
VRF - VNITŘNÍ 
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA!

F5WMDC-AR1



Parametry

Dálkový ovladač

  Kabelový ovladač

Standardní provedení Volitelná výbava

Prvky příslušenství

Přívod vzduchu
Motor s příčným tokem, v chladicím režimu se chladný vzduch vede 
ve vodorovném směru. V topném režimu se teplý vzduch vede ve svislém směru.

Je možné volit ze tří (3) panelů, které jsou vhodné 
pro veškeré způsoby dekorativního stylu
Jednoduché, elegantní, stylové, zrcadlové konstrukční řešení, 
vhodné pro veškeré způsoby dekorativního stylu.
(V ČR možno objednat pouze s jedním typem dekorativního krytu.)

Flexibilní řešení pro snadnou instalaci
Trubka chladicího média se může napojit do 3 směrů.

Velký nastavitelný úhel rozsahu přívodu vzduchu
Široký úhel 65° pro přívod vzduchu. Větrací mřížka se může nastavit 
do pevného úhlu, nebo se může při použití ovladače přepnout 
na automatický pohyb lamel.

Připojovací trubka 
na pravé straně

Připojovací trubka na pravé dolní straně
Připojovací trubka na pravé zadní straně

Připojovací trubka na levé dolní straně

Připojovací trubka 
na levé straně

Připojovací trubka 
na levé zadní straně



Bezdrátové dálkové ovladače

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.

Bezdrátové dálkové ovladače

Požadavek adresy vnitřní jednotky

Nastavení adresy vnitřní jednotky

Nastavení teploty

Nastavení režimu provozní činnosti

Nastavení rychlosti ventilátoru

Funkce časovače

Provozní stav vnitřní jednotky

Ovládací příkaz pro vnitřní jednotku

Jednoduchý centralizovaný ovladač

Poskytuje snadné 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.

FZKX - CMVE-05 ovládání jedné jednotky nebo skupiny 
až šesti jednotek

SP-D099 ovládání až 64 jednotek FZKX - CMVE-05 SP-D099 

Smart box - možné vzdálené ovládání VRF systému přes Wifi 



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 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA - VRF
F5WMDC 

22AR1

F5WMDC 

28AR1

F5WMDC 

36AR1

F5WMDC 

45AR1

F5WMDC 

56AR1

F5WMDC 

71AR1

CELKOVÝ CHLADÍCÍ  VÝKON kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10

CELKOVÝ TOPNÝ  VÝKON kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,20 7,80

JMENOVITÝ PŘÍKON W 60

NAPĚTÍ V/Ph/Hz 220 - 240 / 1 / 50

REGULACE CHLADIVA vestavěný  EXV

ROZMĚRY 

DÉLKA mm 900 1080

VÝŠKA mm 282 304

HLOUBKA mm 205 221

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY 

DÉLKA mm 973 1135

VÝŠKA mm 367 382

HLOUBKA mm 290 308

ČISTÁ / PŘEPRAVNÍ HMOTNOST kg 12 / 14 16 / 18

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 1m    (vys / stř / níz) dB(A) 33 / 30 / 24 33 / 30 /24 33 / 30 / 24 40 / 37 / 33 40 / 37 / 33 44 / 41 / 37

ELEKTRO

SILOVÝ PŘÍVOD mm² 1,5 * 2 + 2,5

KOMUNIKAČNÍ KABEL mm² 0,75 * 2

AUTORESTART ANO

Ventilátor

Množství vzduchu  (max) m³/hod 540 540 600 780 1000 1000

KRYTÍ MOTORU IP IP 24

Typ motoru AC

Regulace
Ovládání Infra ovladač  (kabelový ovladač - na přání)

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“ 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 


