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UNITĂŢI INTERIOARE - SISTEME DE CONTROL FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C

Telecomandă cu fir BRC1D52/BRC1E52A (3)/BRC1E52B (4) BRC1D52/BRC1E52A (3)/BRC1E52B (4) BRC1D52/BRC1E52A (3)/BRC1E52B (4) BRC1D52/BRC1E52A (3)/BRC1E52B (4)
Controler I-touch DCS601C51 - DCS601C51 - -

Telecomandă cu infraroşu (pompă de căldură) BRC4C65 - BRC7EB518 BRC7G53 BRC7C58 (6)

Telecomandă simplificată - BRC2C51 - -

Telecomandă pentru uz hotelier - BRC3A61 - -

Telecomandă centralizată DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Control unificat pornit/oprit DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Programator de timp DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 

Adaptor pentru cablare (interblocare pentru ventilatorul de introducere a aerului proaspăt) KRP1C64 KRP1B54 - - -

Adaptor pentru Pornire/Oprire externă şi monitorizare pentru anexe electrice KRP4A51 KRP4A51(1) KRP1B54/KRP4A52(1) KRP4A53 (1)

Adaptor de interfaţă pentru Sky Air (2) - DTA112B51 - - -

Cutie de instalare pentru adaptorul PCB - KRP4A93 KRP1D93A KRP1B97

Senzor de comandă la distanţă KRCS01-4B - KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B

Pornire/Oprire la distanţă, Oprire forţată EKRORO3 EKRORO - EKRORO4 EKRORO5

Cutie electrică cu bornă de împământare (3 blocuri) - KJB311A KJB311A KJB311A

Cutie electrică cu bornă de împământare (2 blocuri) - KJB212A KJB212A KJB212A

Opţiuni PCB pentru încălzitorul electric extern, umidificator şi/sau contorul orar EKRP1B2 EKRP1B2 - - -

Placă portantă pentru adaptorul PCB KRP4A96 - - - -

Note
(1) Este necesară cutia de instalare pentru adaptorul PCB
(2) Este necesar adaptorul de interfaţă pentru seria Sky Air (DTA112B51)
(3) Sunt incluse următoarele limbi: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, olandeză, greacă, rusă, turcă, portugheză, polonă
(4) Inclusiv următoarele limbi: engleză, germană, cehă, croată, maghiară, română, slovenă, bulgară, slovacă, sârbă, albaneză
(5) Încălzitorul electric, umidificatorul şi contorul orar sunt livrate separat. Aceste componente nu trebuie montate în interiorul echipamentului
(6) De la telecomanda cu infraroşu nu se pot controla comanda pentru fantele individuale şi comanda pentru volumul automat de aer.

UNITĂŢI INTERIOARE FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FAQ-140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C
Filtru de rezervă cu durată lungă de viaţă - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 - KAFP551K160 KAFJ95L160

Set pompă de condens - K-KDU572EVE - - - - -

Kit tubulatură de tip L (îndreptată în sus) - - KHFP5N63 KHFP5N63 KHFP5N160 - - -

Element de etanşare pentru refularea aerului - - - KHFP5N63 - KDBHP49B140 -

Panou decorativ pentru refularea aerului - - - - - KDBTP49B140 -

Panou decorativ BYBS125D (1) - - - - - -

Panou decorativ opţional EKBYBSD - - - - - -

Filtru de zgomot - KEK26-1A - - - - -

Adaptor de refulare a aerului pentru conductă rotundă KDAJ25K140A - - - - - -

Adaptor aer proaspăt (tip cu instalare directă) - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - -

Note
(1) Panoul decorativ opţional EKBYBSD este necesar pentru montarea directă a panoului decorativ al unităţii.

UNITĂŢI EXTERIOARE RZQ(S)G125L(7)V1/LY1 RZQ(S)G100L(7)V1/LY1 | RZQ(S)G125L(7)V1/LY1 RZQ(S)G140L(7)V1/LY1 AZQS71AV1/AY1 AZQS125AV1/AY1 AZQS140AV1/AY1 RZQ200C RZQ250C 

Dop de drenare centrală - EKDK04 KWC26B280 

Traseu racord agent frigorific Pentru aplicaţii twin - - KHRQ22M20TA

Pentru aplicaţii triple KHRQ127H - - KHRQ250H7

Pentru aplicaţi double twin - KHRQ127H (x3)- - - KHRQ22M20TA(x3)

Set adaptor cerere - KRP58M51 KRP58M51

Încălzitor placă inferioară - - -

Note
(1) Încălzitorul pentru placa inferioară este disponibil numai pentru modelele RZQG*
(2) Pentru combinaţia dintre RZQ(S)G71L7V1B şi EKBPH140L7 este necesar adaptorul de cerere KRP58M51 pentru a putea conecta încălzitorul pentru placa inferioară.
(3) Pentru RZQG71-140L7Y1B/RZQSG100-140L7Y1B în combinaţie cu FCQG35-71F şi FCQHG71F utilizaţi traseul racord de agent frigorific menţionat între paranteze.

Opţiuni şi accesorii - 


