Flere
innedeler

– én uten

dørsenhet

FUJITSU COMFORT MULTI WiFi
Et energibesparende multianlegg

A++

6,60 kW
max effekt

Kapasitet er målt ved +7°C ute og +20°C inne.

 Skalerbar løsning som passer din bolig
 Mulighet for opptil 5 innedeler på en utedel
 Velg mellom standard- eller designmodell
på innedel
Et energibesparende multianlegg hvor du kan ha flere
innedeler koblet til en utendørsenhet. Perfekt for effektiv
oppvarming/kjøling av flere rom.
Fleksibel løsning
Et multianlegg gir en fleksibel løsning med valgfri type
innedeler hvor flere innendørsenheter kan kobles til en
utendørsenhet. Multianlegget kan kjøre varme eller kjøling,
men alle innedeler må kjøre i samme modus samtidig.
Bruk av lang rørtilkobling er mulig.
Høy energisparing
DC-teknologi brukes til kompressor, innendørs/utendørs
viftemotor og omformerkontroll, noe som gir en høy
energisparing.

AOYG18KBTA2

AOYG14KBTA2

Full kontroll der du er
Et eget WiFi-adapter gjør det mulig å betjene varmepumpen
direkte fra din smarttelefon, PC eller nettbrett. WiFi-adapteret
er ekstrautstyr som kan bestilles og installeres sammen med
montering av varmepumpen.

Modell innedel
Modell utedel

ASYG07KGTB ×2

ASYG09KGTB ×2

AOYG14KBTA2

AOYG18KBTA2

Varmekapasitet

Min/Maks

1,1 - 5,5

1,8 - 6,6

Kjølekapasitet

Min/Maks

1,4 - 4,6

1,7 - 5,8

Effektfaktor varme

COP

4,63

4,59

Effektfaktor varme - sesong

SCOP

4,70

4,70

Effektfaktor kjøling

SEER

8,70

8,60

Energiklasse

Kjøling

A++

A++

Energiklasse

Varme

A+++

A+++

Luftmengde (max)

m³/h

750

770

Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu)

dB(A)

42/36/31/21

42/38/33/21

Lydnivå utedel *(SPL)

dB(A)

49

50

Laveste driftsstemperatur

Varmedrift

-15 °C

Mål innedel (Høyde*bredde*dybde)

mm

--

Mål utedel (Høyde*bredde*dybde)

mm

542 * 799 * 290

632 * 799 * 290

Maks rørlengde forhåndsfylt

m

30 m totalt og 20 for hver innedel

Sikringstørrelse (tilkopling)

ute

16 A

Wlan adapter [Tilbehør]

UTY-TFSXW1

Tabellstandard gjelder ved +7 °C ute og +20 °C inne om ikke annet er oppgitt. Modellene leveres med inverterkompressor, 1 fas 230V, 50 HZ. *Fabrikkgaranti, leveranse
er ofte bedre. ** Mildt klima, tilsvarende kysten / milde vintre. *** Kaldt klima, tilsvarende nord i Norge og innlandet i SørNorge. Kjølemedie, R32. Kjølemediefylling,
1,00 kg. CO2 ekvivalent, 0,675 tonn. Data angitt i tabellen er målt ved bruk av 2-roms multi utedel og med Fujitsu Comfort Design innedeler.

SCOP

SEER

4,70

8,70

A+++

A+++

Velg innedel
Innedeler velges etter behov blant våre veggmodeller med moderne design, takkassetter
eller egne Duct innedeler.
Veggmodeller som kan bruked med Fujitsu Comfort Multi:

Fujitsu Comfort Design

GRATIS BEFARING
Send VP til 1963 / fujitsu-varmepumper.no

Fujitsu Comfort

