
Väggmonterad inverter-värmepump LTCN

Fujitsus nya inverter-värmepump LTCN har en ny prisbelönt design som gör den till mer 
än bara en värmepump. Men den är inte bara elegant och lättplacerad, den är effektiv 
också. LTCN har en unik Norden-anpassning som utvecklat värmefunktionen ytterligare.  
LTCN har mycket hög värmekapacitet, ända ner till -25°C, samt en rad nya  energ ibe-
sparande funktioner. Bland annat har energi-
effektiviteten förbättrats
med hela 20 procent!

Nyhet!
 Testad och godkänd för

 -25°C



Design och funktion i fokus för Fujitsu LTCN
Den nya slimmade designen gör inomhusenheten, som bara är 185 
mm djup, lättplacerad i den aktuella miljön. Nu finns den också i två 
olika färger som standard – pärlvit och silver. Men LTCN är inte bara 
tidlöst elegant, den har också flera smarta funktioner som både gör 
den enkel att använda och effektiv när det gäller energibesparing. 

Närvarosensor sparar energi. Den nya funktionen hjälper användaren att 
spara energi. Innerdelen är utrustad med en känslig rörelsedetektor som 
känner av att ingen befinner sig i rummet och signalerar att maskinen skall 
arbeta med lite lägre kapacitet. När någon sedan kommer in i rummet kän
ner sensorn genast av detta och maskinen går automatiskt upp till önskad 
kapacitet igen. En mycket effektiv och flexibel funktion som är till stor hjälp 
för att optimera energiförbrukningen och spara pengar.
 

Underhållsvärme med ett knapptryck. En annan energibesparande 
och smidig funktion hos maskinen är att den med ett enkelt knapptryck 
kan ställas in för 10 graders underhållsvärme, en funktion som är mycket 
användbar för exempelvis sommarstugan eller uterummet.
Avfrostningsprogram. LTCN har ett speciellt avfrostningsprogram anpas
sat för den nordiska marknaden.
Ny smart och elegant fjärrkontroll. Fjärrkontrollen har fått en ny och 
elegantare design samt en rad nya förbättrade och praktiska funktioner 
som underlättar manövreringen. Några exempel: Inbyggd veckotimer: 
Man kan förprogrammera start och stoppfunktionen, med två olika tempe
raturinställningar, upp till 28 gånger under en vecka och upp till fyra gånger 
under ett dygn. Låg ljudnivå på utomhusdelen: Via fjärrkontrollen kan 
man också enkelt reducera utomhusdelens ljudnivå med 3 decibel.
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Återförsäljare: 

Det här är FG Nordic
FG Nordic är generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem. Dessa kan 

erbjudas i olika utföranden från 2 kW till 120 kW och passar därmed till allt från villor till 

större anläggningar med skiftande verksamhet. FG Nordic AB är också generalagent för 

italienska MTAs högkvalitativa vätskekylare på de svenska, norska och finska marknaderna.

FG Nordic är ett professionellt, modernt och effektivt företag som vill se kunderna som 

partner och utifrån det skapa värden som gör dem kompetenta och konkurrenskraftiga 

på sina respektive marknader. Snabba leveranser och hög servicegrad på eftermarknaden 

är annat som kännetecknar FG Nordic.

Innedel 43/37/32/21Ljudnivå H/M/L/Q dB 42/36/32/21

Utedel

 ASYG09LTCN

AOYG09LTCN

 ASYG12LTCN

AOYG12LTCN

INOMHUSDEL MODELL

UTOMHUSDEL MODELL:

3,50Effekt, nominell kW 2,50

1,1-4,0Effektområde kW 0,9-3,5

0,85Effektförbrukning kW 0,50

43/37/32/21Ljudnivå H/M/L/Q dB 42/36/32/21

4,12EER 4,95

4,00Effekt, nominell kW 3,20

0,9-6,5Effektområde kW 0,9-5,4

0,91Effektförbrukning kW 0,66

4,40COP 4,85

48Ljudnivå dB 50

282x870x185Mått H/B/D Innedel mm 282x870x185

540x790x290Mått H/B/D Utedel mm 540x790x290

9,5Vikt Innedel kg 9,5

40Vikt Utedel kg 35

1200Köldmedium R410A gr 1050

Avsäkring

230/1/50Elektrisk inkoppling V/~/Hz 230/1/50

1010A

1/4’’–3/8’’Anslutning köldmedium Vätska/Gas tum 1/4’’–3/8’’

3/20Rörlängd Min/Max m 3/20

15Max nivåskillnad m 15

16/29Kondensavlopp diameter Inne/ute mm 16/29

-25 – 24 Arbetsområde °C -25 – 24Värme

Arbetsområde -10 – 43-10 – 43°C
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• Underhållsvärme med ett knapptryck

• Energibesparing med närvarosensor

• Hög värmekapacitet även vid mycket låga temperaturer

Nya och smarta funktioner:

Närvaro-
sensor

Avgiven nominell effekt gäller vid +7°C utomhus och +20°C inomhus.

www.euroventcertification.com
www.certiflash.com


