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  geniet van Fujitsu  
  airconditioning”
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Ons klimaat is wisselvallig en verandert. Wij krijgen nattere, langere en warmere zomers. 

Warmte is ideaal voor enkele dagen, maar door ons zeeklimaat is het vaak te vochtig. 

Duurt het drukkende weer te lang, dan gaat de warmte ons al gauw parten spelen. 

Bovendien ontstaat door de toenemende computerapparatuur nog meer warmte. 

Steeds meer mensen kiezen daarom voor airconditioning. Want airconditioning zorgt 

niet alleen voor een aangename en ideale temperatuur, het zorgt ook voor:

 

 een lagere relatieve luchtvochtigheid

 een gezond binnenmilieu (schonere lucht dankzij geavanceerde filtertechnieken)

 meer comfort en keuze uit koelen of verwarmen

“Een plezierig klimaat is 
 een gegarandeerd succes”
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Verhoogt de productiviteit
Dankzij de aangename temperatuur en juiste 
luchtvochtigheid, verbetert airconditioning ons 
gevoel van welzijn en onze arbeidsproductivi- 
teit. Wij presteren dus aanzienlijk beter! Ook 
de techniek vaart er wel bij, want er ontstaan 
minder storingen aan gevoelige elektronische 
apparatuur. In winkels, warenhuizen en horeca- 
gelegenheden resulteert het hogere comfort 
in hogere omzetten. In winkels blijven vers- 
producten langer houdbaar.

Genieten van onze nachtrust
Airconditioning zorgt ook thuis voor de 
perfecte temperatuur. In de werkkamer, de 

praktijkruimte en niet te vergeten de slaap-
kamer. Want niets is vervelender dan een 
slechte nachtrust, nietwaar?

Geluidsniveau van slechts 20 dBA
Ook geluid is van onderscheidend belang, 
want geluid kan veel irritaties geven. Daarom 
zijn de Fujitsu airconditioners uitgerust met 
een unieke regeling die ervoor zorgt, dat het 
geluidsniveau mogelijk is tot slechts 20 dBA.

Voor een gezond binnenklimaat
Bij een lagere luchtvochtigheid voelen wij  
ons beter. Door een lagere luchtvochtigheid 
wordt de groei van schimmels, huiszwam en 

huisstofmijt voorkomen. Dankzij de geavan-
ceerde filtertechniek, uniek bij enkele typen 
Fujitsu airconditioners, worden bacteriën  
en vuil zorgvuldig uit de lucht verwijderd. 
Airconditioning zorgt voor schonere en 
ontvochtigde lucht en dat verlaagt klachten 
aan de luchtwegen en voorkomt allergieën, 
vermoeidheid en hoofdpijn.

Betaalbaar
Fujitsu is een innovatief en krachtig merk. 
Dankzij het wereldwijde succes investeert 
het bedrijf jaarlijks veel geld in onderzoek 
en ontwikkeling. Die visie resulteert in een 
toonaangevende positie. Zowel op gebied van 

de vormgeving, hightech airconditioningtech- 
nologie als regeltechniek. Maar ook op het 
terrein van duurzame materialen en duur- 
zame productietechnieken, die van belang zijn 
voor de ontwikkeling van ons milieu. Fujitsu  
is een A-merk. Uitmuntend van kwaliteit,  
State of the Art in techniek, door en door 
betrouwbaar en toch betaalbaar.

Een perfect binnenklimaat
De hoogwaardige techniek van Fujitsu air-
conditioners zorgt voor een perfect binnen-
klimaat. De juiste temperatuur, een ideale 
luchtstroom, een lagere luchtvochtigheid en 
schone gezonde lucht. Iedere unit is eenvou-

dig met een afstandsbediening in te stellen, 
zodat wordt voldaan aan persoonlijke wen-
sen en voorkeuren. Met de dry-functie kan 
de airconditioning ook op alleen de functie 
ontvochtigen ingesteld worden. Het per-
fecte binnenklimaat is het hele jaar door te 
realiseren, want naast airconditioning zijn de 
meeste systemen uitgevoerd in de inverter-
warmtepompuitvoering en dus ook inzet-
baar voor energiezuinig verwarmen.

Prachtig design
Dankzij de mooie vormgeving, de neutrale 
kleur en de softline look zijn de Fujitsu air- 
conditioners harmonieus in elk type inte- 

rieur in te passen. De cassettemodellen zijn 
eenvoudig te integreren in een systeem- 
plafond en nagenoeg aan het oog ont- 
trokken. De satellietmodellen zijn volledig 
onzichtbaar.
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Slechts 
20 dBA!!!
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Laag geluidsniveau
Dankzij de innovatieve constructie zijn de 
geluidsniveaus zeer gunstig. Fujitsu is de stil- 
ste in zijn soort want geluidsniveaus van 20 
dB(A) zijn mogelijk. Wilt u een nagenoeg 
geluidloos systeem dan biedt Fujitsu u de 
satellietmodellen of speciale uitvoeringen die 
een 5dB(A) lager geluidsniveau hebben.

Onderhoud
Bij conventionele airconditioningsystemen  
is het reinigen van de filters regelmatig no-
dig. Bij Fujitsu is onderhoud slechts één keer 
per jaar nodig.

Onbegrensde mogelijkheden
Het assortiment van Fujitsu is zeer veel-
zijdig. Zo kan elke installatie perfect worden 
afgestemd op de verschillende ruimten en 
de behoeften van de gebruiker(s). Fujitsu  
biedt systemen voor individuele ruimten,  
zoals de woon- of slaapkamer, maar ook 
voor complete villa’s, winkels, restaurants, 
artspraktijken, bedrijfsruimten, musea en 
omvangrijke kantoorgebouwen. De vele 
nieuwe typen en hoogwaardige techniek 
staan garant voor een aangenaam binnen-
klimaat.

”Energiezuinig en milieuvriendelijk”

De geavanceerde invertertechniek zorgt voor een nauwkeurige tempe-

ratuur, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Deze nieuwe regel-

techniek is intelligent, modulerend en zorgt voor een laag energiegebruik, 

conform energielabel A (ondernemers komen in aanmerking voor de 

EIA-subsidieregeling). Daarnaast zorgen de innovatieve DC-technologie 

en de nieuwe milieuvriendelijke koudemiddelen ervoor, dat airconditio-

ning steeds efficiënter en zuiniger omgaat met energie. Zo is en blijft 

airconditioning betaalbaar en wordt het milieu niet onnodig belast.

Wandmodellen in luxe designuitvoering
 Voordelen:

 Trendy design.

 Hoog comfort dankzij perfect instelbare luchtstroom.

 Hoogwaardige luchtreiniging mogelijk door UV-lamp en  

 zelfreinigend borstelfilter.

 Meer lucht en minder geluid dankzij vergroot   

 aanzuigrooster en nieuwe lamellentechniek.

 Slechts 1x per jaar reinigen van de filters.

 Unitdisplay met duidelijke optische functieweergaven.

 Automatische herstart na spanningsuitval met behoud   

 van instellingen.

 Modulerend koelen of verwarmen.

 Toepassingen:

 Ideaal voor moderne interieurs.

 Praktijkruimten van artsen, gezondheidscentra, apothekers.

 Fitness- en sportcentra.

Wandmodellen in een compacte basisuitvoering
 Voordelen:

 Eenvoudig, montagevriendelijk en zeer gunstig in prijs.

 Hoog comfort dankzij instelling van de luchtstroom met  

 de infrarood afstandsbediening.

 Compact van afmetingen.

 Automatische herstart na spanningsuitval met behoud   

 van instellingen.

 Modulerend koelen of verwarmen.

 Diverse filter mogelijkheden.

 Toepassingen:

 Ideaal voor individuele ruimten en slaapkamers.

 Low budgetprojecten.

 Als stand alone en in Freemulti-systemen    

 inzetbaar, zie pag. 9 - 11.
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Cassette modellen
 Voordelen typen compact:

 Past perfect in standaard systeemplafonds  

 met plafondtegels van 600 x 600 mm.

 Hoog comfort dankzij autoswing luchtverdeling  

 en naar keuze twee, drie of vier zijden uitblazend.

 Geringe inbouwhoogte van slechts 250 mm.

 Schone lucht dankzij geïntegreerd “longlife”-filter.

 Eenvoudige bediening met de infrarood 

 afstandsbediening (optie kabel).

 Afvoer van condens dankzij ingebouwd    

 condenswaterpompje.

 Automatische herstart na spanningsuitval met behoud   

 van instellingen.

 Modulerend koelen of verwarmen.

Vloer- en plafond modellen
 Voordelen:

 Geschikt voor montage aan het plafond of op de vloer   

 dankzij het gunstige gewicht en de compacte afmetingen.

 Onopvallend te plaatsen dankzij slanke constructie.

 Minder opvallend door gedeeltelijke plafondinbouw

 (grotere typen).   

 Hoog comfort dankzij optimale luchtverdeling.

 Groot bereik dankzij lange worplengte.

 Automatische herstart na spanningsuitval met behoud   

 van instellingen.

 Voorzien van een aansluiting voor verse buitenlucht.

 Modulerend koelen of verwarmen.

 

 Toepassingen:

 Ideaal voor lange en smalle ruimten, zoals in    

 kantoorruimten en winkels, etc.

 Als stand alone en in Freemulti-systemen inzetbaar, 

 zie pag. 9 – 11.

Cassette modellen
 Voordelen overige typen:

 Uniek design rooster.

 Geschikt voor inbouw in systeemplafonds  

 (940 x 940 mm).

 Wandregeling met weekprogramma en veel intelligente  

 regelfuncties (optie infrarood).

 Gemakkelijke installatie dankzij afstandsbediening.

 Geschikt tot 5 m plafondhoogte.

 Toepassingen:

 Ideaal voor ruimten met verlaagde systeemplafonds,   

 zoals kantoorruimten, winkels, supermarkten, musea,   

 tankstations, etc.

 Als stand alone en in Freemulti-systemen    

 inzetbaar, zie pag. 9 - 11.
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Wand modellen
 Voordelen:

 Trendy design.

 Geschikt voor lage montage aan de wand.

 Dubbele ventilator zorgt voor snelle afkoeling of   

 verwarming bij opstart (uitblaas boven en onder).

 Na opstartfase enkel uitblaas.

 Infrarood afstandsbediening, inclusief vorstvrij-stand (10 ºC).

 Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfunctie.

 Modulerend koelen of verwarmen.

 Extreem laag geluidsniveau: 22 dB(A).

 Voorkomt groei van bacteriën en schimmels dankzij   

 standaard dry-coolfunctie.

 Toepassingen:

 Ideaal voor slaapkamers, uitbouwen, zolderkamers en   

 individuele kantoren.

 Als stand alone en in Freemulti-systemen inzetbaar, zie   

 pag. 9 – 11.
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Satelliet modellen
 Voordelen:

 Niets in het zicht en toch een ideaal klimaat.

 Constructie geschikt voor inbouwmontage.

 Kleinere typen zowel geschikt voor horizontale als verticale montage.

 Wandregelaar met weekprogramma, geïntegreerde temperatuuropnemer en veel  

 extra regelfuncties.

 Met één binnenunit kunnen meerdere ruimten worden geconditioneerd.

 Omvangrijk assortiment.

 Modulerend koelen of verwarmen.

 Opties:

 Alle relevante accessoires, zoals: plenums, flexibele slangen, roosters, regelingen, etc.

 Extra temperatuuropnemer voor regeling van een afzonderlijke ruimte.

 Eenvoudige afstandsbediening.

 Toepassingen:

 Ideaal voor luxe woningbouw, tentoonstellingruimten, musea en galerieën en  

 kantoorgebouwen waar geen binnenunits in het zicht mogen zijn.

 Als stand alone en in Freemulti-systemen inzetbaar, zie pag. 9 – 11.

Multi-splitsystemen 

 Voordelen:

 In freemulti-uitvoering, vrije keuze in binnenmodel   

 wand, cassette en satelliet.

 Twee, drie of vier modellen op één buitenunit  

 aan te sluiten.

 Ideale afstemming aan de ruimte mogelijk dankzij

  inverter-uitvoering met vrije keuze uit twee, drie of   

 vijf verschillende binnenunits.

 Besparing op buitendelen dus lagere installatiekosten.

 Esthetisch fraaier: minder buitendelen in het zicht.

 Eenvoudige bediening dankzij infrarood afstandsbediening.

 Modulerend koelen of verwarmen.

 Toepassingen:

 Ideaal voor kleine tot middelgrote kantoren, 

 bedrijfsverzamelgebouwen, etc. Zie pagina 10 en 11.
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Raam modellen
 Voordelen:

 Geschikt voor montage in een raam of muur.

 Inzetbaar voor zowel koeling als verwarming.

 Binnen- en buitenunit in één geïntegreerd.

 Eenvoudig te monteren dankzij plug & play-principe.

 De goedkoopste wijze van airconditioning.

 Toepassingen:

 Ideaal voor winkels, bouwketen, noodlokalen, 

 containers, tijdelijke behuizingen, etc.



Esthetisch mooier en kostenbesparend
De Freemulti splitairconditioners hebben als voordeel dat zij 2, 3 of 
4 individueel regelbare binnenunits hebben, die gecombineerd zijn 
met slechts één condensingunit. Naast dit esthetische aspect (één 
condensingunit in plaats van 2, 3 of 4 stuks) bespaart deze opzet ook 
op installatiekosten.

Vrije keuze binnenunits
Dankzij de vrije keuze in het model van de binnenunit is het mogelijk 
voor elke situatie de juiste unit te selecteren. Afhankelijk van de keu-
ze van de buitenunit kunnen 2, 3 of 4 binnenunits worden gekozen. 
De Freemulti splitsystemen bestaan uit vier modellen. Twee model-
len met twee buitenunits in combinatie met twee binnenunits. Eén 
model met één buitenunit in combinatie met 2 of 3 verschillende bin-
nenunits en één model met één buitenunit in combinatie met 3 of 4 
verschillende binnenunits. Hierbij kan een keuze worden gemaakt uit  

diverse uitvoeringen en capaciteiten. De units zijn bij uitstek geschikt 
voor het conditioneren van meerdere kleine tot middelgrote ver-
trekken.

Aanzienlijke energiebesparing
De unit wordt geleverd in de warmtepompuitvoering en kan dus 
koelen of verwarmen. Het inverterprincipe zorgt voor een modu-
lerende capaciteitsregeling. De unit past zich perfect aan de capa-
citeitsbehoefte van de ruimte aan. Hierdoor wordt aanzienlijk op 
energie bespaard en geen onnodige energie verspeeld. Dit resul-
teert in een laag energiegebruik en een hoge energieklasse. De unit 
bereikt twee keer zo snel de ingestelde ruimtetemperatuur en va-
rieert daarna nauwelijks. Wanneer de ruimtetemperatuur stabiel is, 
draait de compressor op laag toerental. Dit betekent in de praktijk 
een stuk minder lawaai.
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”Freemulti-systemen: 
 voor koelen of  
 verwarmen van 
  meerdere ruimten”

Vrije keuze binnenunits.



 “Fujitsu airconditioning:
 nummer één in 
 prijs-kwaliteit!”

Uw installateur:

Sterke partners in airconditioning

Fujitsu airconditioning is specialisten-

werk! Daarom is het belangrijk dat u 

zich door een installateur of adviseur 

laat adviseren. Zij staan garant voor 

een professionele, energiezuinige en 

betaalbare oplossing. Zodat u te allen 

tijde van een betrouwbaar en comfor-

tabel binnenklimaat kunt genieten.

Uitgebreide technische ondersteuning 

Installateurs en adviseurs worden door 

ons uitgebreid ondersteund met o.a.:

 Advies op maat: zowel lokaal als 

  door ons centrale kenniscentrum.

 Uitgebreide en up to date  

 technische informatie, zowel  

 digitaal als gedrukt.

 Korte levertijden (binnen 24 uur)  

 dankzij sterke voorraadpositie.

 Landelijk STEK-erkend   

 servicenetwerk met helpdesk.

Een sterke basis voor continuïteit

Dankzij het succes van Fujitsu en onze 

sterke marktpositie kunt u rekenen op 

continuïteit en de toekomst met een 

gezond en aangenaam binnenklimaat 

tegemoet zien.
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