
Juhtmevaba puldi abil 

on seadme kasutamine  

lihtne ja mugav!

FUJITSU POWERFUL DESIGN SEERIA - 

vaieldamatult tippklassi tegija!

Fujitsu LTC inverteriga õhksoojuspumbas on ühendatud  

pilkupüüdev välimus ja  uusim tehnoloogia!

Tehase poolt testitud ja 

heaks kiidetud -20°C

COP 4,85

•   Väga vaikne 21 dB(A)

•   Energiasäästurežiim

•   Liikumisandur, mis optimeerib elektrikulu

•   + 10°C hoidmise funktsioon

•   Programmeeritav nädalataimer

•   Low noise välisosa müravähendusfunktsioon

•   Võimsusrežiim 

ELEGANTNE DISAIN

Õhuke ja elegantse disainiga siseosa

+10°C HOIDMISE FUNKTSIOON ÜHE NUPU VAJUTUSEGA

Mõeldud kasutamiseks suvilatesse või ruumidesse, kus pikema 

perioodi vältel ei viibi inimesi või mõnel muul põhjusel ei soovita 

hoida kõrgemat temperatuuri kui +10°C. See aitab säästa energiat 

ja hoida kokku raha.

LIIKUMISANDUR

Tunnetades inimeste puudumist ruumist, lülitab seade end 

automaatselt energiasäästurežiimile. See  optimeerib elektrikulu.

PROGRAMMEERITAV NÄDALATAIMER

Võimaldab 4 korda päevas ja 28 korda nädalas seadet sisse-välja 

lülitada, täpselt siis kui vaja

VÕIMSUSREŽIIM

Võimaldab ülikiiresti ruumi soojendada või jahutada

ASYG09LTC ja

ASYG12LTC



ASYG09LTC/AOYG09LTC ARCTIC ASYG12LTC/AOYG12LTC ARCTIC

TEHNILISED ANDMED (kW)

Nominaalne küttevõimsus (kW) +7 °C 3,2 (0,9-5,4) 4,0 (0,9-6,5)

Nominaalne küttevõimsus (kW) -7°C 3,2 4,0

Tarbimisvõimsus soojendamisel (kW) 0,66 (0,25-1,92) 0,91 (0,20-2,60)

Nominaalne jahutusvõimsus (kW) 2,5 (0,9-3,5) 3,5 (1,1-4,0)

Tarbimisvõimsus jahutamisel (kW) 0,50 (0,25-1,26) 0,85 (0,2-1,70)

KASUTEGURID

+7°C soojendamisel 4,85 4,40

-7°C soojendamisel 3,35 3,25

+35°C jahutamisel 4,95 4,12

Varustus liikumisandur, energiasäästurežiim, välisosa 

müravähendusfunktsioon, automaatne režiimi 

valik (jahutus/küte), nädalataimer, fi ltrite puhastuse 

indikaator, +10°C hoidmise funktsioon, võimsusrežiim 

liikumisandur, energiasäästurežiim, välisosa 

müravähendusfunktsioon, automaatne režiimi 

valik (jahutus/küte), nädalataimer, fi ltrite puhastuse 

indikaator, +10°C hoidmise funktsioon, võimsusrežiim 

Siseosa mõõtmed (mm) 282x870x185 282x870x185

Välisosa mõõtmed (mm) 540x790x290 620x790x298

Müratase sees dB(A) 21/32/36/42 21/32/37/43

Müratase väljas dB(A) 50 48

Siseosa kaal (kg) 9,5 9,5

Välisosa kaal (kg) 35 40

INSTALLATSIOONI ANDMED

Elektritoide 230V/50Hz/1 faas 230V/50Hz/1 faas

Torustiku max lubatud pikkus s.h tõus (m) 15 15

Torustik (mm) 6,35/9,52 6,35/9,52

Külmaaine R410A R410A

Garantii 2 aastat 2 aastat

Powerful Design mudelil pole ainult pilkupüüdev välimus, vaid 

tegemist on väga kõrge efektiivsusega õhksoojuspumbaga! 

Seade säilitab nominaalvõimuse isegi -7°C välistemperatuuri juures. 

Liikumisandur aitab säästa energiat. 

ASYG09LTC  ja 

     ASYG12LTC

Programmeeritav päeva- ja 

nädalataimer võimaldab 

seadet kasutada just 

siis, kui parasjagu 

tarvis!
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