
Golvmonterad inverter-värmepump 

Fujitsus golvmodell är en mycket tystgående och energieffektiv värmepump med 
smidig och elegant design som gör den lättplacerad i hemmet eller på kontoret. 

Golvmodellens lågt placerade inomhusdel ger en 
skön värmespridning i hela rummet och den förbätt-
rar din inomhusmiljö högst väsentligt tack vare sitt 
antiallergena enzymfilter som fångar upp kvalster, 
damm, pollen och andra partiklar. 



Energieffektiv värmepump som renar din luft
Fujitsus golvmodell är en mycket tystgående 
och energieffektiv värmepump med smidig 
och elegant design som gör den lättplacerad 
i de flesta inomhusmiljöer. 

Golvmodellen passar särskilt bra för den som 
behöver hålla väggarna fria.
Dess lågt placerade inomhusdel ger en skön 
värmespridning i hela rummet, från golv till tak, 
och den förbättrar din inomhusmiljö högst vä-
sentligt tack vare sitt antiallergena enzymfilter 
som fångar upp kvalster, damm, pollen och 
andra partiklar.  

Golvmodellen har inverter-funktion och ger 
dig behaglig värme på vintern och svalkande 
kyla på sommaren. Den har också en rad smarta 
funktioner som både gör den enklare att använ-

da och mer effektiv när det gäller energibespa-
ring och inomhusmiljö. 

Underhållsvärme med ett knapptryck. En 
smidig funktion hos maskinen är att den med 
ett enkelt knapptryck kan ställas in för 10 gra-
ders underhållsvärme, en funktion som är myck-
et användbar för exempelvis sommarstugan el-
ler uterummet.

Enkel att installera. Med sin smidiga och ele-
ganta design smälter den in i alla inomhusmiljöer 
och dess nätta profil ger många installationsmöj-
ligheter. Den kan exempelvis placeras i en nisch 
eller under ett fönster i stället för ett element.

Förbättrar din inomhusmiljö. Golvmodellen 
förbättrar också din inomhusmiljö högst vä-

sentligt tack vare att den har ett antiallergent           
enzymfilter som fångar upp kvalster, damm, 
pollen och andra partiklar.  
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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.
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Specifikationer AGYV 9/12/14 LAC

 AGYV09LAC

AOYV09LAC

MODELL

 AGYV14LAC

AOYV14LAC

INNEDEL:

UTEDEL:

Avgiven effekt (min–max)
Kyla:

Värme:
kW

2,6 (0,9–3,5) 4,2 (0,9–5,0)
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Bildtexter till ev. illustrationer.

Bildtexter till ev. 
illustrationer.

Bildtexter till ev. illustrationer.

10A trög 13A trögRekommenderad avsäkring A 10A trög

3–20 2–20mRörlängd (min–max) 3–20

 AGYV12LAC

AOYV12LAC

3,5 (0,9–4,0)

4,5 (0,9–6,6)

22/ 29/35/40

47 50
Ljudnivå

Innedel:

Utedel:
dB (A)

22/ 31/38/4422/ 29/35/40

48

230/1/50 230/1/50Spänning/fas/frekvens V/ - /Hz 230/1/50

2,6 (7,0)

3,8 (10,0)

5,2 (9,0)

6,4 (13,5)

Kyla:

Värme:
Driftström (max) A

4,4 (7,0)

5,5 (10,0)

600x740x200

14

540x790x290

40

600x740x200

14

578x790x300

44

Mått (HxBxD) och nettovikt

Innedel:

Utedel:

kg

mm

mm

kg

600x740x200

14

540x790x290

40

0,53 (0,25–1,35)

0,79 (0,25–2,10) 1,44 (0,25–2,95)
Tillför effekt (min–max)

Kyla:

Värme:
kW

1,14 (0,25–1,90)0,94 (0,25–1,45)

1,19 (0,25–2,15)

4,91

4,43 3,61
Effektfaktor kyla/värme

Kyla:

Värme:

3,683,72

3,78

EER

COP

270/360/460/570

270/370/480/600

270/400/520/650

270/390/520/650
Luftmängd innedel

Kyla:

Värme:
m3/h

270/360/460/570

270/370/480/600

1,3 2,1Avfuktning l/h 1,8

1/4 ’’–3/8” 1/4 ’’–1/2”tumRördimension 1/4 ’’–3/8”

1 050 1 150grFörfyllt köldmedie R410A 1 050

20 gr/m 20 gr/mgrExtra fyllning, över 15 meter 20 gr/m
Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel. 


