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NYHET!
R32 MODELL

COMFORT DESIGN

Stilig og
energibesparende

TOPPMODELL MED HØY ENERGIBESPARELSE OG 
PRISVINNENDE DESIGN
Toppklasse varmepumpemodell med effektiv varmeveksler, stor vifte og nytt kjøleelement. 
Modellen er slank og har fått utmerkelsen for “Good Design Award” *

Høy energiklasse
Beste energi klasse oppnådd med lamda varmeveksler, kryssende viftestrøm og nytt kjølemedie. 

Komfortabel luftstrøm og stille drift
Ny luftstrømstruktur gir komfortabel luftgjennomstrømning i rommet som spres helt til gulvet og gir lav driftstøy. 

R32 miljøvennlig kjølemedie
Med sitt miljøvennlige kjølemedie (R32) tilfredstiller den også den kvalitetsbevisste, hvor drifts-
sikkerhet, miljøegenskaper og kvalitet er viktige prioriteringer.

Ø 107 Stor cross-flow vifte
Den store diameteren på viften gir raskt et effektivt 
luftnivå allerede ved lav effekt. 

Ø 95 Ø 107

Hybrid varmeveksler
Effekten av varmeveksling har blitt betydelig 
forbedret med den store hybridvarmeveksleren, og 
modellen har oppnådd toppnivå på SEER og SCOP.

high density
heat exchanger

Ø  5 mm
Hi-density armeveksler

Ø  7 mm
Stor varmeveksler

SEER SCOP

8.5 5.1*1 *1

*1: 07, 09, 12 class 

A+++
Rank

*1

Bevegelsessensor

Den innebyggde bevegelses-
sensoren detekterer om 
det er mennesker i rommet 
og senker temperaturen 
automatisk når du forlater 
rommet. Dette gir ekstra 
energibesparelse - helt 
automatisk.

Trådløst LAN-grensesnitt [Tilbehør] 
Wi-Fi-adapter gjør det mulig å betjene varmepumpen 
direkte fra din smarttelefon, PC eller nettbrett både i og 
utenfor hjemmet/kontoret. Wi-Fi adapteret er ekstra-
utstyr som kan bestilles og installeres sammen med 
montering av varmepumpen. 

*Tildelt  Good Design Award fra Japan Institute of Design Promotion i 2017



FJ Klima Norge er offisiell distributør av Fujitsu klimaprodukter i 
Norge. Vi leverer effektive og konkurransedyktige klimasystem 
til forhandlere og næring, som gir trygghet til å satse offensivt i 
markedet.
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Trådløs
fjernkontroll

Innedel Utedel

Modell 09 KG 12 KG

Varmekapasitet ved +7°C kW 5.40 6.10

Varmekapasitet ved -10°C kW 3.77 3.83

Varmekapasitet ved -15°C kW 3.21 3.36

Varmekapasitet (min-maks) kW 0.9 - 5.4 0.9 - 6.1

Kjølekapasitet (min-maks) kW 0.9 - 3.4 0.9 - 4.1

SCOP  varmedrift (gjennomsnitt) W/W 5.11 5.10

EER kjøling W/W 4.50 4.22

Effektforbruk varmedrift (gjennomsnitt) kW 0.560 0.910

Lydnivå innedel (Hi/Mi/Lo/Qu) 
- Kjøling
- Varmedrift

dB(A) 40/34/29/19
42/36/31/21

40/35/30/19 
42/38/33/21

Lydnivå utedel kjøling/varmedrift (høy) dB(A) 46/48 50/50

Laveste driftstemperatur Varmedrift -15°C

Luftmengde varmedrift m3/h 750 770

Mål innedel H*B*D 270 * 834 * 215

Mål utedel H*B*D 542 * 799 * 290

Rørlengde (forhåndsfylt) min/maks 15m (inntil 20m ved etter fylling av gass)

Sikringstørrelse (tilkopling) ute 10A

Wlan adapter [Tilbehør] UTY-TFSXW1


