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Het meest betrouwbare multi airconditioningsysteem voor 
gebouwen dat voldoet aan de hoogste technologische voor-
delen van FUJI ELECTRIC , een van de grootste Japanse elek-
tronica bedrijven. 

 Grote capaciteit 
 multi VRF-systeem
De mogelijkheid om 3 buitendelen samen aan te sluiten in serie tot een totaal 
van 120KW, met een verschil van 5,5 KW onderling, geeft grote vrijheid in systeem
ontwerp. Reducering van het aantal buitendelen en leidingstelsels bespaard 
veel oppervlakte ten opzichte van voorgaande modellen.

 Gelijkstroom gestuurde 
 inverter compressor
De toepassing van de zeer efficiënte gelijkstroom gestuurde inverter compressor 
en de nieuwste controle techniek resulteert in een nauwkeurige werking, verbeterde 
systeem efficiëntie, en een energie zuinige en meer economische werking.

 Lang koelleiding 
 systeem ontwerp
Maximum leidinglengte 150m. Dankzij de specificaties van het ontwerp mag er een 
afstand van 60m gehanteerd worden tussen het eerste verdeelstuk en het laatste 
binnendeel. Hierdoor is dit systeem perfect toepasbaar in grote gebouwen en is er 
een hoge graad van ontwerp flexibiliteit.

 Hoog rendement 
 koelmiddel R410A
Het milieu wordt ontlast door het gebruik van het zeer efficiente koelmiddel R410a 
dat de ozon laag niet afbreekt. Dit koelmiddel verhoogd de energie efficiëntie,
systeem prestaties, warmte overdracht, en resulteerd in een verkleining van leiding 
diameter in vergelijking met vorige modellen.  Tevens leidt dit tot een aanzienlijke 
kostenbesparing op deze installatie fase van een project .

VRF-systeem

Multi airconditioningsysteem voor gebouwen
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Hoge betrouwbaarheid 

 hoge betrouwbaarheid garandeerd constant een comfortabele omgeving.

Compressor rotatie controle 

Verlengd de levensduur van iedere compressor door 
deze minder te belasten. 

Naast het verminderen van het aantal keren
dat de compressoren worden aan en uit 
geschakeld wordt ook het opstarten over 
alle compressoren verdeelt door de 
rotatiecontrole. De rotatiecontrole verlengd 
de levensduur en dus de betrouwbaarheid 
van iedere compressor.

vaste 
snelheid

 Inverter 

Compressor start rotatie. 

verdeling van het opstarten 
door rotatie

(vaste snelheid)
start rotatie 

controle
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Back-up werking 
Buitendeel 

Continue werking wordt gegarandeerd mocht er een storing 
aan een compressor optreden.

Er is geen directe uitschakeling van het systeem bij een sto-
ring van een compressor . de andere compressoren blijven 
in werking op basis van de back-up werking.

 
Binnendeel

Continue werking wordt gegarandeerd mocht er een sto-
ring aan en binnendeel optreden.

Alle binnendelen in het systeem blijven in werking en 
worden niet beïnvloed door het uitvallen van een binnen-
deel.

uitval

Master Slave Slave

Optimale olie vereffening 
Stabiele werking van de compressoren door optimale 
olie vereffening.

Ingesloten hoog efficiëntie olie verdeler voor 
grote capaciteitcyclus. 

Olie wordt uitgebalanceerd en behoud gelijke 
niveaus.

Olie wordt teruggewonnen door het controleren 
van de koelmiddelstroming. olie afscheider           olie vereffeningleiding

“Blue fin” condensor coating
De condensor is corrosie bestand zelfs in vochtige 
kust gebieden dankzij de “blue fin” coating. “blue fin” coating 

“blue fin” bescherming
standaard chrome bescherming
aluminium basis materiaal 
Hydrofiellaag

WEB monitoring programma  
UTR -YMSA 

Probleemloze werking ten alle tijden door 
middel van het WEB monitoring programma.

De werkingstatus van het VRF-systeem  in een 
gebouw kan bekeken worden via internet op 
ieder moment van de dag.

monitoring locatie VRF-systeem locatie
Buitendeel

Transmissie kabel

Web monitor

Transmissie adapter

Binnendeel

Internet
of 

telefoonlijn
aansluiting



Ruimte A
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OFF

24°C

26°C

22°C

Hoog

HoogLaag

0.5°C

Optimaal comfort 
 verhoogd comfort door exacte controle technologie.

Induvidueel airconditioningssysteem 

Aangenaam airconditioningsysteem voldoet 
aan de behoeftes van de induviduele ruimtes.

6



�

Ruimte A

24°C
Ruimte B

18°C

Ruimte E

23°C
Ruimte C

27°C
Ruimte D

OFF

24°C

26°C

22°C

Hoog

HoogLaag

0.5°C

Ruimte A

24°C
Ruimte B

18°C

Ruimte E

23°C
Ruimte C

27°C
Ruimte D

OFF

24°C

26°C

22°C

Hoog

HoogLaag

0.5°C

Vloeistof niveau uitbalancering

Constante capaciteit en minder koelmiddel stromingsgeluid door

het stabiliseren van het koelmiddel. 

Het stabiliseren van het koelmiddel in het 
systeem wordt geregeld door het controleren 
van de vloeistof uitbalancering en het subkoel-
circuit tussen de vloeistofvaten van de buiten-
delen. Door het stabiele koelmiddel is het 
mogelijk om lange lengtes koelleiding aan te 
sluiten zonder hinder te hebben van 
stromingsgeluid.

d
ru

k

 enthalpy

subkoelcircuit

 verhoogde koelmiddel 
capaciteit door 

subkoeling.

 Regelmatig vermogen door koel-
middelvloeistof van subkoeling

 groot vloeistof vat 

 naar accumulator 

naar 
binnendeel  

Ruimte temperatuur beheersing. 
Gegarandeerd comfort door een continue exacte
koelmiddel stroming. 

Tot op 0,5 C exact wordt de temperatuur 
comfortabel beheerst in de ruimte. Dit 
wordt bereikt door de precieze koel-
middel stroming, inverter techniek,en de 
doorgave van het elektronisch expansie 
ventiel van het binnendeel.

Temperatuursverandering in de ruimte. Simulatie in verwarming stand.

Grote verschillen in kamertemperatuur

verlies verlies

koud

ingestelde temperatuur 

ingestelde temperatuur conventionele nieuw model
Sneller bereik van de 
ingestelde temperatuur

hoog

laag
start

Comfort door kleine verschillen in ruimtetemperatuur.

Inverter regeling 
Zuinigheid en comfort worden bereikt door

het implementeren van de inverter regeling. 

Zuinigheid en comfort worden bereikt door het toe-
passen van linieere stappen controle in combinatie 
met inverter - en vaste snelheid compressoren,waar-
door er een preciezere controle is op de benodigde 
hoeveelheid koelmiddel dat circuleert voor de capaci-
teitsvraag van het systeem. Dit resulteert in een meer 
comfortabele omgeving dankzij het toepassen van 
de exacte koelmiddelstroming beheersing.

Exacte capaciteit 
beheersing

de capaciteits beheersing door de 
inverter compressor.

Laag geluidsniveau

b
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d
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 inverter 

 vaste snelheid 

Superstille werking
Buitendeel

Buitendeel garandeert een 
superstille werking. 

Het geluidsniveau van het bui-
tendeel heeft een lager geluid-
sniveau dankzij het toepassen 
van een dubbele geluidswer-
ende ring en grotere ventilator 
bladen. Het geluidsniveau kan 
verlaagd worden met 4 tot 5 
dB(A) door het inschakelen 
van de stille modus.

Binnendeel

Stille binnendelen ideaal voor 
slaapkamers of andere ruimtes 
waar stilte gewenst is.

  

Compact kanaal
Laag geluidsniveau

laag statische druk
Comfort model

Compact wandmodel

vloeistof niveau sensor
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Zeer efficiënte werking 
Zeer efficiënte systeemwerking.

Dit systeem benut de voordelen van de multi opstelling 
van de buitendelen. 

De condensor wordt maximaal gebruikt qua efficiëntie 
doordat alle condensoren samen zijn aangesloten. 

Voorbeeld:
het grote condensoroppervlakte wordt 
altijd gebruikt zelfs wanneer er maar enkele 
compressoren in werking zijn.

conventionele methode. 

Efficiënt gebruik van de condensoren van 
de buitendelen
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Gelijkstroom gestuurde inverter 
compressor 
Zeer efficiente werking wordt bereikt door het toepassen van hoge druk 
scroll compressoren.
Een energie besparende en uiterst efficiënte werking wordt gerealiseerd 
door het combineren van de gelijkstroom gestuurde scroll inverter com-
pressor met vaste snelheid compressoren. 

Hoge COP 
Door de toegepaste technologie in het 
buitendeel wordt er een hoger niveau 
rendement bereikt (C.O.P.).

Hoog efficiënt koelmiddel R410A
 

Sinus-golf gelijkstroom
inverter
Energiebesparing en een uiterst efficiënte 
werking worden bereikt door de toe-
passing van de sinusgolf gelijkstroom 
inverter op de sturing van
de installatie. 

gelijkstroom
inverter

 gestuurde 
compressor

Grote ventilator

Voor het verlagen van windgeluiden is een nieuw ont-
worpen ventilatieblad toegepast, waardoor er  minder 
werkings geluid is.

Sinus-golf 
gelijkstroom 

inverter 
sturing

Sinus-golf

Minder belasting voor het milieu 
en een verbetering in operationele 
werking wordt bereikt door het 
toepassen van efficiëntie 
koelmiddel.koelen 

verwarmen  

technische gegevens zijn beschikbaar.

koelmiddel eigenschappen (vergelijking R22/R40�C/R410A)
koelmiddel                R22   R40�C          R410A

Compositie         één 
Component

gemengd
Component

gemengd
Component

Werkings druk                 vergelijkbaar     1,6 x hoger 
Capaciteit                            vergelijkbaar     1,5 x hoger 
Drukverlies                 vergelijkbaar     0,6 x lager 
Totaal efficiëntie                 vergelijkbaar    1,05 x hoger 
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Ontwerp vrijheid
Ontwerp mogelijkheden garanderen altijd een oplossing voor iedere toepassing.

Grote aansluitcapaciteit
150% totaal aan capaciteit binnendelen mag aangesloten worden ten opzichte van de capaciteit van het 
buitendeel.

De ratio van de aan te sluiten binnendelen op dit systeem ligt tussen de 50 en 150% ten opzichte van 
de capaciteit van het buitendeel. Hierdoor wordt de grootst mogelijke diversiteit bereikt voor het 
aansluiten tot maximaal 4� binnendelen op een koelcircuit.(van �4 tot 120KW).   

let op:  wanneer  alle binnendelen tegelijk in werking zijn op de maximale individuele capaciteit  
 is er een lichte capaciteitsvermindering.

Max.
aan te sluiten 

capaciteit 

150%

Max.
aan te sluiten 
binnendelen

48
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Werking bij lage 
buitentemperatuur 

Bereik van het werkingsgebied 

Als toonaangevend marktleider is er een 
zeer breed werkingsgebied bereikbaar. De 
toepassing wordt hierdoor onder alle denkbare 
weersomstandigheden altijd gegarandeerd.  

 -15C
minimale 

buiten-
temperatuur  

koelen  

-20C 
minimale 

buiten-
temperatuur  
verwarming 

Let op: voor buitendelen aangesloten als multi 
systeem geldt een buitentemperatuur van -5C 
in koelen modus.

Lang koelleiding systeem ontwerp

Maximum leidinglengte bedraagd 150m.  Dankzij de 
specificaties van het ontwerp mag er een afstand van 60m 
gehanteerd worden tussen het eerste verdeelstuk en het laatste 
binnendeel. Hierdoor is dit systeem perfect toepasbaar in grote 
gebouwen en is er een hoge graad van ontwerp flexibiliteit.

Actuele leidinglengte

Hoogte verschil 
tussen buitendeel 
en binnendeel 
onderling.

Hoogte verschil 
tussen binnendelen 
onderling.

Leidinglengte tussen het 
eerste verdeelstuk en het 
laatste binnendeel. 

Indien 
buitendeel 
beneden: 40m max.

Buitendeel bespaard kostbare installatieruimte door 
de compactheid
De installatieruimte voor het buitendeel kan gereduceerd worden met ongeveer 33% door 
het instaleren van de VRF V-serie ten opzichte van het voorgaande 2� KW  model.

V serie - 40KW _ 40 KW (2 buitendelen).

Conventionele modellen 2�KW+2�KW+ 22,4KW (2+1 buitendelen).

Vloeroppervlakte 
33% minder

33,8%
Plaats 

besparing
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Eenvoudige installatie

Multi airconditioningsysteem voor grote gebouwen met 

nummerieke superieure installatie eigenschappen.

Eenvoudige
communicatiebedrading
Aansluitingsmethode vereenvoudigd het 
installatiewerk en voorkomt storingen. 

Door gebruik te maken van een niet polaire bedrade 
aansluitmethode wordt de bedradinglengte verminderd 
in vergelijking met andere systemen.   

eenvoudige 
bedradingmethode 

andere 
bedradingmethode 

Eenvoudig leidingsysteem
Verdeelstukken en headers  zorgen voor een  
eenvoudige en flexibele montage en resulteren in 
minder installatiekosten.

Verdeelstukken Headers

Buitendelen

Vloeistofleiding

zuigleiding

Binnendeel

Binnendeel

Reductie leidingsdiameter
Door gebruik van koelmiddel R410A is er een 
kleinere diameter van koelleidingen vereist 
waardoor ruimte en kosten bespaard worden.

verkleining 
diameter

Voorbeeld; 28kw buitendeel

Leidingkeuze in 4 richtingen
Leiding aansluiting

De installatie werken kunnen 
meer gevarieerd worden 
doordat de leidingen in 
4 richtingen kunnen worden 
aangesloten. 

4 richtingen
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Reductie van het aantal koelleidingsystemen per buitendeel naar de verschillende verdiepingen
Voorbeeld: 252kw (�4kw x 3) 

Minder 
leidingen

Minder leidingschacht
ruimte

V-series

V-series

vereenvoudigde stijgleiding

3 x stijgleiding

Leidingschacht
Bestaand model

Bestaand model

Ieder buitendeel heeft 
veticaal een apparte 
koelleiding nodig.

zuigleiding
vloeistofleiding

� x stijgleiding

Leidingschacht

Compact buitendeel past in 
een kleine lift.

buitendeel past in een 
kleine lift.

Takelbandogen 
vereenvoudige 
het takelen.
Het buitendeel kan makkelijk opgepakt worden 
door een kraan en geplaatst worden op een dak.

Makkelijk 
verwijderbaar
pallet.

beschermplaat

pallet wagen

leverings pallet Vork heftruck

Eenvoudige 
vervanging

Compressor kan eenvoudig verwijderd 
worden door de slede naar voren te 
schuiven voor inspectie of 
vervangingswerk.

Eenvoudige lekbak 
reiniging
De afneembare lekbak 
vereenvoudigd het 
verwijderen van vuil of 
bladeren uit het 
buitendeel.

condenssor

lekbak
vuil

Service tool
UTR-YSTC
Een overzicht en 
systeemanalyse
vergemakkelijkt
installatie en 
onderhoud.
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UTR-YOTB

UTR-YCA / UTB-GCA

UTB-XPB

UTB-XRA

UTB-XVB

UTB-XUB

UTB-YDB / UTB-GDB

UTR-YLBA

UTR-YRDA

UTR-YTMA

UTR-YTMA

UTR-YLLA

UTR-YTMA

UTR-YESA

UTR-YRDA

UTB-YWA

UTR-YRPA

UTR-YSTC (Software)
UTR-YMSA (Software)

Internet

Besturings systemen
Alle mogelijke door de klant vereiste besturingsystemen kunnen worden aangesloten, 
zoals individuele bedieningen, centrale bedieningen of gebouwbeheerssysteem 
opties.

Gebouwbeheer Centrale bediening

Algemeen 
gebouwbeheersysteem 
computer

converteerbaar naar varia 
G.B.S /G.A.S*1

PC bediening transmissie
adapter

Groeps afstandsbediening

transmissie
adapter

Centrale afstandsbediening

netwerk 
converter

BACnet aansluitpoort
USB 
adapter*2 

(ter plaatse te 
voorzien)

Netwerk converter˜BMS/ LonWorks

Web monitoring programma

monitoring locatie
(via internet)

VRF systeem locatie 
(gebruikers kant)

transmissie 
adapter
UTR-YTMA

Of USB *3 adapter

14



UTR-YOTB

UTR-YCA / UTB-GCA

UTB-XPB

UTB-XRA

UTB-XVB

UTB-XUB

UTB-YDB / UTB-GDB

UTR-YLBA

UTR-YRDA

UTR-YTMA

UTR-YTMA

UTR-YLLA

UTR-YTMA

UTR-YESA

UTR-YRDA

UTB-YWA

UTR-YRPA

UTR-YSTC (Software)
UTR-YMSA (Software)

Internet

*1 G.B.S./G.A.S. : gebouwbeheersysteem/gebouwautomatiseringssysteem
*2 USB Adapter is XLON USB adapter of DH Electronics
*3 USB adapter is U10 USB  Network interface van Echelon Corporation

Individuele 
bedieningen

bedrade afstandsbediening

eenvoudige bedrade bediening 

binnendeel

buitendeel

eenvoudige bedrade bediening

infrarood bediening

systeem 

signaalversterker

netwerk converter
voor split-unit

transmissiekabel 
(LonWorks netwerk)
transmissiekabel (RS-232C kabel)
afstandsbedieningkabel
afstandsbedieningkabel(split-unit)
LonWorks netwerk
ethernet
USB kabel

externe besturingsschakelaar˜sleutelkaart 

transmissie 
adapter

Of USB *3adapter

infraroodontvanger 
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Model : UTR-BP090L Model : UTR-BP180L

Model : UTR-BP567L Model : UTR-CP567L

Model :  UTR-H0906L
 UTR-H1806L

Model :  UTR-H0908L
 UTR-H1808L

UTR-CP567L

Buitendeel Model

2 buitendelen

90 of minder

181 of meer

90 tot 180

90 of minder

90 tot 180

1

3 buitendelen 2 

UTR-BP090L

UTR-BP180L

UTR-BP567L

UTR-EV09CA

UTR-EV14CA

UTR-H0906L

UTR-H1806L

UTR-H0908L

UTR-H1808L

Model : UTR-BP090L Model : UTR-BP180L

Model : UTR-BP567L Model : UTR-CP567L

Model :  UTR-H0906L
 UTR-H1806L

Model :  UTR-H0908L
 UTR-H1808L

UTR-CP567L

Buitendeel Model

2 buitendelen

90 of minder

181 of meer

90 tot 180

90 of minder

90 tot 180

1

3 buitendelen 2 

UTR-BP090L

UTR-BP180L

UTR-BP567L

UTR-EV09CA

UTR-EV14CA

UTR-H0906L

UTR-H1806L

UTR-H0908L

UTR-H1808L

Bedradings overzicht 
l  De installatiebedrading bestaat uit voedingskabels, transmissiekabels, en 

afstandsbedieningkabels.
l  De totale bedradingslengte (transmissiekabel) kan worden verlengd tot 2000m (door 

gebruik van signaalversterker).

Aansluitbare
buitendelen

100
max.

Aansluitbare
binnendelen

400
max.

Lengte
Transmissiekabel

2000m
max.

Koelsysteem

PC- besturing
- Maximum 400 binnendelen te besturen
- Airconditioning controle
- Systeem werking monitoren
- Status van monitoringsyteem
- Electrisch verbruik berekening

Centrale afstandsbediening
- Maximum 16 buitendelen te besturen
- Een centrale bediening kan 400 binnendelen  

besturen (64 groepen)

Transmissieadapter
                         UTR-YTMA

Interlinkkabel

Transmissieadapter
UTR-YTMA

Netwerkconverter
            UTR-YRDA

Groep afstandsbediening
- Maximum � groepen kunnen worden bestuurd

Bedrade afstandsbediening
- Maximum 16 delen kunnen worden bestuurd

Infrarood ontvanger
- Kanaalmodel binnendeel 

kan worden bestuurd door 
infraroodbedieningSysteem zonder afstandsbediening

- Tezamen worden binnendelen met één centrale 
afstandsbediening bestuurd dit met één instelling

Extern schakelsysteem
Binnendelen kunnen worden bestuurd door 
middel van de sluitelkaart van een hotelkamer

2 afstandsbedieningen
Binnendelen kunnen worden bestuurd 
door beide afstandsbedieningen

Netwerkconverter
UTR-YRDA

Netwerkconverter
UTR-YRDA

split-unit

Transmissiekabel
Kabel is 2-draads niet polariserend

Service programma
Uitgebreid monitoren en analyseren van de 
installatie en onderhoud

Big-multi
systeemService tool

USB adapter
(ter plaatse te voorzien)

Monitoring locatie

Monitoring locatie

Monitoring locatie

Web monitoring
Probleemloze werking doordat ten alle 
tijden op afstand gemonitoord kan worden

Web monitoring 

VRF systeem locatie

Internet of 
telefoonlijn

Signaalversterker
UTR-YRPC

LonWorks
Netwerk

LonWorks®

Netwerk-
converter
UTR-YLLA

BACnet® Operator
werkstation

BACnet® 

BACnet® BACnet®  aansluitpoort

USB
adapter

Gebouw beheersysteem

Combinatie van induviduele afstandbediening
Bedraad, infrarood en eenvoudige afstandsbedieningen kunnen tezamen worden gekoppeld

Buitendeel
Centrale 

bediening
Eenvoudige 
bediening

Infrarood
bediening

Groeps
bediening

Bedrade
bediening

Eenvoudige 
bediening

Infrarood
ontvanger

Externe
sturingschakelaar

PC bediening

Binnendeel
(kanaal)

Binnendeel
(cassete)

Transmissiekabel
2-draads niet polariserend

Afstandsbediening 
kabel

Transmissie
kabel (RS-232C)

LonWorks
Netwerk

Ethernet

Signaal kabel 
(los systeem)
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Model : UTR-BP090L Model : UTR-BP180L

Model : UTR-BP567L Model : UTR-CP567L

Model :  UTR-H0906L
 UTR-H1806L

Model :  UTR-H0908L
 UTR-H1808L

UTR-CP567L

Buitendeel Model

2 buitendelen

90 of minder

181 of meer

90 tot 180

90 of minder

90 tot 180

1

3 buitendelen 2 

UTR-BP090L

UTR-BP180L

UTR-BP567L

UTR-EV09CA

UTR-EV14CA

UTR-H0906L

UTR-H1806L

UTR-H0908L

UTR-H1808L

Model : UTR-BP090L Model : UTR-BP180L

Model : UTR-BP567L Model : UTR-CP567L

Model :  UTR-H0906L
 UTR-H1806L

Model :  UTR-H0908L
 UTR-H1808L

UTR-CP567L

Buitendeel Model

2 buitendelen

90 of minder

181 of meer

90 tot 180

90 of minder

90 tot 180

1

3 buitendelen 2 

UTR-BP090L

UTR-BP180L

UTR-BP567L

UTR-EV09CA

UTR-EV14CA

UTR-H0906L

UTR-H1806L

UTR-H0908L

UTR-H1808L

Optionele onderdelen
aansluitstukken

Verdeelstuk Verdeelstuk

Verdeelstuk

zuigleiding zuigleiding 

zuigleiding 
zuigleiding 

vloeistofleiding vloeistofleiding 

vloeistofleiding 

vloeistofleiding 

Buitendeel koppelstuk

Header Header

olieleiding 

buitendeel koppelstuk 

binnendeel koppelstuk 
Verdeelstuk

Modelcode totaal binnendelen verdeelstuk

Header

Modelcode totaal 
binnendelen

Header

6 aansluitingen � aansluitingen

Expansie kit
Deze kit wordt gebruikt bij het compact wandmodel(comfortmodel) RSV-E0�LA/RSV-E0�LA/RSV-E12LA/RSV-E14LA

1�

Aantal



2.15
7 9 12

2.8 3.6
18
5.3

20
5.7

24
6.8

30
8.8

14
4.05

25
7.05

36
10.5

45
12.7

54
14.1

60
17.0

90
25.4

Binnendelen 

Compact cassette

Cassette

Compact kanaalmodel

Laag statisch druk 
kanaalmodel

Kanaalmodel

Hoog statisch druk 
kanaalmodel

 Vloer/plafond model

Plafond model

Compact 
wandmodel

Compact 
wandmodel

Wandmodel

Wand/plafond model

Binnendelen overzicht

fluisterstil model

fluisterstil mode

Comfortmodel

RUV-0�LA RUV-0�LA RUV-12LA RUV-14LA RUV-1�LA

RUV-20LA

RRV-0�LA RRV-0�LA RRV-12LA RRV-14LA RRV-1�LA

RBV-12LA RBV-14LA RBV-1�LA

RSV-E0�LA RSV-E0�LA RSV-E12LA RSV-E14LA

RSV-A0�LA RSV-A0�LA RSV-A12LA RSV-A14LA

RSV-A1�LA

RJV-A0�LA RJV-A0�LA RJV-A12LA RJV-A14LA RJV-A1�LA

laag model

Bij dit model word de expansie-kit apart geleverd

Capaciteit (Kw)

Model codeType

1�



2.15
7 9 12

2.8 3.6
18
5.3

20
5.7

24
6.8

30
8.8

14
4.05

25
7.05

36
10.5

45
12.7

54
14.1

60
17.0

90
25.4

Uitgebreide keuze uit binnendelen van verschillende ontwerpen en capaciteiten kunnen worden geselecteerd voor alle 
airconditioning toepassingen.

RUV-25LA RUV-30LA RUV-36LA RUV-45LA RUV-54LA

RRV-B25LA RRV-B30LA RRV-B36LA RRV-B45LA

RRV-A25LA RRV-A30LA RRV-A36LA RRV-A45LA

RRV-C36LA RRV-C45LA RRV-C60LA RRV-C�0LA

RBV-24LA

RBV-30LA RBV-36LA RBV-24LA RBV-24LA

RSV-A24LA RSV-A30LA

RJV-A30LARJV-A24LA

1�



FUJI DENKI SOSETSU, Japan

Ontwerp en technische gegevens onder voorbehoud.

Instalateur:

environment - evolution - enrichment

www.fujielectric.nl - www.fujielectric.be
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