 8HP   8HP   8HP 12HP   8HP   8HP

16HP   12HP

MAX. -4°C

MAX. +2°C

°C
30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

W

12HP    12HP

Kombinace pro energetickou účinnost

Úsporný režim

Úsporný režim lze spustit dálkovým ovladačem.
Nastavená teplota je po určitou dobu automaticky 
upravována.  

Snížení výkonu

Při maximální tepelné zátěži je výkon snížen.

Omezení teplotního rozsahu

Můžete nastavit minimální a maximální teplotní rozsah, 
a tím nejen zvýšit uživatelské pohodlí, ale také snížit 
spotřebu energie. 

Funkce automatického vypnutí

Každý dálkový ovladač (kromě jednoduchého dálkového 
ovladače) je vybaven funkcí OFF TIMER pro automatické 
vypnutí jednotky po uplynutí nastaveného času.

Původní
teplotní rozsah

Rozsah
pro Topení

Rozsah
pro Chlazení

Nastavení v systémovém ovladači

Topení Chlazení

Omezení 
teplotního rozsahu

Cílový 
výkon

Výkon

Snížení
výkonu

Čas

Nastavená teplota Chlazení

Nastavená teplota Topení
Nastavená teplota 

Úsporný režim

Nastavená teplota 

Úsporný režim

dolů
dolů

dolů
dolů

nahoru

nahoru

Kombinace jednotek 
pro úsporu místa nebo 
pro úsporu energie.

Vyšší efektivnost díky DC dvojitému 
rotačnímu kompresoru, inverterové
technologii a většímu tepelnému 
výměníku. 

Úspora místa

Úspora energie

 Pro 16 HP Pro 24 HP Pro 28 HP

Porovnání s průměrným COP

Úspora
energie

o 18 %

Úspora
energie

o 12 %

Úspora
energie

o 10 %

Chlazení Topení

Hodnoty COP jsou stanoveny na základě naší testovací metody.

*  COP/EER (coefficient of performance) =  (kW)/příkon (kW) výkon

*2  Údaje se týkají 8HP venkovní jednotky. 

Nárůst EER při 

chlazení o 27 %
Nárůst COP při 

topení o 18 %
Předchozí

model

Série V-II

3,2 3,7

*24,07 *24,37

Úsporný režim
Řízená teplota

Úsporný režim
Řízená teplota

kontrolní čidlo

vstup signálu
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Designová volnost
Série V-II může být díky menší velikosti venkovních jednotek a dlouhému systému
potrubí nainstalována do různých budov. 

Celková délka potrubí až 1000 m

Vysoký statický tlak 80 Pa

Celková délka potrubí 

max. 1000 m

Skutečná délka potrubí

max. 150 m

Výškový rozdíl mezi 
venkovními a vnitřními 

jednotkami

max. 50 m

Pro níže postavenou venkovní
jednotku: max. 40 m

Délka potrubí od
prvního rozbočovače

po nejvzdálenější
vnitřní jednotku

max. 60 m
Výškový rozdíl
mezi vnitřními

jednotkami

max. 15 m

Příklad instalace

Předchozí model
standardních

80 Pa

Ventilátor velkého průměru s DC motorem byl využitý pro externí statický 
tlak 80 Pa. To je přibližně 2,6krát více než u předchozích modelů.

Jedinečná délka potrubního systému až 1000 m umožňuje 
instalaci jednotek do různých budov. 

Výdech kondenzátoru venkovní jednotky lze snadno připojit 
k potrubí o standardním statickém tlaku 80 Pa. Tato vlastnost 
umožní instalaci venkovních jednotek v technologických 
prostorách výškových budov.

Výkonný výtlak s externím statickým tlakem 80 Pa.

Série V-II
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Kompaktní velikost šetřící místo 

Široký provozní rozsah

Variabilní kombinace

1 300 mm 930 mm 2 600 mm 1 240 mm

Zmenšením velikosti 
venkovních jednotek oproti
předchozím modelům
dochází ke značným
úsporám místa. 

Předchozí model Předchozí model

28%
zmenšení

10 HP 16 HP (2× 8 HP)10 HP 16 HP

52%
zmenšení

Série V-II Série V-II

Předchozí model

Pro model 160 HP

16 HP (2× 8 HP)×10 = 160 HP

16 HP×10 = 160 HP

238,0m

216,2m

57%
úspora místa

Série V-II

Možnost kombinací jednotek od 8 HP
do 48 HP po 2HP přírůstcích. 

12 typů a 55 modelů vnitřních jednotek
s výkonem od 2,2 kW do 25 kW.
Maximální připojitelný výkon až 150 %.

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

Chlazení: od -15°C do 46°C
Topení: od -20°C do 21°C

Poznámka: 
Pokud všechny vnitřní jednotky 
pracují na maximální výkon,
každá vnitřní jednotka má mírně 
snížený výkon.

*1:  Při vícenásobné instalaci 
venkovních jednotek je provozní 
rozsah při chlazení od -5°C do 
46°C.

Chlazení

Topení

Provozní 
rozsah při
Chlazení

-15°C
Provozní 
rozsah při

Topení

-20°C
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Vysoká spolehlivost
Dlouhodobá spolehlivost a bezpečnost

Delší životnost

Střídání provozu venkovních jednotek

Kompresory zahajující provoz se cyklicky střídají, takže čas jejich provozu je rozdělen.

DC
2

DC
3

DC
1

DC
3

DC
1

DC
2

Tepelný výměník s povrchovou úpravou BLUE FIN

Odolnost proti korozi byla zlepšena díky 
nové povrchové úpravě tepelného výměníku 
venkovní jednotky. 

Střídání

Poznámka:
Inverterové kompresory startují jako první. 
K cyklickému střídání kompresorů dochází při jejich zapínání a vypínání. 

Střídání

Střídání

Tepelný výměník

Hliníkové jádro

Standardní chromová ochrana

Kobaltová ochrana

Hydrofilní nátěr
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Nouzový provoz

Porucha u jednoho z kompresorů neovlivní chod zbývajících
venkovních jednotek. 

Internet
nebo

Telefonní linka

Venkovní jednotka

Strana VRF systémuMonitorovací strana

Monitoring VRF systému v reálném čase přes internet.

Komunikační vedení

Vnitřní jednotka

USB adaptér
(není Fujitsu)

Software pro
Web Monitoring

Dálkový monitoring

Bezproblémový provoz je zajištěn díky systému Web Monitoring, který
umožňuje kontrolu provozu celého systému přes internet.

Porucha

V případě poruchy jednoho z kompresorů pokračují zbývající 
*1kompresory v nouzovém režimu.

Venkovní jednotky

Každá vnitřní jednotka je ovládána individuálně v rámci
systému. To umožňuje všem vnitřním jednotkám pokračovat
v provozu i v případě poruchy kterékoliv vnitřní jednotky.  

Nepřetržitý provoz vnitřních jednotek

*1: Dostupnost nouzového režimu závisí na kombinaci jednotek nebo typu závady.
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Jednoduchá instalace
Od přepravy jednotky po uvedení do provozu - snížení nákladů na instalaci.
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Jednoduchá přeprava

Pozn.: U 14HP modelu.

Nízká hmotnost

Přeprava výtahem

Přeprava vysoko-
zdvižným vozíkem

Přeprava jeřábem

Venkovní jednotka je
vybavena závěsnými oky
pro upevnění popruhů

o 20% menší hmotnost

(oproti předchozímu modelu)
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Propojení potrubí

Potrubí pro vyrovnání hladiny oleje používané 
u předchozích modelům bylo odstraněno. 
Díky použití dvou jednoduchých spojovacích 
potrubí došlo ke snížení nákladů na instalaci.

7 1 0

2 4 5 6

3

Propojení komunikačního vedení

Jednodušší instalace díky sériovému
propojení jednotek.

Snadnější přístup

Díky novému odnímatelnému přednímu panelu 
ve tvaru písmene L se zvětšil prostor pro instalaci 
a údržbu. Při instalaci více jednotek za sebou je 
proto práce jednodušší i v úzkých prostorách. 

Čtyři směry připojení

Propojení potrubí je možné ve čtyřech směrech:
dopředu, dozadu, do boku a dolů.

Automatické nastavení adresy

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

Jiné způsoby propojení Jednoduchý způsob propojení

3 600 m
maximální délka

Pozn.: Při vícenásobných chladících okruzích nelze spustit Automatické adresování jednotek. 

Eliminace potrubí pro vyrovnání hladiny oleje

Série V-II

Větší pracovní prostor

Čtyři směry připojení

Stiskněte tlačítko
na venkovní jednotce

Adresy jsou automaticky distribuovány 
z venkovní jednotky.

Lze také provést manuální nastavení adresy z vnitřní jednotky nebo
dálkového ovladače.

Automatické nastavení adresy 
se provede na venkovní jednotce
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Komfortní podmínky
Snížená hlučnost, jednoduché provozní nastavení a komfortní 
řízení nastavení teploty.

Tichý provoz

Mód tichého provozu

Provozní
hlučnost

Výkon

Důraz na tichý provoz

Důraz na výkon

Tepelné zatížení

Tepelné zatížení

100%

0

0

58dB

100%

0

0

58dB

dolů

(čas)

(čas)

Autom.
střídání

Tichý provoz

Automatický reset

Tichý provoz

Faktor 
zatížení

Kompresorová část

Kompaktní mezistropní typKompaktní kazetový typ

Nízkotlaký mezistropní typ Kompaktní nástěnný typ

Provozní
hlučnost

Výkon

Faktor 
zatížení

V závislosti na prostředí a venkovní teplotě lze zvolit dva 
režimy s nízkou hlučností - jeden s důrazem na tichý provoz, 
druhý na výkon. 

Design pro tichý provoz

Hlučnost kompresoru se díky odstínění 
kompresorové části značně snížila.

Vnitřní jednotka

Jednotky s nízkou hlučností:

Štíhlý mezistropní typ
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Volitelná funkce automatického přepínání

Nastavení automatického přepínání umožní jednotce, 
aby se snadno přepínala mezi režimy chlazení a topení 
bez ohledu na nastavený režim dalších vnitřních 
jednotek. Tohoto lze dosáhnout pomocí specifických 
dálkových ovladačů vnitřních jednotek a/nebo pomocí 
ovládání externího výstupu. Tak se zajistí komfortní 
provoz po celý rok. 

Vysoká

Nízká

±0,5°C

Termální změna místnosti.
*Simulace provozu topení.

Komfortního provozu je dosaženo díky 
malému kolísání pokojové teploty.

Rychlé dosažení nastavené teploty

Přesné řízení toku chladiva

Přesného a plynulého řízení toku chladiva je 
dosaženo použitím DC inverteru v kombinaci 
s řízením elektronického expanzního ventilu 
jednotlivých vnitřních jednotek. To umožní velmi 
přesné řízení komfortní teploty ±0,5°C.

Individuální řízení

Díky individuálnímu nastavení termostatu pro
každou jednotku je možné nastavit požadované
teplotní podmínky pro každou místnost.

Nepřetržitý proces navrácení oleje

Udržení komfortních podmínek v místnosti 
během procesu navrácení oleje. Jednotka 
nepřetržitě pracuje v režimu chlazení nebo 
topení. 

Jednoduché centrální ovládání

Roční nastavení

Nastavení času

Řízení provozu jednoduchými
ikonami a dotykovým displejem

Nastavení teploty a časů 
zapnutí a vypnutí

Hodiny na každém individuálním
ovladači jsou pravidelně korigovány

Jednoduché centrální řízení

7,5palcový LCD
dotykový ovladač

ovládací obrazovka

Pokoj A
24°C

Pokoj B
18°C

Pokoj C
27°C

Pokoj D
VYPNUTO

Pokoj E
23°C

Přepnutí do režimu chlazení
a topení pomocí specifického 
dálkového ovladače v hlavní 

místnosti atd.

Předchozí model (Topení)

Čas

ZAPNUTO

VYPNUTO

ZAP.

Provoz přerušen při procesu navrácení oleje Nepřetržitý provoz

Série V-II

Čas
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Snadný servis a údržba
Rychlé servisní zásahy, jednoduchá údržba a odstranění problémů

Design pro snadnou údržbu

Kontrola a výměna hlavních částí je jednodušší díky inovované konstrukci a kontrolnímu LED displeji

Přehledný LED displej 
signalizující případné 
problémy

Elektrické komponenty na 
jednom místě usnadňují 
údržbu

Výklopná deska elektroniky usnadňuje údržbu

Údržba elektrických komponentů
a kompresorových částí je možná
přes čelní panel

Odnímatelný čelní panel umožňuje 
údržbu shora nebo zdola jednotky



15

SU MO TU WE TH FR SA

Software

Funkce nouzového zastavení

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

Nepřetržitý provoz 
během údržby

Při údržbě jedné jednotky nemusí být
ostatní jednotky vypnuté. 

Servisní software 
pro údržbu

Zjednodušení údržby díky servisnímu 
softwaru připojitelnému odkudkoliv 
v rámci VRF systému. 

Chybový status lze jednoduše zkontrolovat 
dálkovým ovladačem

Chybový kód se zobrazí
na displeji ovladače. 

Drátový dálkový ovladač

Číslo nefunkční jednotky

Chybový kód

Jednoduchý dálkový ovladač

Adresa dálkového ovladače

Chybový kód

Nouzový
alarm

ZAPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO

Nouzový
alarm

Nouzový
alarm

Dotykový 
panel

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

Servisní software

USB adaptér
(není Fujitsu)

Jednoduše připojitelné 
díky USB adaptéru

Venkovní jednotka

Komunikační vedení

Vnitřní jednotka

UTY-ASGX

Diagram zařízení Seznam zařízení


