
VRF - VNITŘNÍ 
POTRUBNÍ NÍZKOTLAKÉ 
JEDNOTKY F5CCDC-AR1



Parametry

Jednotka má štíhlé tělo s výškou 181 mm. To je 
zvláště vhodné pro místnosti s nízko zavěšeným 
podhledem. 

Nízké provedení, snadná instalace

Mohutný tok vzduchu, nízká hlučnost, list ventilátoru se speciálním 
vzduchovým tunelovým systémem, a jedinečná opatření pro 
zachycování rázů – díky tomu je provozní hlučnost u této typové 
řady snížená až na 29 dB(A), a tak si uživatelé mohou užívat pohodlí, 
a mohou spát bez jakéhokoliv rušení.

Nízká hlučnost, speciální oběžné kolo

20dB(A)

Zvuk padajícího listí Tichá místnost pro čtení

30dB(A)

Vzduchový vstup pouzdra oběžného 
kola je konstrukčně řešený s klenutým 
obloukem, a tím dokáže snížit 
narušování toku vzduchu, takže je tento 
tok hladší pro snížení hlučnosti.

Vysoce účinný motor s nízkou 
hlučností, samotný motor a opěrný 
rám jsou opatřené pryžovou 
kruhovou izolací, která dokáže 
zachytit vibrace a snížit hlučnost.

Veškeré klapky jsou umístěné v rozložených 
polohách pro rozražení zvukových vln, 
a díky tomu se dále může snížit hlučnost.

Oběžné kolo ze speciální 
umělé pryskyřice.
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Výtlak

Příslušenství

Dálkový ovladač

Kabelový ovladač

EXV

Skříň ventilátoru

Filtr

Zabudovaná výbavaStandardní provedení Volitelná výbava

Provozní stav vnitřní jednotky

Ovládací příkaz pro vnitřní jednotku

Jednoduchý centralizovaný ovladač

Poskytuje snadnou možnosti pro nainstalování. 
Ovladač se připojuje pouze k vnitřním jednotkám.

Tento ovladač je možné nainstalovat až do hotového interieru.

Pomocí jednoho ovladače je možné ovládat maximálně 
64 vnitřních jednotek.



Vlastnosti

Celá typová řada těchto jednotek má stejnou výšku a hloubku, a to slouží k usnadnění 
konstrukčního řešení a instalace v takových případech, kdy se má do stejné místnosti 
nainstalovat větší počet jednotek, a kde tato instalace dokonale splňuje požadavky 
dekorativnosti.

Celá typová řada těchto jednotek má stejnou výšku a hloubku

Kabelové ovladače

Oboustranná komunikace. S použitím ovladače je 
možné si vyžádat z vnitřní jednotky provozní 
parametry (kód chyby, teplota, adresa), a zobrazit 
tyto údaje na ovladači.

Kompaktní konstrukční řešení.

Funkce časovače.



TECHNICKÁ DATA

MODEL POTRUBNÍ NÍZKOTLAKÁ  JEDNOTKA - VRF F5CCDC 22AR1 F5CCDC 28AR1 F5CCDC 36AR1

CELKOVÝ CHLADÍCÍ  VÝKON kW 2,20 2,80 3,60

CELKOVÝ TOPNÝ  VÝKON kW 2,50 3,20 4,00

JMENOVITÝ PŘÍKON W 45 45 65

NAPĚTÍ V/Ph/Hz 220 - 240 / 1 / 50

REGULACE CHLADIVA vestavěný  EXV

EXTERNÍ STATICKÝ TLAK  (ESP) Pa 20

ROZMĚRY 

DÉLKA mm 925

VÝŠKA mm 181

HLOUBKA mm 510

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY 

DÉLKA mm 1055

VÝŠKA mm 250

HLOUBKA mm 605

ČISTÁ / PŘEPRAVNÍ HMOTNOST kg 17 / 20

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 1m    (vys / stř / níz) dB(A) 36 / 33 / 29 36 / 33 / 29 37 / 34 / 30

ELEKTRO

SILOVÝ PŘÍVOD mm² 1,5 * 2 + 2,5

KOMUNIKAČNÍ KABEL mm² 0,75 * 2

AUTORESTART ANO

Ventilátor

Množství vzduchu  (max) m³/hod 450 550

KRYTÍ MOTORU IP IP 24

Typ motoru AC

Regulace
Ovládání Kabelový ovladač

Rozsah teplot 16 ~ 32

CHLADIVO

TYP R 410 A

PŘIPOJENÍ POTRUBÍ Cu potrubí se šroubením

ROZMĚRY
KAPALINA mm/in 6,35 - 1/4“

PLYN mm/in 9,52 - 3/8“ 12,70 - 1/2“



TECHNICKÁ DATA

Hodnoty chladícího a topného výkonu jsou uvedeny za níže specifi kovaných podmínek:
Podmínky chlazení:  Vnitřní teplota: 27 ˚C. DB (80,6 ˚F), 19 ˚ C WB (60 ˚F).

Venkovní teplota: 35 ˚C DB (95 ˚F).
Podmínky topení:  Vnitřní teplota: 20 ˚C DB (68 ˚F), 15 ˚C WB (44,6 ˚F).

Venkovní teplota: 7 ˚C DB (42,8 ˚F).
Hladina hluku:  Bezodrazová laboratorní komora, měřená v bodě 1 m před jednotkou ve výšce 1,5 m. 

Při skutečném provozu, tyto hodnoty jsou obvykle o něco vyšší, v důsledku okolních podmínek.
Výše uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Pracovní oblasti: 
Léto: Vnější teplota vzduchu -5 °C/+50 °C DB (teplota suchého teploměru). 
Zima: Vnější teplota vzduchu -20 °C/+30 °C DB (teplota suchého teploměru).

Chladící médium R410A GWP = 2088
Únik chladícího média přispívá ke vzniku klimatických změn. V případě úniku chladícího média s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) do atmosféry dochází 
ke globálnímu ohrožení v menším měřítku, nežli je tomu v případě zařízení s vyšším GWP.Toto zařízení obsahuje chladící kapalinu GWP = 2088. 
Pokud by byl 1kg tohoto chladícího média ponechán v atmosféře, dopad na globální oteplování by byl 2088 krát vyšší oproti 1 kg CO

2
 po období 100 let.

Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do obvodu chladícího média, či do konstrukce zařízení. V případě potřeby je uživatel povinen se obracet na kvalifikovanou firmu.

MODEL POTRUBNÍ NÍZKOTLAKÁ  JEDNOTKA - VRF F5CCDC 45AR1 F5CCDC 56AR1 F5CCDC 71AR1

CELKOVÝ CHLADÍCÍ  VÝKON kW 4,50 5,60 7,10

CELKOVÝ TOPNÝ  VÝKON kW 5,00 6,30 8,00

JMENOVITÝ PŘÍKON W 75 75 105

NAPĚTÍ V/Ph/Hz 220 - 240 / 1 / 50

REGULACE CHLADIVA vestavěný  EXV

EXTERNÍ STATICKÝ TLAK  (ESP) Pa 20

ROZMĚRY 

DÉLKA mm 1205

VÝŠKA mm 181

HLOUBKA mm 510

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY 

DÉLKA mm 1330

VÝŠKA mm 250

HLOUBKA mm 605

ČISTÁ / PŘEPRAVNÍ HMOTNOST kg 21 / 25 26 / 30

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 1m    (vys / stř / níz) dB(A) 40 / 36 / 32 40 / 36 / 32 42 / 38 / 35

ELEKTRO

SILOVÝ PŘÍVOD mm² 1,5 * 2 + 2,5

KOMUNIKAČNÍ KABEL mm² 0,75 * 2

AUTORESTART ANO

Ventilátor

Množství vzduchu  (max) m³/hod 780 1100

KRYTÍ MOTORU IP IP 24

Typ motoru AC

Regulace
Ovládání Kabelový ovladač

Rozsah teplot 16 ~ 32

CHLADIVO

TYP R 410 A

PŘIPOJENÍ POTRUBÍ Cu potrubí se šroubením

ROZMĚRY
KAPALINA mm/in 6,35 - 1/4“ 9,52 - 3/8“

PLYN mm/in 12,70 - 1/2“ 15,88 - 5/8“

Údaje obsažené v tomto katalogu podléhají změnám bez předchozího upozornění a společnost ABV Klima s.r.o. je oprávněna k aktualizaci dokumentace pro potřeby zákazníků.
ABV Klima s.r.o. nepřijímá odpovědnost za případné chyby, či opomenutí obsažené v tomto katalogu ze strany výrobce.

ABV Klima s.r.o., Oderská 333/5, 196 00  Praha 9 - Čakovice

Tel.: +420 244 403 828, Fax: +420 244 403 830, e-mail: info@abvklima.cz, www.abvklima.cz 


