
Vloermodel     Cassettemodel 
Kanaalmodel    Plafondmodel
airconditioners



Energiebesparing & milieu

Voorsprong in techniek en betrouwbaarheid

Fuji Electric is één van de grootste Japanse bedrijven op 
het gebied van electronica en maakt de meest 
betrouwbare en energiezuinige split airconditioners ter 
wereld. Fuji Electric voorziet haar airconditioners van de 
moderne invertertechniek.

Met de inverter techniek is het mogelijk om nauwkeurig 
het gevraagde vermogen te leveren. De compressor in de 
buitenunit kan moduleren waardoor de installatie 
energiezuiniger en zeer stil werkt. Daarnaast is een ruimte 
veel sneller op temperatuur en zullen er minder 
temperatuur schommelingen voorkomen.

ingestelde temperatuur

geleverde capaciteit
van de compressor

tijd

ru
im

te
 t

em
p

er
at

u
u

r

Inverter airconditioner:
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Conventionele airconditioner:
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Fuji Electric onderschrijft met haar producten het EU klimaat-
plan om in 2020 het volgende te hebben gerealiseerd:

20%
minder

20%
minder

20%
gebruik

Minder gebruik van fossiele brandsto�en

CO 2 uitstoot 

van duurzame energie

Het gebruik van fossiele brandsto�en en de opwarming van de 
aarde zijn voor een wereldwijd concern als Fuji Electric belangrijke 
onderwerpen in haar beleid. Het bijdragen aan, en ontwikkelen 
van een duurzame economische samenleving is het belangrijkste 
uitgangspunt voor het voeren ons beleid.

Fuji Electric ontwikkelt haar producten continue door om nog 
meer energiebesparing te realiseren.

Het uitgaan van seizoensrendementen bij het ontwikkelen van een 
airconditioner is hier een resultaat van. Door airconditioners te 
ontwikkelen die het hele jaar door energiezuinig presteren draagt 
Fuji Electric bij aan de duurzame samenleving en bespaart de 
gebruiker aanzienlijk in kosten voor het gebruik van een 
airconditioner.

Aantal daadwerkelijke draaiuren in de standen koelen en verwarmen van een airconditioner. 
Deze gegevens vormen de basis voor het ontwikkelen van de meest energiezuinige 
airconditioners in de markt:

Warmtepomp techniek

De naam Fuji Electric is ontleend aan de berg Fuji 
(mount Fuji). Deze berg ligt ten westen van Tokio 
en bij helder zicht is deze berg te zien vanuit Tokio. 
Samen met mount Tate en mount Haku is mount 
Fuji één van Japans drie heilige bergen. Mount 
Fuji's opvallende symmetrische vorm is een 
geliefd object voor fotografen.

1 kW
Electriciteit

3 tot 5 kW
verwarming

2 tot 4 kW
omgevings-
temperatuur

Alle Fuji Electric airconditioners zijn 
uitgevoerd met de 
warmtepomptechniek. Hiermee kan 
zowel gekoeld als verwarmd worden. 
De buitendelen ontrekken hun energie 
uit de buitenlucht, een gratis en 
milieuvriendelijke bron.

Met één kW electrisch vermogen 
produceert een Fuji Electric 
airconditioner wel 3 tot 5 kW warmte. 
Hiermee kunt u tot wel 30% besparen 
op uw energierekening en wordt de 
uitstoot van CO2 gereduceerd.

Beschikbare modellen

Bedieningen
Fuji Electric bedieningen, voor elk wat wils

Fuji Electric levert een verscheidenheid aan bedieningen om 
aan ieders wens tegemoet te komen. 

Wenst u een eenvoudige bediening met enkel de basisfuncties 
of een zeer uitgebreide bediening die u volledig naar uw 
voorkeur kunt instellen? Fuji Electric heeft altijd een geschikte 
bediening voor u!

Welke bediening u ook kiest, met één van de Fuji Electric 
bedieningen bent u er altijd zeker van dat u uw airconditioner 
op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier kunt 
bedienen. 

eenvoudige
wandbediening

infrarode
bediening

uitgebreide
wandbediening

standaard
wandbediening

“ Met onze uitgebreide 
wandbediening is het instellen 
en beheren van onze 
airconditioner kinderspel. ”
Erica Groenveld, 33 jaar
In het bezit van een Fuji Electric kanaalmodel

Bedien uw airconditioner met 
uw smartphone, tablet of PC.

Met de optioneel leverbare WIFI ontvanger kunt u uw 
airconditioner met uw smartphone bedienen. 

Samen met de gratis app heeft u overal toegang tot uw 
airconditioner. 

Het is ook mogelijk om uw airconditioner te bedienen met 
KNX, Lonworks, Bacnet of Modbus. Hiermee kunt u de 
airconditioner koppelen aan een domotica of 
gebouwbeheersysteem.

Bediening wanneer uw wilt, waar u ook bent.

“ Met mijn smartphone zet ik
de airconditioner vast aan als
ik in de auto stap om naar huis
te rijden. ”



“ Met ons Fuji Electric cassettemodel 
airconditioner hebben wij altijd het 
juiste binnenklimaat om optimaal 
te kunnen presteren. ”

Een cassettemodel airconditioner wordt vrijwel onzichtbaar 
gemonteerd in het plafond. Enkel het uitblaaspaneel is zichtbaar. De 
cassettemodellen beschikken over verschillende functies waarmee u 
het binnenklimaat volledig naar uw hand kunt zetten. 

Door de nieuwste technieken is de uitblaas geoptimaliseerd waardoor 
een zo aangenaam mogelijke luchtstroom ontstaat die geruisloos uw 
binnenklimaat optimaliseert.

Beschikbare buitendelen
RCG-12L t/m RCG-24L

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

CASSETTEMODEL

Beschikbare 90 x 90 modellen

RCG-30L
RCG-36L
RCG-45L
RCG-54L
RCG-36LC
RCG-45LC
RCG-54LC

8,5 kW / 10,0 kW
10,0 kW / 11,2 kW
12,5 kW / 14,0 kW
13,3 kW / 16,0 kW
10,0 kW / 11,2 kW
12,5 kW / 14,0 kW
14,0 kW / 16,0 kW

Beschikbare 60 x 60 modellen

RCG-12L
RCG-14L
RCG-18L
RCG-24L

3,5 kW / 4,1 kW
4,3 kW / 5,0 kW
5,2 kW / 6,0 kW
7,1 kW / 8,0 kW

VLOERMODEL

Beschikbare modellen

Fuji Electric cassettemodellen: geruisloos comfort voor elke situatie

Fuji Electric vloermodellen: energiezuinig, stil en compact
De Fuji Electric vloermodellen onderscheiden zich door het estetisch 
ontwerp waardoor het in elk interieur haast onzichtbaar zijn werk doet, op 
zeer energiezuinige wijze.

Naast verwarmen en koelen zuivert het vloermodel de lucht door de 
ingebouwde �lters.

De vele installatie mogelijkheden zorgen ervoor dat in elke gewenste 
installatie een oplossing voor handen is:

onder een raam in een nis op de vloer deels in de muur

RCG-30L en RCG-36L

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

RCG-45L en RCG-54L

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

RCG-36LC t/m RCG-54LC

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

“ Dankzij ons Fuji Electric
vloermodel is ons huis altijd 
op de ideale temperatuur
en genieten wij van de 
schone lucht. ”

RGG-9L
RGG-12L
RGG-14L

2,6 kW / 3,5 kW
3,5 kW / 4,5 kW
4,2 kW / 5,2 kW

RGG-9L en RGG-12L

-10˚C ~ 43˚C -15˚C ~ 24˚C

RGG-14LBeschikbare buitendelen

-10˚C ~ 43˚C -15˚C ~ 24˚C

10˚C verwarmingsfunctie 
voor vorstrvrij houden de een ruimte
economische werkingsfunctie
om nog meer energie te besparen
standaard met infrarode bediening
optie: vaste bediening

10˚C verwarmingsfunctie (RCG-12L t/m RCG-24L)
voor vorstrvrij houden de een ruimte
economische werkingsfunctie
om nog meer energie te besparen
Mogelijkheid tot aansluiten distributie kanaal
(RCG-30L t/m RCG-54LC)



KANAALMODEL
Fuji Electric kanaalmodellen: onzichtbaar en krachtig

Beschikbare modellen

RDG-12L
RDG-14L
RDG-18L

3,5 kW / 4,1 kW
4,3 kW / 5,0 kW
5,2 kW / 6,0 kW

RDG-24L
RDG-30L
RDG-36L
RDG-45L
RDG-36LC
RDG-45LC

7,1 kW / 8,0 kW
8,5 kW / 10,0 kW
9,4 kW / 11,2 kW
12,5 kW / 14,0 kW
10,0 kW / 11,2 kW
12,5 kW / 14,0 kW

RDG-54L
RDG-54LC
RDG-60LC
RDG-72LC
RDG-90LC

13,4 kW / 16,0 kW
14,0 kW / 16,0 kW
15,0 kW / 18,0 kW
20,3 kW / 22,6 kW
25,0 kW / 28,0 kW

RDG-12L t/m RDG-24L

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

RDG-30L en RDG-36L

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

RDG-45L en RDG-54L

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

RCG-36LC t/m RCG-60LC

-5˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

RDG-72LC en RDG-90LC

-5˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

Beschikbare buitendelen
“ Ons comfort wordt vrijwel
onzichtbaar en geruisloos
gerealiseerd door de Fuji Electric
kanaalmodellen in ons pand. ”

Een kanaalmodel wordt volledig uit het zicht gemonteerd, vaak boven het 
plafond maar Fuji Electric heeft ook unieke kanaalmodellen die verticaal 
kunnen worden geplaatst.

Door middel van slangen en roosters wordt de geconditioneerde lucht de 
ruimte ingebracht en dit zorgt voor een zeer stille werking en een hoge 
mate van comfort. 

De Fuji Electric kanaalmodellen behoren stuk voor stuk tot de zuinigste in 
hun klasse en blinken uit door veelzijdigheid aan instellingen, opties en 
accesoires. De kanaalmodellen van Fuji Electric staan garant voor 
duurzame klimaatbeheersing en comfort in optima forma.

De plafondmodellen van Fuji Electric worden gekenmerkt door de 
energiezuinige werking en grote luchtworp. Door deze luchtworp 
wordt elke ruimte optimaal geconditioneerd.

De compacte plafondmodellen zijn daarnaast ook als vloermodel te 
plaatsen. Met de grote luchtworp en de luchtzuivering door middel 
van de �lters  bereikt de geconditioneerde lucht elke hoek van de 
ruimte.

PLAFONDMODEL
Fuji Electric plafondmodel: flexibel, energiezuinig en betrouwbaar

RYG-18L t/m RYG-24L

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

RYG-30L en RYG-36L

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

RYG-45L

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

RYG-36LC t/m RYG-54LC

-10˚C ~ 46˚C
-15˚C ~ 24˚C

Beschikbare buitendelenBeschikbare modellen

RYG-18L
RYG-24L

5,2 kW / 6,0 kW
7,1 kW / 8,0 kW

De RYG-18L & RYG-24L
kunnen ook als vloermodel
worden geïnstalleerd.

RYG-30L
RYG-36L
RYG-45L

8,5 kW / 10,0 kW
10,0 kW / 11,2 kW
12,5 kW / 14,0 kW

RYG-36LC
RYG-45LC
RYG-54LC

10,0 kW / 11,2 kW
12,5 kW / 14,0 kW
14,0 kW / 16,0 kW

“ Onze installateur adviseerde ons
om een plafondmodel van Fuji 
Electric aan te scha�en. Hij had 
gelijk. ”

10˚C verwarmingsfunctie 
voor vorstrvrij houden de een ruimte
economische werkingsfunctie
om nog meer energie te besparen
dubbele automatische swing
(horizontaal en verticaal)

Op de afbeelding ziet u het automatisch 
uitblaasrooster welke optioneel leverbaar is voor de 
RDG-12L tot en met de RDG-18L.

4 standen & automatische swing

ook verticaal te monteren
(RDG-12L t/m RDG-18L)

verse lucht aansluiting mogelijk
(RDG-24L t/m RDG-45LC)

economische werkingsfunctie
om energie te besparen



Technische gegevens
Modelcode
Type
Koelvermogen
Verwarmingsvermogen
Aansluitspanning
Geluidsniveau binnenunit
Geluidsniveau buitenunit
Afmetingen binnennunit bxhxd
Afmetingen buitenunit bxhxd
SCOP/SEER | COP/EER

kW
kW

V/F/Hz
dB(A)
dB(A)

mm
mm

RGG-09L
vloermodel

0,9~3,5 (2,6)
0,9~5,5 (3,5)

230 / 1 / 50
22 / 29 / 35 /40

47
740x600x200
790x540x290

4,20/7,00 | 4,43/4,9

RGG-12L
vloermodel

0,9~4,0 (3,5)
0,9~6,6 (4,5)

230 / 1 / 50
22 / 29 / 35 / 40

48
740x600x200
790x540x290

4,00/6,50 | 3,78/3,72

RGG-14L
vloermodel

0,9~5,0 (4,2)
0,9~8,0 (5,2)

230 / 1 / 50
22 / 29 / 37 /43

50
740x600x200
790x578x300

4,00/6,40 | 3,61/3,68

RCG-12L
compact cassettemodel

0,9~4,4 (3,5)
0,9~5,7 (4,1)

230 / 1 / 50
27 / 30 / 34 / 37

47
570x245x570
790x578x300

4,10/6,20 | 3,69/3,33

RCG-14L
compact cassettemodel

0,9~5,4 (4,3)
0,9~6,5 (5,0)

230 / 1 / 50
27 / 30 / 34 / 38

49
570x245x570
790x578x300

4,40/6,40 | 3,71/3,21

RCG-18L
compact cassettemodel

0,9~5,9 (5,2)
0,9~7,5 (6,5)

230 / 1 / 50
27 / 30 / 34 / 39

50
570x245x570
790x578x300

4,20/6,20 | 3,61/3,21

RCG-24L
compact cassettemodel

0,9~8,0 (7,1)
0,9~9,1 (8,0)

230 / 1 / 50
30 / 36 / 44 / 49

52
570x245x570
790x578x300

3,90/5,60 | 3,54/3,08

Modelcode
Type
Koelvermogen
Verwarmingsvermogen
Aansluitspanning
Geluidsniveau binnenunit
Geluidsniveau buitenunit
Afmetingen binnennunit bxhxd
Afmetingen buitenunit bxhxd
SCOP/SEER | COP/EER

kW
kW

V/F/Hz
dB(A)
dB(A)

mm
mm

RCG-30L
cassettemodel
2,8~10,0 (8,5)

2,7~11,2 (10,0)
230 / 1 / 50

32 / 36 / 38 / 40
53

842x288x842
900x830x330

4,30/6,50 | 3,61/3,21

RCG-36L
cassettemodel

2,8~11,2 (10,0)
2,7~12,7 (11,2)

230 / 1 / 50
32 / 36 / 38 / 43

54
842x288x842
900x830x330

4,20/6,30 | 3,71/3,21

RCG-45L
cassettemodel

4,0~14,0 (12,5)
4,2~16,2 (14,0)

230 / 1 / 50
36 / 40 / 42 / 46

55
842x288x842

900x1290x330
n.v.t. | 3,71/3,22

RCG-54L
cassettemodel

4,5~14,5 (13,3)
4,7~16,5 (16,0)

230 / 1 / 50
37 / 41 / 43 / 47

55
842x288x842

900x1290x330
n.v.t. | 3,41/3,01 

RCG-36LC
cassettemodel

4,7~11,4 (10,0)
5,0~14,0 (11,2)

400 / 3 / 50
33 / 36 / 39 / 44

51
842x288x842

900x1290x330
4,30/6,50 | 4,38/4,10

RCG-45LC
cassettemodel

5,0~14,0 (12,5)
5,4~16,2 (14,0)

400 / 3 / 50
36 / 40 / 42 / 46

54
842x288x842

900x1290x330
n.v.t. | 3,91/3,53

RCG-54LC
cassettemodel

5,4~16,0 (14,0)
5,8~18,0 (16,0)

400 / 3 / 50
37 / 41 / 43 / 47

55
842x288x842

900x1290x330
n.v.t. | 3,61/3,21

Modelcode
Type
Koelvermogen
Verwarmingsvermogen
Aansluitspanning
Geluidsniveau binnenunit
Geluidsniveau buitenunit
Afmetingen binnennunit bxhxd
Afmetingen buitenunit bxhxd
SCOP/SEER | COP/EER

kW
kW

V/F/Hz
dB(A)
dB(A)

mm
mm

RDG-12L
compact kanaalmodel

0,9~4,4 (3,5)
0,9~5,7 (4,1)

230 / 1 / 50
25 / 26 / 28 / 29

47
700x198x620
790x578x300

4,00/5,90 | 3,69 / 3,33

RDG-14L
compact kanaalmodel

0,9~5,4 (4,3)
0,9~6,5 (5,0)

230 / 1 / 50
26 / 28 / 30 / 32

49
700x198x620
790x578x300

3,90/5,80 | 3,71/3,21

RDG-18L
compact kanaalmodel

0,9~5,9 (5,2)
0,9~6,5 (5,0)

230 / 1 / 50
27 / 29 / 30 / 32

50
900x198x620
790x578x300

4,10/6,20 | 3,61/3,21

RDG-24L
kanaalmodel
0,9~8,0 (7,1)
0,9~9,1 (8,0)

230 / 1 / 50
25 / 27 / 29 / 31

52
1135x270x700
910x648x380

4,00/6,20 | 3,54/3,08

RDG-30L
kanaalmodel

2,8~10,0 (8,5)
2,7~11,2 (10,0)

230 / 1 / 50
29 / 32 / 37 / 42

53
1135x270x700
900x830x330

3,90/5,90 | 3,73/3,21

RDG-36L
kanaalmodel

2,8~11,2 (10,0)
2,8~12,7 (11,2)

230 / 1 / 50
29 / 32 / 37 / 42

54
1135x270x700
900x830x330

3,90/5,70 | 3,61/3,18

RDG-45L
kanaalmodel

4,0~~14,0 (12,5)
4,2~16,2 (14,0)

230 / 1 / 50
29 / 33 / 38 / 44

55
1135x270x700
900x830x330

n.v.t. | 3,61 / 3,21

Modelcode
Type
Koelvermogen
Verwarmingsvermogen
Aansluitspanning
Geluidsniveau binnenunit
Geluidsniveau buitenunit
Afmetingen binnennunit bxhxd
Afmetingen buitenunit bxhxd
SCOP/SEER | COP/EER

kW
kW

V/F/Hz
dB(A)
dB(A)

mm
mm

RDG-54L
kanaalmodel *

5,0~14,5 (13,4)
5,5~18,0 (16,0)

230 / 1 / 50
40 / 43 / 47

55
1050x400x500
900x1290x330

n.v.t | 3,41/2,81

RDG-36LC
kanaalmodel

4,7~11,4 (10,0)
5,0~14,0 (11,2)

400 / 3 / 50
26 / 31 / 36 / 40

51
1135x270x700
900x1290x330

4,00/5,80 | 3,98/3,52

RDG-45LC
kanaalmodel

5,0~14,0 (12,5)
5,4~16,2 (14,0)

400 / 3 / 50
28 / 32 / 38 / 42

54
1135x270x700
900x1290x330

n.v.t. | 3,61/3,21

RDG-54LC
kanaalmodel *

5,4~16,0 (14,0)
5,8~18,0 (16,0)

400 / 3 / 50
40 / 43 / 47

55
1050x400x500
900x1290x330

n.v.t. | 3,66/3,01

RDG-60LC
kanaalmodel *

6,2~17,5 (15,0)
5,8~20,0 (18,0)

400 / 3 /50
36 / 40 / 45

56
1250x425x490
900x1290x330

n.v.t. | 3,66/3,01

RDG-72LC
kanaalmodel *

10,8~23,5 (20,3)
12,0~26,5 (22,6)

400 / 3 / 50
41 / 44 / 47

57
1587x450x700
930x1690x765

n.v.t. | 3,60/3,25

RDG-90LC
kanaalmodel *

11,2~28,0 (25,0)
12,5~31,5 (28,0)

400 / 3 /50
43 / 46 / 49

58
1587x550x700
930x1690x765

n.v.t. | 3,40 / 3,21

Modelcode
Type
Koelvermogen
Verwarmingsvermogen
Aansluitspanning
Geluidsniveau binnenunit
Geluidsniveau buitenunit
Afmetingen binnennunit bxhxd
Afmetingen buitenunit bxhxd
SCOP/SEER | COP/EER

kW
kW

V/F/Hz
dB(A)
dB(A)

mm
mm

RYG-18L
plafond- / vloermodel

0,9~5,9 (5,2)
0,9~7,5 (6,0)

230 / 1 / 50
31 / 34 / 40 / 43

50
990x199x665
790x578x300

4,00/6,10 | 3,61/3,21

RYG-24L
plafond- / vloermodel

0,9~8,0 (7,1)
0,9~9,1 (8,0)

230 / 1 / 50
35 / 40 / 44 / 48

52
990x199x665
790x578x300

3,90/5,60 | 3,61/3,21

RYG-30L
plafondmodel
2,8~10,0 (8,5)

2,7~11,2 (10,0)
230 / 1 / 50

32 / 37 / 43 / 45
53

1660x240x700
900x830x330

4,20/6,10 | 3,61/3,21

RYG-36L
plafondmodel
2,8~11,2 (9,4)

2,7~12,7 (11,2)
230 / 1 / 50

32 / 37 / 43 / 47
54

1660x240x700
900x830x330

4,10/6,00 | 3,71/3,21

RYG-45L
plafondmodel

2,7~14,0 (12,5)
2,7~16,0 (14,0)

230 / 1 / 50
32 / 37 / 43 / 47

55
1660x240x700
900x1290x330

n.v.t. | 3,71/3,21

Modelcode
Type
Koelvermogen
Verwarmingsvermogen
Aansluitspanning
Geluidsniveau binnenunit
Geluidsniveau buitenunit
Afmetingen binnennunit bxhxd
Afmetingen buitenunit bxhxd
SCOP/SEER | COP/EER

kW
kW

V/F/Hz
dB(A)
dB(A)

mm
mm

RYG-36LC
plafondmodel

4,7~11,4 (10,0)
5,0~14,0 (11,2)

400 / 3 / 50
32 / 37 / 43 / 47

51
1660x240x700
900x1290x330

4,10/6,10 | 3,90/3,52

RYG-45LC
plafondmodel

5,0~14,0 (12,5)
5,4~16,2 (14,0)

400 / 3 / 50
34 / 39 / 45 / 49

54
1660x240x700
900x1290x330

n.v.t. | 3,61/3,21

RYG-54LC
plafondmodel

5,4~16,0 (14,0)
5,8~18,0 (16,0)

400 / 3 / 50
38 / 42 / 48 / 51

55
1660x240x700
900x1290x330

n.v.t. | 3,43/3,01
* = hoog statisch kanaalmodel


