
 Fujitsu ASYG09-14LT - Tyylikästä säästöä

Fujitsu LT -sarjan ilmalämpöpumppu on tehokkuutta ja kauneutta 
samoissa kuorissa. Kokoluokkansa tehokkain ilmalämpö-
pumppu lämmittää vielä pakkasen laskiessa 
alle -30ºC. Pienissä Etelä-Suomen 
pakkasissa -15ºC Fujitsu antaa jopa 
5.4 kW lämmitystehoa ja se riittää jo 
puolittamaan lämmityskustannuksesi. 

Markkinoiden siroin sisäyksikkö on 
helppo sijoittaa paikkaan, josta sen 
tuottama lämpö leviää parhaiten 
asuntoosi. Värivaihtoehtoina on 
helmenharmaa tai lumivalkoinen.
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Maahantuoja

Etäohjaus (lisälaite)

Muut toiminnot

Hiljainen

Williin Pohjolaan suunniteltu 
Fujitsu ASYG09-14LT lämpö-
pumppu ei jätä ketään kylmäksi. 
Sen tehokas talvitoimivuus 
tuottaa lämpöä vielä paukku-
pakkasilla. 14LT-mallista 
saadaan jopa uskomaton 4,5 kW
lämmitysteho vielä -25 °C 
pakkasissa 2.1 hyötysuhteella.

Avara kennorakenne ja tekninen muotoilu tekevät 
Fujitsusta yhden hiljaisimmista ilmalämpö-
pumpuista. Kaukosäätimestä voidaan tehdä moni-
puolisten ajastusohjelmien lisäksi myös käynti-
äänen pudotus -3dB. Hiljainen käyntiääni 
mahdollistaa pumpun tehokkaan sijoittamisen 
sisä- ja ulkotiloissa. 

 

Voit muuttaa lämpöpumpun käyttötilaa, lämpö-
tilan asetuksia ja puhallinnopeuksia matka-
puhelimen tai tietoverkon välityksellä. Yksikkö 
hälyttää korkeasta tai matalasta huoneen-
lämmöstä, sähkökatkosta ja huoltoväleistä.

Älykäs sulatus
Pohjolan kovat talvet vaativat erityisen paljon 
sulatukselta. Fujitsu ilmalämpöpumppujen älykäs 
sulatus käyttää neljää kriteeriä sulatuksen 
aloituksessa: aikaa, lämpötilaa, edellisen sulatuksen 
päättymistä ja saatuja anturitietoja. Optimoidun
sulatusjärjestelmän ansiosta laite lämmittää 
pidempiä ajanjaksoja ja lämmöntuotto paranee 
verrattuna perinteisiin aikaohjattuihin laitteisiin.

 
Jälleenmyyjä:

FG Finland Oy on japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:n virallinen 
maahantuoja. Yritys tuo maahan laitteita 2kW:n lämpöpumpuista aina 
135 kW:n jäähdytysjärjestelmiin.

FG FINLAND OY
Koivuhaantie 2-4
01510 Vantaa
Puh: 020 741 2222

Lämpöpumppu saadaan napin painalluksella 
säästeliäälle +10 C ylläpitolämmitykselle. Vapaa-
ajanasunnot ja tilat, joissa ei oleskella säännöllisesti 
pysyvät kuivina. Tekstiilit säilyvät raikkaina ja lämpö 
saadaan nopeasti nostettua käyttäen Power Full
-toimintoa. 

Ylläpitolämmitys +10 C 
napin painalluksella

Power Full -toiminto nopeaan lämpötilan 
nostoon, automaattikäynnistys sähkökatkon 
jälkeen, puhdistustarpeen merkkivalo,  
Economy-toiminto säästää lämmityskuluissa n. 5%.

Liiketunnistin säästää 
energiaa
Uuden ominaisuuden avulla säästät selvää rahaa. 
Fujitsu nostaa tai laskee lämpötilaa sen mukaan 
ollaanko huoneessa paikalla vai ei. 

Viikkoajastuksella saat mukavuutta 
ja säästöä

ASYG09LTCN

ASYG12LTCN

ASYG14LTCN

MALLI SISÄYKSIKKÖ
ULKOYKSIKKÖ

Lämmitys:
kW

Lämmitys:
kW

Lämmitys: SCOP/COP

Jännite/vaihe/taajuus V/ - /Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Virta (max)
Lämmitys:

A

Suositeltava sulakekoko A 10 10 16

Ääni
Sisäyksikkö:
Ulkoyksikkö:

dB (A)
48 48 50

Ilmavirta/sisäyksikkö Lämmitys:
m3/h

Mitat (KxLxS), nettopaino

Sisäyksikkö:
mm

kg

Ulkoyksikkö:
mm

kg

Kylmäaine R-410A gr

Lisätäyttö 15m gr/m 20

Putkipituus (min-max) m 3-20

Putkikoot tum 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2”

Korkeusero (max) m 15

Toiminta-alue
Lämmitys:

°C
-30~24

Teho (min-max)

Ottoeho (min-max)

Hyötysuhde

quiet / low / med / high

 ASYG09LTCB

AOYG09LTCN

 ASYG14LTCB

AOYG14LTCN

 ASYG12LTCB

AOYG12LTCN

A++ A+A++

5,4 (0,9–7,0)3,2 (0,9–5,4) 4,0 (0,9–6,5)

21/32/36/42 25/33/40/4521/32/37/43

3,3 (10,0) 6,1 (14,5)4,3 (10,5)

282x870x185

540x790x290

36

620x790x290

40

620x790x290

40

0,66 (0,25–2,28) 1,38 (0,17–3,3)0,91 (0,20–2,62)

4,6/4,85 4,0/3,914,6/4,4

330/550/670/800 430/600/740/950330/550/670/850

1 050 1 2501 200

9,5

Lämmitys:
Energialuokka

Fujitsu ASYG09-14LT

Muutosoikeudet tietoihin pidetään.

Voit esiohjelmoida start/stop-toiminnon jopa 28 
kertaa yhden viikon jaksolle, enintään neljä kertaa 
päivässä. Näin voit esimerkiksi viikonloppuisin 
nostaa ennakkoon mökin lämpötilaa ja laskea 
automaattisesti kotipumpun lämpötilan alas. 

Jäähdytys:

Jäähdytys:

Jäähdytys: SEER/EER      

Jäähdytys:

Jäähdytys:

Jäähdytys: -10~43

A+++ A++A+++

2,5 (0,9–3,5) 4,2 (0,9–5,4)3,5 (1,1–4,0)

2,6 (6,5) 5,1 (9,5)4,0 (9,0)

0,5 (0,25–1,26) 1,16 (0,18–2,16)0,85 (0,2–1,7)

8,5/4,95 7,4/3,628,5/4,12

330/550/640/800 390/570/740/900330/550/670/850

Jäähdytys:
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