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Lưu ý về thông số kỹ thuật
I.U. = Dàn lạnh O.U. = Dàn nóng

Qu= Yên lặng *= Không xác định

• Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi, không thông báo trước để cải tiến trong tương lai.
• Ðể biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà phân phối, đại lý uỷ quyền của chúng tôi.
Làm lạnh

Nhiệt độ trong nhà: 27°C DB/19°CWB
Nhiệt độ ngoài trời: 35°C DB/24°CWB

Sưởi ấm

Nhiệt độ trong nhà: 20°CDB
Nhiệt độ ngoài trời: : 7°CDB/6°CWB

• Thử nghiệm hiệu suất phù hợp với tiêu chuẩn EN14511
• Thử nghiệm tính hiệu quả theo mùa với tiêu chuẩn EN14825
• Thử nghiệm tiếng ồn với tiêu chuẩn EN12102
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 14001

ISO 9001 Certified number: 01 100 075229
ISO 14001 Certified number: 01 104 9245

• Các sản phẩm hoặc thiết bị trong danh mục này chứa các khí fluor gây hiệu ứng nhà kính.
• Tên công ty và sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này có thể là nhãn hiệu đã đăng ký,
hoặc tên thương mại của chủ sở hữu tương ứng.

Phân phối độc quyền bởi:

GIẢI PHÁP
cho CUỘC SỐNG

Fujitsu General tạo ra các sản phẩm chất lượng cao
và thân thiện với môi trường, mang lại sự thoải mái
tốt nhất dựa trên những chiến lược cơ bản của
chúng tôi - hướng tới việc tạo ra môi trường thoải
mái nhất bằng cách tối ưu hoá công nghệ cho điều
hòa không khí và sự sáng tạo mà chúng tôi đã nuôi
dưỡng trong nhiều năm.
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Lịch sử thương hiệu

Ngành Công nghiệp nhẹ

Ngành Công nghiệp nhẹ

2011 Ra mắt hệ thống AIRSTAGE J-II Series với tính năng tối ưu tiết kiệm
năng lượng.
TM

1936 Thành lập công ty Yaou Shouten Ltd.

2014 Dàn nóng hệ thống AIRSTAGETM J-IIS được cải tiến với trọng lượng
nhẹ và nhỏ gọn hơn.

Hoạt động kinh doanh Ðiều hoà ở thị trường nước ngoài từ năm 1971
1960: Bắt đầu kinh doanh mặt hàng điều hoà. Bắt đầu kinh doanh trong thị trường nội địa Nhật Bản

2016 Loại VRF AIRSTAGETM J-III nhỏ được cải tiến, tối ưu tiết
kiệm năng lượng và dễ dàng lắp đặt.

Ra mắt thiết kế dàn lạnh
Cassette hình tam giác,
hướng gió một chiều mới

*4

2017-19 Ra mắt hệ thống VRF AIRSTAGETM J-IIIL phù hợp
với nhiều ứng dụng công nghiệp nhẹ.

Ngành Công nghiệp

2020 Ra mắt hệ thống AIRSTAGETM J-IVL,
J-IV, J-IVS nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ.
2019
Ra mắt kiểu dáng dàn lạnh
cassette mới - 3D Flow Cassette
1971 Xuất khẩu điều hoà sang thị trường
Trung Ðông
1977 “Super Power, Super Quiet” Series

2001 Ra mắt AIRSTAGETM Series.
Ðiều hoà hệ thống VRF cho các toà
nhà quy mô lớn

2004 Ra mắt dòng
VRF AIRSTAGETM J
Series nhỏ gọn

1982 Window type
3 Super Series

2006 Ra mắt VRF dòng hai chiều với
công suất tối đa 42 HP - AIRSTAGETM V
Series

AL/AX Series
*3

1985 Giới thiệu loại treo tường lớn và
loại đa kết nối
*1,*2

1991 Máy điều hoà với bộ
trao đổi nhiệt lambda đầu
tiên trên thế giới

2002 Máy điều hoà với hệ
thống lọc tự động làm sạch
đầu tiên trên thế giới
TM

1994 Máy điều hoà với bộ
khuếch tán nhiệt đầu tiên
trên thế giới

Ra mắt dòng điều hoà
đa kết nối và hệ thống
Air to Water Comfort
Series 10 kW

Ngành Công nghiệp

2012 Ra mắt dòng hai chiều, thu hồi
nhiệt, dễ dàng lắp đặt với công suất tối đa
48 HP - AIRSTAGETM VR-II.
2014-15 Ra mắt dòng hai chiều, dễ dàng
lắp đặt AIRSTAGETM V-III, công suất tối đa
54 HP phù hợp cho ứng dụng ngành công
nghiệp lớn.

2020
Ra mắt hệ thống
AIRSTAGETM Air Handling

Ðiều hoà đa kết nối
3 phòng, 4 phòng , 5 phòng

Air to Water
Comfort series
10 kW class

2020 Ra mắt AIRSTAGETM VR-IV loại thu hồi nhiệt với công suất tối đa 48 HP
2009 Ra mắt VRF dòng hai chiều với
công suất tối đa 48 HP AIRSTAGETM V-II
Series

2011 Ra mắt dòng sản phẩm LT Series &
LU Series công nghệ cao.

2009 Ra mắt hệ
thống Air to Water

2017 Ra mắt dòng điều hoà treo tường
Flagship nocriaTM X.

Ra mắt dòng hai chiều, nhỏ
gọn & dòng Air to Water
Monobloc

Dân dụng
*5

2017-19 Các dòng sản phẩm dân dụng
được trang bị môi chất làm lạnh R32
mới, thân thiện với môi trường.

1970 ~

1950 ~

Dân dụng

2000 ~

2010 ~

1998 Nhà máy sản xuất động cơ
điều hoà ở Thái Lan.

2012 Nhà máy liên doanh sản
xuất máy nén tại Thái Lan.

2007 Trung tâm nghiên cứu và phát
triển ở Kawasaki, toà nhà về công
nghệ điều hoà được hoàn thành tại
trụ sở chính.

2016 Trung tâm nghiên cứu và phát
triển về sử dụng máy điều hoà
không khí thương mại ở Thái Lan.

8 kW
5 kW/6 kW

2022

Thế hệ mới

Các trụ sở nhà máy sản xuất - Sự thành lập
1955 Trụ sở chính tại Kawasaki.
1964 Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử
ở Ichinoseki.

1977 Nhà máy sản xuất điều hoà ở
Hamamatsu (nay là văn phòng
Hamamatsu).
1991 Nhà máy sản xuất điều hoà ở
Thái Lan.
1994 Nhà máy sản xuất điều hoà ở
Thượng Hải, Trung Quốc.
1998 Nhà máy sản xuất động cơ
điều hoà ở Thái Lan.

2019 Tại trụ sở chính Kawasaki, xây dựng
toà nhà mới, tăng cường sức sáng tạo,
khả năng phát triển:
Trụ sở sáng tạo, cải tiến những giá trị mới
bằng tổ hợp kiến thức trong & ngoài.

2020 Xây dựng nhà máy sản xuất thứ hai,
tối ưu hóa hệ thống loT:
Hệ thống IoT sẽ được giới thiệu để phân
tích lượng dữ liệu lớn trong thời gian thực.

2009 Vận hành nhà máy sản xuất
máy nén tại Thái Lan.

Các trụ sở thương mại & dịch vụ, bảo trì - Sự thành lập
1976 Trự sở tại Bắc Mỹ

2000 Sản xuất và kinh doanh máy điều hoà tại Ấn Ðộ

2016 Trụ sở, trung tâm

1977 Trụ sở tại Châu Âu (Vương quốc Anh)

2002 Trụ sở tại Ðài Loan

giải pháp điều hoà THE

1978 Trụ sở tại Úc/Ðức

2006 Trụ sở tại Trung Quốc

AIRSTAGE trên đường

1980 Trụ sở tại Brazil

Broadway tại New York

1997 Trụ sở tại Châu Á (Singapore)
1998 Trụ sở tại Trung Ðông (UAE)/New
Fujitsu General
(U.K.) Co., Ltd. (U.K.)
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Fujitsu General
(EURO) GmbH

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. (Thailand)
FACTORY-2

Zealand

*1: Công bố năm 1991. Với điều hoà không khí cho gia đình (Theo điều tra của công ty)
*3: Công bố năm 2002. Với điều hoà không khí cho gia đình (Theo điều tra của công ty)

*2: Công bố năm 1994. Với điều hoà không khí cho gia đình (Theo điều tra của công ty)

*4: Công bố năm 2018. Với điều hoà không khí cho gia đình (Theo điều tra của công ty)

*5: Công bố năm 2012. Với điều hoà không khí cho gia đình (Theo điều tra của công ty)
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Hệ thống phân phối toàn cầu
Toàn cầu hóa từ góc nhìn toàn cầu đồng thời nhấn mạnh tình hình thực tế của mỗi
quốc gia với mục tiêu thúc đẩy hệ thống toàn cầu của chúng tôi
(Châu Âu, Trung Ðông, Châu Á & Châu Ðại Dương, Châu Mỹ, Nhật Bản)

• Fujitsu General Air Conditioning (UK) Limited

• Fujitsu General Sales & Trading (Shanghai) Co., Ltd.

• Fujitsu General (Euro) GmbH
• Fujitsu General Commercial Air Conditioning Italia S.p.A.

• Trung tâm giải pháp điều hoà

“THE AIRSTAGE” in Manhattan, New York

Trụ sở chính tại Nhật Bản

• Fujitsu General Limited
• Fujitsu General America, Inc.

• Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd.
• Fujitsu General Do Brasil Ltda.
• Fujitsu General
(Thailand) Co.,Ltd.
Bangkok Office

Toà nhà nghiên cứu công nghệ (Nhật Bản)

14

• Fujitsu General
(India) Private Limited

• Fujitsu General
(Middle East) FZE

Các trụ sở thương mại tại các quốc gia

Fujitsu General Sales &
Trading (Thượng Hải) Co., Ltd.
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• Fujitsu General (Aust.)
Pty Limited
• Fujitsu General
New Zealand
Limited

Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd.
(Taiwan)

Fujitsu General (Thailand) Co.,Ltd.
Bangkok Office (Thailand)

Fujitsu General (EURO)
GmbH (Ðức)

Fujitsu General Air Conditioning
(UK) Limited (Vương quốc Anh)

Fujitsu General (Asia) PTE. Ltd.
(Singapore)

Fujitsu General Commercial Air
Conditioning Italia S.p.A. (Ý)

• Fujitsu General
(Asia) Pte. Ltd.

Fujitsu General (Aust.) Pty Ltd.
(Australia)

Fujitsu General New Zealand Ltd.
(New Zealand)

Fujitsu General (Middle East) FZE
(U.A.E.)

Fujitsu General Do Brasil Ltda.(Brasil)

Fujitsu General (India) Private Limited

Fujitsu General America, Inc. (U.S.A.)

FUJITSU GENERAL SOLUTION
CENTER “THE AIRSTAGE” (U.S.A.)
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Hoạt động Kinh doanh toàn cầu
Chúng tôi đang triển khai các hoạt động quảng cáo, phát triển nguồn nhân lực,
dịch vụ khách hàng, và các hoạt động đóng góp cho xã hội trên toàn thế giới.
Các hoạt động này đã được công nhận trên khắp các vùng khác nhau với nhiều
giải thưởng mà chúng tôi đã vinh dự được nhận.

Châu Mỹ

Trung Ðông

Triển lãm AHR

Triển lãm điều hoà

Triển lãm HVAC tại Brazil

Hội nghị Ðại lý tại Kuwait

Họp mặt các Ðại lý

Hội thảo kỹ thuật

Triển lãm HVAC tại các nước Châu Âu

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi

Ðào tạo cho Ðại lý

Ðào tạo và thuyết trình sản phẩm

Việt Nam

Châu Ðại Dương

Ngoại Giao Ðoàn Urban Area

Triển lãm HVAC tại các nước Châu Âu

Triển lãm HVAC tại Úc

Vietcombank Cần Thơ

Triển lãm ACR

Tổ chức từ thiện (Christchurch)

Khách sạn Nhà hát Thăng Long

Dịch vụ bảo hành, bảo trì

Học Viện Hậu Cần - Hà Nội

Châu Âu

Giải thưởng thiết kế quốc tế

Giải thưởng
“Dealer Design
Awards”
của “the NEWS

10

Giải Vàng (Hạng
mục: HVAC &
PLUMBING) tại
Lễ trao giải
Reader’s Choice

Giải thưởng TOP OF
MIND 2016” Giải
Nhất tại “MARCA DE
EQUIPAMENTODE
AR-CONDICION DO”
hạng mục
“CLIMATIZACAO”

U A E ’S C H O I C E
2018

Giải thưởng "Super brands" - Tôn vinh những
thương hiệu mạnh nhất và có giá trị trên thế
giới thông qua các ấn phẩm truyền thông và
chương trình tiếp thị quốc gia

Giải thưởng thiết kế sản
phẩm iF được trao hàng
năm bởi "iF International
Forum Design GmbH"
cho các sản phẩm công
nghiệp từ khắp nơi trên
thế giới.

Giả thưởng "Reddot"cuộc thi thiết kế sản
phẩm, ra đời từ năm
1955, khẳng định chất
lượng được quốc tế
công nhận.

Giải thưởng Coolworld
Industry Awards hạng
mục "Máy điều hoà
không khí hiệu quả nhất"

Giải thưởng
Canstar Blue hạng
mục “Thương hiệu
khách hàng hài
lòng nhất”

Giải thưởng Luban
của nhà nước Trung
Quốc về thiết kế,
xây dựng

Giải thưởng The Good
Design được tài trợ
bởi Viện Quảng bá
Thiết kế Nhật Bản và
được trao hàng năm
cho các thiết kế xuất
sắc.
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Các Dự án tiêu biểu

8

Sản phẩm điều hoà Fujitsu General
đã được lắp đặt tại hơn 50 quốc gia
trên toàn thế giới.

10

9

Sản phẩm của chúng tôi được ưa chuộng và lắp đặt ở nhiều
loại toà nhà, công trình bao gồm: toà nhà văn phòng cao
tầng, trung tâm thương mại, khách sạn, công trình công
cộng, trường học, bệnh viện, và các khu dân cư nhờ các ưu
điểm nổi bật như chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và
tối ưu trong lắp đặt.

Ứng dụng trong ngành
Công nghiệp
8 Khách sạn tại Châu Á
9 Toà nhà văn phòng tại Châu Á
10 Toà nhà dân cư tại Châu Ðại Dương
11 Toà nhà dân cư tại Châu Ðại Dương
12 Công trình công cộng tại Châu Á
13 Khách sạn tại Trung Ðông

11

1

13

2

12

3

Ứng dụng trong Dân dụng
14 Khu dân cư tại Châu Ðại Dương

14

15 Khu dân cư tại Mỹ

4

16 Khu Villa tại Trung Ðông

6
16

Ứng dụng trong ngành
Công nghiệp nhẹ
1

15

Ngân hàng tại Châu Âu

2 Bảo tàng tại Châu Âu

5

3 Trường học tại Châu Á
4 Bệnh viện tại Châu Á
5 Bệnh viện tại Châu Á
7

12

6 Trung tâm thương mại tại Châu Ðại Dương
7 Công trình công cộng tại Mỹ
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Trung tâm Phát triển
& Sản xuất toàn cầu

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D centers) được thành lập ở 5 quốc gia trên
toàn thế giới gồm Nhật Bản, Châu Âu, Châu Á, Trung Quốc, và Bắc Mỹ. Chúng tôi
luôn hướng tới các giá trị liên quan tới môi trường và trải nghiệm thoải mái cho
người dùng và luôn thay đổi để đáp ứng mọi nhu cầu ở mỗi quốc gia.
• Trụ sở chính
• Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển R&D
• Trụ sở, nhà máy sản xuất

-R&D Center

Các Trung tâm Nghiên cứu
& Phát triển Công nghệ

Các Nhà máy sản xuất ở
các quốc gia
R&D Center in Fujitsu General (EURO) GmbH
(Ðức)

-R&D Center

-R&D Center

-R&D Center
R&D Center in Fujitsu General America (Mỹ)

Fujitsu General (Thượng Hải) Co., Ltd. (Trung Quốc)

-R&D Center

F.G.L.S. Electric Co., Ltd. (Trung Quốc)

North America R&D Center (Bắc Mỹ)

Fujitsu General Air Conditioning R&D (Thailand)
Co., Ltd. (Thái Lan)

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ
tại trụ sở chính Nhật Bản

R&D Center in Fujitsu General (Thượng Hải)

Trụ sở chính, R&D Center & tháp Thử nghiệm chênh
lệch độ cao 60 m (Nhật Bản)
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Xây dựng quy trình sản xuất sử dụng hệ
thống IoT
Chúng tôi sẽ giới thiệu Hệ thống IoT thời
gian thực để hình dung và phân tích ngay
lập tức nhiều dữ liệu (VD: tình hình hoạt
động tại các cơ sở, tiến độ của dây chuyền
sản xuất lắp ráp, tình trạng hàng tồn kho
và tình hình vận chuyển của các bộ phận).
Ðiều này sẽ nâng cao độ chính xác trong
dự báo sản xuất và vận chuyển giữa Trụ
sở chính và phòng Quản lý Nhà máy.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tối ưu hệ thống IoT
trong việc cải tiến hoạt động của nhân
viên tại trụ sở sản xuất để cải thiện năng
suất hoạt động, hiệu quả phân phối các
bộ phận và tỷ lệ vận hành của mỗi trụ sở.

-R&D Center
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. Factory-2

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. (Thái Lan) NHÀ MÁY-2

Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.
(Trung Quốc)

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. (Thái Lan)

FGA (Thailand) Co., Ltd. (Thái Lan)

Fujitsu General Air Conditioning R&D (Thailand) Co., Ltd.
(Thái Lan)

TCFG Compressor (Thailand) Co.,Ltd. (Thái Lan)
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Quá trình phát triển
& nghiên cứu

Cơ sở nghiên cứu & Thiết bị tiên tiến

Fujitsu General là một trong những nhà
sản xuất máy điều hoà hàng đầu của

Thử nghiệm Hiệu suất

Nhật Bản và có Trung tâm Nghiên cứu
& Phát triển R&D tại Nhật Bản. Chúng
tôi cung cấp cho khách hàng sản phẩm

Ðạt Tiêu chuẩn ISO 9001
& ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
( ) Số lượng chi nhánh

Bắc Mỹ
Cơ sở phân phối (1)

chất lượng cao và hiệu suất mạnh với
các thiết bị tiên tiến nhất.

Thử nghiệm thông gió
Ðo lượng không khí của máy
điều hòa không khí từ máy cho
phòng nhỏ gọn đến máy cho hệ
thống VRF.

Thử nghiệm nhiệt lượng kế
Ðo công suất làm mát / sưởi ấm
bằng cách đo nhiệt độ đầu vào
và đầu ra, độ ẩm và lượng
không khí của máy điều hòa.

Thử nghiệm âm thanh
Ðo âm thanh hoạt động của
máy điều hòa không khí với
tường và trần chống phản xạ
âm thanh.

Châu Á
Cơ sở phân phối (3)
Cơ sở sản xuất (5)

Châu Âu
Cơ sở phân phối (3)

Các cơ sở sản xuất (5 chi nhánh) tại
nước ngoài đã đạt tiêu chuẩn ISO
9001 và ISO 14001.
Năm 2012, các cơ sở phân phối (11 chi
nhánh) tại nước ngoài đã đạt tiêu
chuẩn ISO 14001.

Trung Ðông
Cơ sở phân phối (1)

Nhật Bản
Trụ sở chính
Cơ sở sản xuất (2)

Nam Mỹ
Cơ sở phân phối (1)

Châu Ðại Dương
Cơ sở phân phối (2)

Thử nghiệm Ðộ bền

Thử nghiệm phòng nhiệt độ
thay đổi
Kiểm tra hiệu suất của máy
trong hoạt động làm mát / sưởi
ấm trong các điều kiện nhiệt độ
và độ ẩm khác nhau.

Thử nghiệm thực tế
Kiểm tra hiệu suất, độ bền của
máy trong điều kiện thực tế,
trong nhà.

Ðảm bảo Chất lượng
sản phẩm

Thử nghiệm phun nước
Kiểm tra hộp điện của dàn nóng
được bảo vệ khỏi nước mưa và
gió bão.

Toà nhà Nghiên cứu Công nghệ

Vận chuyển & Vận hành

tại Trụ sở chính - Nhật Bản

Các nhà máy sản xuất của Fujitsu
General đều đạt tiêu chuẩn ISO 9001, và
đã xây dựng hệ thống kiểm soát chất
lượng chung trên toàn thế giới. Sản
phẩm chất lượng cao được cung cấp cho
thị trường quốc tế sau khi trải nghiệm
quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm
ngặt.

Linh kiện và Nguyên vật liệu

Tiếp nhận khảo sát
• Thử nghiệm độ
cân bằng

• Thử nghiệm RoHS
• Kiểm tra linh kiện
bằng mắt thường
• Kiểm tra thông số kỹ
thuật của linh kiện

Thử nghiệm rung lắc

Phòng Thử nghiệm & Kiểm tra

Tháp Thử nghiệm chênh lệch
độ cao 60 m

Fujitsu General EMC Laboratory Limited

Mục tiêu xác nhận lưu thông dầu của
máy nén, đảm bảo độ tin cậy

Chúng tôi yêu cầu báo cáo thử nghiệm
của nhà cung cấp đối với mỗi linh kiện
được cung ứng. Các quy trình khảo sát
theo tiêu chuẩn RoHS của Châu Âu đều
được tiến hành bởi Bộ phận khảo sát nội
bộ. Các thao tác kiểm tra được thực hiện
đặc biệt trên các bộ phận chính để loại
bỏ khiếm khuyết.

Khảo sát chất lượng sản phẩm
• Khảo sát độ chịu lực
• Kiểm tra rò rỉ cơ bản
• Kiểm tra lắp đặt
bằng mắt thường
• Kiểm tra chạy thử nhiệt
• Kiểm tra rò rỉ cơ bản (lần 2)

• Kiểm tra điện trở
cách điện
• Kiểm tra điệp áp
chịu đựng

• Kiểm tra âm thanh
bất thường

• Kiểm tra sản phẩm hoàn
chỉnh bằng mắt thường

Khảo sát chất lượng chặt chẽ
Khảo sát chất lượng nghiêm ngặt được
thực hiện ở tất cả các quy trình sản xuất.
Chất lượng sản phẩm được đảm bảo nhờ
sự kiểm tra chặt chẽ của nhân viên giám
định và quá trình lặp đi lặp lại.

• Kiểm tra, phân tích
lỗi hoạt động bằng
camera

Quá trình lắp ráp

Khảo sát chất lượng sản phẩm
Thử nghiệm chịu nén

Khảo sát hoạt động

Ðóng gói sản phẩm

Khảo sát toàn diện chất lượng
• Kiểm tra chọn mẫu
• Khảo sát mắt thường
• Phun kiểm tra
• Khảo sát chống rung,
va đập

• Khảo sát hiệu năng

Giao hàng & Vận chuyển
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CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

Giải thích tính năng

CÔNG NGHỆ
NỔI BẬT

Chức năng Tiết kiệm năng lượng
Ðiều khiển cảm biến con người

Tự động trở lại nhiệt độ cài đặt

Chế độ tiết kiệm

Cảm biến con người nhận biết chuyển động của
những người trong phòng và hoạt động với công
suất thấp hơn khi mọi người rời khỏi phòng.

Nhiệt độ cài đặt tự động trở về nhiệt độ đặt trước.

Giới hạn dòng điện hoạt động tối đa, và thực hiện
vận hành với mức điện năng tiêu thụ bị hạn chế.

Giới hạn điểm đặt nhiệt độ phòng

Chế độ tiết kiệm năng lượng

Phạm vi nhiệt độ tối đa và tối thiểu có thể được cài
đặt sao cho tiết kiệm năng lượng hơn nữa trong khi
xem xét sự thoải mái của người sử dụng.

Tăng nhiệt độ đặt ở chế độ làm mát và làm giảm
nhiệt độ đặt ở chế độ sưởi ấm, máy sẽ hoạt động
một cách tiết kiệm.

Chức năng thoải mái
Bộ khuếch tán nhiệt

Công nghệ tiên tiến của chúng tôi mang
lại sự thoải mái trong nhiều ứng dụng từ
dân dụng đến thương mại, công nghiệp
19 Giải thích tính năng
20 Hiệu suất mạnh mẽ
22 Tiết kiệm năng lượng tối ưu
23 Vận hành êm ái

Chức năng làm lạnh nhanh

Vận hành liên tục bằng luồng không khí tối đa
và tốc độ nén tối đa trong một thời gian nhất định,
cho phép nhiệt độ đạt được nhiệt độ cài đặt một
cách nhanh chóng.

Cài đặt nhiệt độ luôn >10°C

Một tấm lót bổ sung mở ra dựa trên cảm biến giám
sát để nhanh chóng nâng cao mức độ tiện nghi
ngay lập tức.

Chế độ hoạt động im lặng

Chế độ thay đổi tự động

Ðảo gió tự động lên/xuống

Ðộ ồn của dàn nóng có thể kiểm soát được.

Máy sẽ tự động chuyển giữa chế độ làm mát và
sưởi ấm (hoặc khô) dựa trên cài đặt nhiệt độ và
nhiệt độ phòng.

Các nắp lên/xuống tự động xoay lên và xuống.
Chức năng này tự động di chuyển cánh đảo gió theo
chiều lên/xuống để phân bố gió đều khắp căn phòng.

Chế độ đảo gió tự động

Tự động điều chỉnh hướng gió

Tự động khởi động lại

Hoạt động xoay kết hợp của cánh đảo gió được kích
hoạt tự động để xoay theo hướng ngang và dọc.

Tự động điều chỉnh hướng gió hiệu quả để theo dõi
sự thay đổi nhiệt độ phòng.

Trong trường hợp mất điện tạm thời, khi nguồn điện
được phục hồi điều hòa không khí sẽ tự động khởi
động lại ở chế độ hoạt động giống như trước.

Kết nối ống dẫn khí tươi

Lượng không khí trong lành

Ống dẫn có thể nối được

Không khí bên ngoài có thể được dẫn vào bằng
cách gắn ống dẫn cung cấp không khí sạch vào
và phần tùy chọn.

Không khí trong lành có thể được lấy bằng một
quạt có thể được kết nối bằng bộ điều khiển bên
ngoài.

Các hệ thống có khả năng gắn các ống nhánh dẫn
vào phân phối luồng không khí.

Khi người rời đi, hoạt động sưởi ấm tối thiểu được
thực hiện để duy trì nhiệt độ trong phòng. (Duy trì ở
10 độ C).

Luồng không khí lan toả đều
Luồng không khí quay tròn đều để không khí lan
toả đồng đều mà không có sự chênh lệch nhiệt độ
trong không gian làm việc.

Chức năng thuận tiện
Hẹn giờ tự động tắt

Hẹn giờ ngủ

Chương trình hẹn giờ

Tự động ngừng hoạt động khi một thời gian cố định
đã trôi qua kể từ khi bắt đầu hoạt động.

Máy vi tính dần dần thay đổi nhiệt độ phòng
một các tự động đem lại cho người dùng giấc ngủ
đêm thoải mái.

Hẹn giờ kỹ thuật số này cho phép lựa chọn một
trong bốn lựa chọn:
BẬT, TẮT, BẬT -> TẮT, TẮT-> BẬT

Hẹn giờ hàng tuần

Bộ đếm hàng tuần + đếm ngược

Báo hiệu lọc

Thời gian BẬT-TẮT khác nhau có thể được cài đặt
cho mỗi ngày.

Bộ đếm hàng tuần + bộ đếm ngược có thể đặt nhiệt
độ cho hai lần mở rộng cho mỗi ngày trong tuần.

Cho biết thời gian làm sạch bộ lọc bằng đèn báo
hiệu.

Bộ lọc khử mùi ion

Bộ lọc Apple-catechin

Tấm chắn có thể rửa được

Phân hủy mùi hấp thụ hiệu quả thông qua việc sử
dụng các hiệu ứng oxy hoá và giảm các ion tạo ra
bởi chất liệu gốm siêu mịn.

Sử dụng điện tĩnh để làm sạch các hạt nhỏ và bụi
trong không khí.

Do tấm chắn mặt trước có thể được tháo ra, nên
việc bảo dưỡng sẽ vô cùng dễ dàng.

Ðiểu khiển mạng LAN không dây
Bộ chuyển đổi Wi-Fi độc quyền cho phép điều
khiển máy điêu hòa không khí bằng điện thoại
thông minh hoặc máy tính bảng từ bên ngoài.

Chức năng làm sạch

Bộ lọc PM2.5
Làm sạch không khí, đảm bảo chặn được
những hạt bụi từ 0.3 ~ 2.5 μm.

Chức năng lắp đặt
Bơm xả tiêu chuẩn

Lớp phủ bảo vệ dàn tản nhiệt
Dàn tản nhiệt của đàn nóng được phủ một lớp sơn
màu xanh (Bluefin).

Các models áp dụng công nghệ
All DC Inverter.

18

Là công nghệ làm giảm sự mất mát
bằng cách điều chỉnh dạng sóng hiện
tại sang dạng sóng sin tốt.

Làm giảm tác động của từ thông và tăng
tốc độ và hiệu suất tối đa của máy nén
bằng công nghệ điều khiển vector.
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Hiệu suất mạnh mẽ

Ðiều khiển Inverter tối ưu

Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng theo mùa
Trên 90% thời gian hoạt động thực tế, các máy điều hoà thông thường đều hoạt
động chỉ một phần công suất so với công suất định mức.
Chúng tôi tập trung phát triển tỷ lệ tiết kiệm năng lượng theo mùa với điều khiển All
DC Inverter và công nghệ hiệu suất cao

Phạm vị hoạt đông thường xuyên

Bộ điều khiển inverter V-PAM làm giảm ảnh hưởng của
từ thông và tăng tốc độ, hiệu suất tối đa của máy nén
bằng công nghệ điều khiển vector. Công nghệ này giúp
đạt được thiết kế gọn nhẹ, hiệu quả cao hơn, hiệu suất
tố hơn.

Ngoài ra, điện áp được
tăng lên khi bắt đầu hoạt
động và chế độ làm lạnh
nhanh giúp đạt được sự
thoải mái nhanh chóng

COP

25

50
75
Heating part load

100

(%)

Công nghệ All DC Inverter
Máy nén rotor kép DC
Máy nén rotor 2 xi lanh hiệu suất cao
được sử dụng cho các dòng sản phẩm
của chúng tôi, tạo hiệu quả năng
lượng cao hơn so với máy nén tương
tự bằng cách tối ưu hoá cấu trúc bên
trong máy nén

Phạm vị rộng, hiệu quả cao

Cao

Hiệu suất máy nén

Cao

Bộ điều khiển inverter i-PAM là một công nghệ làm
giảm sự thất thoát bằng cách điều chỉnh dạng sóng hiện
tại sang dạng sóng sin tốt hơn. Ðiều này thúc đẩy việc sử
dụng hiệu quả nguồn điện đầu vào để đạt được hiệu suất
cao.
IPM*: Module điện thông minh

Hiệu quả cao tác động
đến hiệu quả theo mùa

Tối thiểu

Tối đa

Công suất máy nén

Ðộng cơ quạt DC

Ðiều khiển DC Inverter dạng sóng sin

Ðộng cơ quạt DC tạo ra năng lượng
mạnh mẽ, phạm vi hoạt động rộng và
hiệu quả cao

Vận hành hiệu quả cao nhờ sử
dụng bộ điều khiển DC dạng
sóng sin

Bộ Trao đổi nhiệt
Máy nén Rotor Kép DC

dành cho điều hòa treo tường
Bộ trao đổi nhiệt đa hướng mật độ cao
Hiệu suất trao đổi nhiệt được cải thiện đáng
kể bới bộ trao đổi nhiệt mỏng, mật độ cao,
và đa hướng
Bộ trao đổi nhiệt siêu mát hiệu suất cao

Bộ trao đổi nhiệt đa hướng
Ø5 mm

20 mm

20

Môi chất lạnh

Ða hướng (ảnh trên)
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Tiết kiệm năng lượng tối ưu

Vận hành êm ái

Luồng không khí theo chiều dọc
(24/30)

Thoải mái nhanh chóng
Vận hành thông minh

33 32 31 30 29

Bộ khuếch tán nhiệt

Ðiều khiển cảm biến con người
Cảm biến con người nhận biết chuyển động của
những người trong phòng và hoạt động với công
suất thấp hơn khi mọi người rời khỏi phòng. Khi
mọi người quay trở lại phòng, nó sẽ tự động trở
lại chế độ hoạt động trước đó.

TIẾT KIỆM ÐIỆN

Ðiều chỉnh

Làm mát/Khô

Luồng không khí theo chiều ngang

Ðiều khiển gió chính xác và cải thiện hiệu quả thông
gió nhờ 3 công nghệ. Kiểm soát luồng khí giúp tạo ra
môi trường thoải mái hơn cho người dùng

TỰ KHỞI
ÐỘNG LẠI

(24/30)

+2°C *Max. 30°C

( khoảng 20 phút)

15

16

17

18

Cài đặt
nhiệt độ

Sưởi ấm
Cài đặt
nhiệt độ

-4°C *Max. 16°C
Chế độ tiết kiệm

Chế độ thường

Chức năng làm lạnh nhanh

Chế độ thường

Vận hành liên tục bằng luồng không khí tối đa và tốc
độ nén tối đa trong một thời gian nhất định, cho
phép nhiệt độ đạt được nhiệt độ cài đặt một cách
nhanh chóng

Chế độ tiết kiệm

Giới hạn điểm đặt nhiệt độ phòng

Giới hạn dòng điện hoạt động tối đa, và thực
hiện vận hành với mức điện năng tiêu thụ bị hạn
chế

Phạm vi nhiệt độ tối đa và tối thiểu có thể được cài
đặt sao cho tiết kiệm năng lượng hơn nữa trong
khi xem xét sự thoải mái của người sử dụng.

30
°C

NÚT NHIỆT 10°C ” BẬT

Cài đặt nhiệt độ luôn >10°C
Khi người rời đi, hoạt động sưởi ấm tối thiểu được
thực hiện để duy trì nhiệt độ trong phòng. (Duy trì ở
10 độ C)

20°C

Dàn lạnh bắt đầu hoạt động

10°C

Ðiều khiển dễ sử dụng
(Tính năng tùy chọn thêm)
10

Phạm vi nhiệt độ bình thường

Fujitsu General cung cấp điều khiển trực tuyến (Sử dụng giao diện mạng LAN không dây)

Phạm vi nhiệt độ bị giới hạn

(Trong trường hợp vận hành làm mát )

Tự động trở lại nhiệt độ cài đặt

Hẹn giờ tắt tự động

• Nhiệt độ cài đặt tự động trở về nhiệt độ đặt
trước
• Khoảng thời gian trong đó có thể thay đổi
nhiệt độ cài đặt là 10 đến 120 phút.

• Dàn lạnh sẽ tự động tắt khi đạt đến khung thời
gian hoạt động đã được đặt trước
• Khung thời gian của bộ hẹn giờ tắt tự động có
thể được sắp xếp linh hoạt
• Thời gian tắt có thể được cài đặt từ 30 đến 240
phút

Nhiệt độ cài đặt
Làm lạnh

Nhiệt độ cài đặt thay đổi

Tự động trở lại

22°C

Bộ chuyển đổi Wi-Fi độc quyền cho
phép điêu khiển máy điêu hòa không
khí bằng điện thoại thông minh hoặc
máy tính bảng từ bên ngoài.

Phạm vi nhiệt độ cài đặt
từ 10 đến 120 phút

Nhiệt độ cài đặt thay đổi

Tự động trở lại

Bật

Tắt Bật Tự động Tắt Bật Tự động Tắt

25°C

1 tiếng

23°C

22

Thông báo lỗi

Tải xuống miễn phí

từ 10 đến 120 phút

8
13:40

BẬT/TẮT

Thời gian bình thường

17

Trạng thái đặc biệt
Cài đặt nhiệt độ

1 tiếng

Phạm vi nhiệt độ cài đặt

11:40

Màn hình hiển thị thân thiện với người sử dụng giúp thao
tác dễ dàng.

Chế độ vận hành
Chế độ tiết kiệm
Chế độ bảo dưỡng

Ðặt khoảng thời gian (17:00–24:00)

Thời gian

Ứng dụng thân thiện với người dùng

Giao diện mạng LAN
không dây

24°C

Nhiệt độ cài đặt
Sưởi ấm

Bằng cách sử dụng giao diện mạng LAN không dây
và ứng dụng FGLair của chúng tôi, bạn có thể kiểm
soát việc làm lạnh và sưởi ấm tại nhà bất cứ lúc nào
và bất cứ nơi đâu.

Quá thời gian

24

Cài đặt
Ðồng hồ bấm giờ

Thời gian
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ÐIỀU HOÀ DÂN DỤNG - INVERTER

Dòng sản phẩm INVERTER

Tóm tắt tính năng

INVERTER : Models dành cho thị trường Việt Nam
Loại

Loại

Class

Model

Môi chất lạnh

9

12

18

24

ASGG09CPTA-V

ASGG12CPTA-V

ASGG18CPTA-V

ASGG24CPTA-V

Treo tường

Loại điều hòa

Làm lành
& Sưởi ấm

Làm lạnh

NEW

Làm lạnh

09/12

18

24
Model

dành cho
Việt Nam

ASGG09JLTB-V

ASGG
09/12/18/24
CPTA-V

ASGG09JLTB-V
ASGG12JLTB-V

ASGG09LLTB-V
ASGG12LLTA-V

(24)

(12)

(12)

ASGG12JLTB-V

Làm lạnh

Treo tường
ASGG09LLTB-V

Công nghệ

Công nghệ All DC Inverter

ASGG12LLTA-V

Làm lạnh & Sưởi ấm

Công nghệ điều khiển i-PAM

Chức năng tiết kiện năng lượng

Công nghệ điều khiển V-PAM

Cách nhận biết điều hòa tiết kiệm điện
Dựa vào chỉ số năng lượng (CSPF) đã được kiểm định và cấp nhãn năng lượng dán trên điều hòa, bạn có thế tính toán và chọn cho mình
một máy điều hòa không khí tiết kiệm điện năng nhất.

Chế độ tiết kiệm
Giới hạn điểm đặt nhiệt độ phòng
Tự động trở lại nhiệt độ cài đặt
Chế độ tiết kiệm năng lượng
Bộ khuếch tán nhiệt

Chỉ sổ năng lượng (CSPF) càng cao mức tiết kiệm điện càng nhiều.

Chức năng làm lạnh

Máy 1:

Máy 2:

Hiệu suất năng lượng

Hiệu suất năng lượng

CSPF= 6,39

CSPF= 5,36

Chức năng thoải mái

Nhiệt độ sưởi 10oC
Chế độ hoạt động im lặng

(24)

Chế độ tự động
Ðảo gió tự động lên/ xuống

6,39

Chế độ đảo gió tự động

5,36

(24)

Tự động điều chỉnh hướng gió
Tự động khởi động lại
Hẹn giờ tự động tắt

Máy 1 có CSPF cao hơn Máy 2

Chức năng thuận tiện

Hẹn giờ ngủ
Chương trình hẹn giờ
Hẹn giờ hàng tuần
Bộ đếm hàng tuần + đếm ngược
Báo hiệu lọc

Chức năng làm sạch

Bộ lọc khử mùi ion
Bộ lọc Apple - catechin
Tấm chắn có thể rửa được

Lắp đặt

Bộ lọc bụi mịn PM2.5

24

Bơm xả tiêu chuẩn
Lớp phủ bảo vệ dàn tản nhiệt

25

ÐIỀU HOÀ DÂN DỤNG - INVERTER 1 CHIỀU LẠNH
Model: ASGG09CPTA-V / ASGG12CPTA-V / ASGG18CPTA-V / ASGG24CPTA-V

MỚI

Model inverter
nhiệt đới hóa
ASGG09CPTA-V
ASGG12CPTA-V
ASGG18CPTA-V
ASGG24CPTA-V

(09/12/18)

(24)

Ðiều khiển không dây
ASGG18CPTA-V

ASGG09/12CPTA-V

AOGG09CPTA-V
AOGG12CPTA-V
AOGG18CPTA-V

ASGG24CPTA-V

Thống sô kỹ thuật
Tên Model

Dàn lạnh

ASGG09CPTA-V

ASGG12CPTA-V

ASGG18CPTA-V

ASGG24CPTA-V

Dàn nóng

AOGG09CPTA-V

AOGG12CPTA-V

AOGG18CPTA-V

AOGG24CPTA-V

220/1/50
2.70(0.7-2.9)
9,200(2,400-9,900)
0.81
3.33
4.87
4.2
1.0
43
50
550
1,910
270 × 784 × 224
8.5(19)
541 × 663 × 290
22.0(49)
6.35/9.52
11.8/15.0 to 16.8
20(10)
15
Từ 18 đến 32
Từ 18 đến 52
R32

220/1/50
3.37(0.8-3.5)
11,500(2,900-12,100)
1.18
2.86
4.66
5.9
1.5
43
50
550
1,910
270 × 784 × 224
8.5(19)
541 × 663 × 290
22.0(49)
6.35/9.52
11.8/15.0 to 16.8
20(10)
15
Từ 18 đến 32
Từ 18 đến 52
R32

220/1/50
5.28(1.3-5.4)
18,000(4,500-18,400)
1.88
2.81
5.02
8.8
1.9
49
51
940
1,660
270 × 834 × 239
11.0(24)
541 × 663 × 290
27.0(60)
6.35/12.70
13.8 /15.8 to 16.7
20(10)
15
Từ 18 đến 32
Từ 18 đến 52
R32

220/1/50
7.04(1.8-7.0)
24,000(6,000-24,000)
2.39
2.95
5.71
11.1
2.7
50
53
1,160
2,885
280 × 980 × 240
12.5(28)
632 × 799 × 290
36.0(79)
6.35/12.70
13.8 /15.8 to 16.7
25(15)
20
Từ 18 đến 32
Từ 18 đến 52
R32

Nguồn điện cấp
Công suất
(24)

(24)

(24)

Lớp phủ chống ăn mòn màu xanh Bluefin

Trang bị Bộ lọc mới PM2.5

Dàn tản nhiệt của dàn nóng được
phủ một lớp sơn màu xanh
(Bluefin) giúp tăng độ cường độ
bền. Những lớp phủ đặc biệt này
có tác dụng bảo vệ chống ăn
mòn từ không khí, nước và các
chất ăn mòn khác.

Làm sạch không khí, đảm bảo lọc được những hạt bụi từ 0.3 ~ 2.5 μm.
*PM 2.5 là thuật ngữ chung cho các hạt nhỏ vật chất dưới 2.5 μm.
Lọc được nhiều bụi nhờ
hình dạng nếp gấp

Bộ lọc PM 2.5

Ðiện tiêu thụ
EER
Hiệu suất năng lượng CSPF
Cường độ dòng điện
Khử ẩm
Ðộ ồn
(Làm lạnh/Sưởi ấm)
Sức gió xa
(Làm lạnh/Sưởi ấm)
Kích thước thực
HxWxD
Khối lượng tịnh

AOGG24CPTA-V

V/Ø/Hz
kW
Btu/h
kW
W/W

Làm lạnh
(Tối thiểu - Tối đa)
Làm lạnh
Làm lạnh
Làm lạnh

A
I/h

Dàn lạnh (Cao)
Dàn nóng
Dàn lạnh (Cao)
Dàn nóng

dB(A)
m3/h
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)

Dàn lạnh
Dàn nóng

Kết nối đường ống (Nhỏ/Lớn)
Ðường kính ống thoát nước (Trong/Ngoài)
Chiều dài ống tối đa (Trước khi nạp)
Chênh lệch độ cao tối đa
Dàn lạnh
Phạm vi hoạt động
Dàn nóng
Môi chất lạnh

mm
m
°CDB

Khả năng làm mát mạnh mẽ
Nhiệt độ hoạt động lên tới 52°C
Phát triển hệ thống mới, mở rộng nhiệt độ ngoài trời
từ 46°C to 52°C. Cung cấp môi trường mát mẻ và thoải
mái ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời ở mức 52°C.

Kích thước

32°C

Mới

Hiện tại

Sản phẩm nhiệt đới hóa

(Ðơn vị : mm)

Sản phẩm được nhiệt đới hóa phù hợp với khí hậu của vùng
nhiệt đới, giúp bảo vệ và tăng thời gian sử dụng của điều hòa
tốt nhất, bất chấp môi trường nhiệt đới khắc nghiệt.

Dàn lạnh :
ASGG09CPTA-V
ASGG12CPTA-V

Dàn nóng:
784

224

AOGG09CPTA-V
AOGG12CPTA-V
AOGG18CPTA-V

19

663

68

16

290

270

18°C

Nhiệt độ ngoài trời

46°C

52°C

20

18°C

541

Nhiệt độ trong nhà

Model MỚI
Mở rộng phạm vi hoạt động

Hệ thống chịu được điện áp cao (HRS)

Môi chất lạnh R32 rất thân thiện với môi
trường, giúp giảm khí thải nhà kính, giảm
hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Max 450 V

33

ASGG18CPTA-V

834

AOGG24CPTA-V

3.0

ASGG24CPTA-V

980

19

799

68

16

290

240

632

*:09/12/18 models

30

239

270

Chịu được sự tăng vọt của điện
áp lên tới 450 V*.
Bảng mạch PCB mới được thiết
kế tối ưu hoạt động ổn định và
siêu mạnh khi điện áp tăng
vọt lên đến 450 V.

Sử dụng Môi chất làm lạnh mới R32

Model này đạt 5* tiết kiệm năng lượng
tại Việt Nam.

20

280

Ðạt 5 sao hiệu suất năng lượng
CSPF vượt trội

33

30

ASGG09CP TA-V
AOGG09CP TA-V
2,70

9.200
4,87

TCVN 7830: 2015

26
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ÐIỀU HOÀ DÂN DỤNG - ALL DC INVERTER 1 CHIỀU LẠNH
Model: ASGG09JLTB-V / ASGG12JLTB-V

ASGG09JLTB-V
ASGG12JLTB-V

(09/12)

AOGG09JLTB-V
AOGG12JLTB-V

(12)

Dàn lạnh

Tên model

Thiết kế nhỏ gọn hiệu suất cao

Vận hành êm ái

Thiết kế nhỏ gọn với bộ trao đổi nhiệt mật độ cao
đa hướng.

Vận hành với độ ồn thấp bởi thiết kế tạo ra luồng không khí mới.
Vận hành êm ái tạo nên môi trường thoải mái trong phòng ngủ
và phòng làm việc.

Nhiệt độ đều đặn

Sao năng lượng
Nguồn điện cấp
Loại nguồn điện cấp
Công suất

Làm lạnh

5

kW

2.50 (0.9-3.0)

3.40 (0.9-3.8)

8,500
0.720
3.47
6.13

11,600
1.060
3.21
6.26

3.6

5.3

A
l/h

Cao

m3/h
dB(A)
mm
kg
mm
kg
mm
m
m
°C

Dàn lạnh
Dàn nóng

Môi chất lạnh

220 / 1 / 50
Từ dàn nóng

BTU/h

kW
W/W

Kết nối đường ống (Nhỏ / Lớn)
Chiều dài ống tối đa (Trước khi nạp)
Chênh lệch độ cao tối đa
Dàn lạnh
Phạm vi hoạt động

Chế độ hẹn giờ tiện lợi hơn

ASGG12JLTB-V
AOGG12JLTB-V

5
V / Ø / Hz

Ðiện tiêu thụ
Làm lạnh
EER
Làm lạnh
Hiệu suất năng lượng CSPF
Cường độ dòng điện
Làm lạnh
Khử ẩm
Làm lạnh
Dàn lạnh
Luồng khí
Dàn nóng
Dàn lạnh
Ðộ ồn
Dàn nóng
Kích thước thực
(H×W×D)
Khối lượng tịnh

ASGG09JLTB-V
AOGG09JLTB-V

Dàn nóng

1.3

1.8

720

720

740
43

1,830
43

47
262 × 820 × 206
7.0 (15)
540 × 660 × 290
25.0 (55)
6.35/9.52

50
262 × 820 × 206
7.0 (15)
540 × 660 × 290
28.0 (62)
6.35/9.52

20(15)
15

20(15)
15

Từ 18 đến 46

Từ 18 đến 46

R410A

R410A

Kích thước
(Ðơn vị : mm)

Vận hành tiết kiệm

Bảo dưỡng dễ dàng

820 mm

20

660 mm

60

290 mm

206 mm

540 mm

262 mm

Chế độ làm lạnh nhanh

Model này đạt tiêu chuẩn 5* hiệu suất năng lượng:
(CSPF): 6.13 - 6.26

28

25

Ðạt 5 sao hiệu suất năng lượng CSPF vượt trội
454 mm
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ÐIỀU HOÀ DÂN DỤNG - ALL DC INVERTER 2 CHIỀU
Model: ASGG09LLTB-V / ASGG12LLTA-V

Model Inverter
2 chiều sang trọng
ASGG09LLTB-V
ASGG12LLTA-V
Ðiều khiển không dây
AOGG09LLTB-V
AOGG12LLTA-V

Thống số kỹ thuật
Tên Model

Dàn lạnh

ASGG09LLTB-V

ASGG12LLTA-V

Dàn nóng

AOGG09LLTB-V

AOGG12LLTA-V

220/1/50
2.50(0.9-3.0)
8,500(3,070-10,230)
3.00(0.9-3.8)
10,200(3,070-12,960)
0.72/0.74
6.39
3.47
4.05
3.6/3.6
1.3
43/43
47/48
720/740
1,670/1,470
262 × 820 × 206
7.0 (15)
540 × 660 × 290
25.0 (55)
6.35/9.52
11.8/15.0 to 16.8
20(15)
15
Từ 18 đến 46
Từ -15 đến 24
R410A

220/1/50
3.40(0.9-3.8)
11,600(3,070-12,960)
4.00(0.9-5.0)
13,600(3,070-17,060)
1.10/1.13
5.95
3.21
3.54
5.3/5.5
1.8
43/43
50/51
720/740
1,830/1,600
262 × 820 × 206
7.0 (15)
540 × 660 × 290
28.0 (62)
6.35/9.52
11.8/15.0 to 16.8
20(15)
15
Từ 18 đến 46
Từ -15 đến 24
R410A

Nguồn điện cấp
Công suất

(12)

Thiết kế nhỏ gọn,
hiệu suất cao

Bộ trao đổi nhiệt mật độ cao

7 mm 5 mm
Giảm thể tích của bộ
trao đổi nhiệt

Tăng hiệu suất
bộ trao đổi nhiệt

30%

Kích thước thực
HxWxD
Khối lượng tịnh

Chế độ hẹn giờ tiện lợi hơn

Vận hành êm ái

Tích hợp cài đặt BẬT - TẮT hoặc TẮT - BẬT phù hợp với mọi nhu cầu.
(Cài đặt thời gian linh hoạt (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, -----9.5, 10, 11, 12 giờ)

Vận hành với độ ồn thấp bởi thiết kế tạo ra luồng không khí mới.
Vận hành êm ái tạo nên môi trường thoải mái trong phòng ngủ
và phòng làm việc.

Từ khi thức dậy đến lúc đi làm
PM 11:00
set
TẮT
10 tiếng

Từ khi ngủ đến khi thức dậy
TẮT
2 tiếng

12

9

3

Sưởi ấm
(Tối thiểu - Tối đa)

Ðiện tiêu thụ
Làm lạnh/Sưởi ấm
Hiệu suất năng lượng CSPF
EER
Làm lạnh
COP
Sưởi ấm
Cường độ dòng điện
Làm lạnh/Sưởi ấm
Khử ẩm
Dàn lạnh (Cao)
Ðộ ồn
(Làm lạnh/Sưởi ấm)
Dàn nóng
Dàn lạnh (Cao)
Sức gió xa
(Làm lạnh/Sưởi ấm)
Dàn nóng

Phân bổ nhiệt độ
đồng đều

Ðường ống nhỏ gọn

Thiết kế nhỏ gọn với bộ trao đổi
nhiệt mật độ cao đa hướng.

Làm lạnh
(Tối thiểu - Tối đa)

Dàn lạnh
Dàn nóng

Kết nối đường ống (Nhỏ/Lớn)
Ðường kính ống thoát nước (Trong/Ngoài)
Chiều dài ống tối đa (Trước khi nạp)
Chênh lệch độ cao tối đa
Làm lạnh
Phạm vi hoạt động
Sưởi ấm
Môi chất lạnh

V/Ø/Hz
kW
Btu/h
kW
Btu/h
kW
W/W
A
I/h
dB(A)
m3/h
mm
kg(lbs)
mm
kg(lbs)
mm
m
°CDB

12

PM 9:00 9
set

Phụ kiện tuỳ chọn

3

Bộ điều khiển: UTZ-RXLA
6

6

BẬT
7 tiếng

BẬT
9 tiếng

cài đặt BẬT - TẮT

cài đặt TẮT - BẬT

Kích thước
(Ðơn vị : mm)

Chế độ làm lạnh nhanh

Vận hành tiết kiệm

Bảo dưỡng dễ dàng

Nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt.

820 mm

660 mm
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290 mm

206 mm

540 mm

262 mm
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Model này đạt tiêu chuẩn 5* hiệu suất năng lượng:
(CSPF): 6.39 - 5.95
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Ðạt 5 sao hiệu suất năng lượng
CSPF vượt trội
454 mm
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