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Plejadę zaprezentowanych na targach Chillventa nowości otwierają całkowicie nowy system
mini VRF serii J-III L
wielkości 8HP, 10HP i 12HP (aż do 33kW) oraz 
nowy typoszereg jednostek zewnętrznych 
VRF
wielkości 14HP, 61HP, 18HP i 20HP. Produkty te pozwalają na dobór zupełnie nowych
kombinacji systemów, jak również stworzą nowe możliwości montażowe. Seria J-III L łączy w
sobie wszystkie cechy wymagane dla systemów małej i średniej wielkości oferując nawet 30
jednostek wewnętrznych, długość instalacji wynoszącą do 400 m, małe gabaryty jednostki
zewnętrznej, niski poziom hałasu, czy jednostki wewnętrzne małej mocy (od 1,1 kW). W
systemie J-III L znacząco zredukowano ilość ładunku czynnika chłodniczego do 7,5kg, co w
przypadku wycieku minimalizuje potencjalne szkody dla środowiska oraz wyklucza ryzyko
przekroczenia dopuszczalnych stężeń w pomieszczeniach.
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      Podczas wystawy Chillventa swoją premierę miał również największy w ofercie FUJITSUagregat do systemu AIRSTAGE VRF V o mocy chłodniczej 56kW. Niebywałym atutem nowego modelu jest oszczędność miejsca do 33 proc. powierzchni,ponieważ teraz pojedyncza jednostka umożliwia podłączenie do 51 urządzeń wewnętrznych ido 500 m instalacji, a możliwe kombinacje to w wersji maksymalnej aż 64 jednostki wewnętrzneprzy wielkości systemu 54HP oraz 1000 m podłączonej instalacji.     Dopełnieniem zapowiadanych na rok 2017 nowości w segmencie urządzeń AIRSTAGE VRFjest linia nowych sterowników i interfejsów komunikacyjnych. W gamie rozwiązań dladomów i biur FUJITSU zaoferuje nowe sterowniki centralne i nowe interfejsy: BACnet w wersjiniewymagającej dodatkowego komputera oraz KNX, który umożliwi komunikację z większąilością jednostek. Do sprzedaży trafią ponadto dwa nowe modele prostych sterownikówprzewodowych z dużymi podświetlanymi ekranami ciekłokrystalicznymi oraz nowy przełącznikfunkcji jako urządzenia dedykowane głównie do zastosowań hotelowych. Ciekawe funkcjewprowadzono również w oprogramowaniu sterującym SYSTEM CONTROLLER – nowerozwiązania umożliwiają sterowanie zewnętrznymi urządzeniami przy wykorzystaniu protokołuModBus.      

      Plany FUJITSU na rok 2017 będą w równym stopniu skoncentrowane wokół rozwoju grupyurządzeń mniejszych z segmentu RAC i PAC. Przede wszystkim producent aktywnie poszukujeczynników alternatywnych dla R410A, co odzwierciedla ogólny trend w branży skoncentrowanywokół eksploracji nowych, proekologicznych rozwiązań. Jednym z efektów tej pracy jestnajnowszy klimatyzator ścienny NOCRIA X Dual Blaster wykorzystujący czynnik R32.    NORCIA X Dual Blaster to jednak nie tylko nowy czynnik. Ten unikalny klimatyzator o mocychłodniczej od 2,5kW do 3,5kW, który już wkrótce pojawi się na naszym rynku, łączyinnowacyjną konstrukcję z futurystycznym designem. Seria Nocria X, oprócz głównego nawiewuznajdującego się z przodu urządzenia, posiada dwa dodatkowe, boczne dyfuzory kierunkującenawiew w trybie chłodzenia i grzania w sposób zapewniający niemal idealny rozkład powietrzaoraz temperatury, bez efektu tzw. martwych stref i przy znacznie szybszym osiąganiu zadanychparametrów temperaturowych. Inne ważne zalety klimatyzatora to system automatycznegoczyszczenia fi ltra, czujnik ruchu oraz najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ przybardzo wysokich parametrach pracy: SEER 8,5 i SCOP 5,1.      
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      Zmiany szykują się również w typoszeregu urządzeń Multi Split: FUJITSU rozszerzy ofertę osystemy MULTI 5 i MULTI 6 (odpowiednio do 5 i 6 jednostek wewnętrznych), z kolei systemMulti  Symultanicznyzostanie wzbogacony o możliwość podłączenia nawet 4 jednostek wewnętrznych.    Długą listę nowości FUJITSU na rok 2017 zamyka nowa aplikacja na smartfony „FGLair”umożliwiająca zdalne sterowanie klimatyzatorem, jak również aktualizacje oprogramowania –zarówno projektowego tj. DESIGN SIMULATOR, MULTISELECTOR, CDF Analytics, jak iserwisowego – czyli SERVICE TOOL i Mobile Technician.     Generalnym dystrybutorem urządzeń marki FUJITSU w Polsce jest firma KLIMA-THERM.      
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