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Väggmonterad kylaggregat LLCC
Fujitsu väggmonterade luftkonditioneringsaggregat LLCC är lämpliga för en mängd olika
typer av applikationer, med sin låga ljudnivå passar denna utmärkt för sovrum och andra
rum där ljud kan upplevas som störande. Tack vare den optimerade fläkten i inomhusdelen ger denna effektiv spridning av kylan. Styrs via den intelligenta fjärrkontrollen som
ger möjlighet till mängder av smarta inställningsmöjligheter.

Teknisk specifikation
INOMHUSDEL
UTOMHUSDEL

ASYG09LLCA
AOYG09LLCC

ASYG12LLCA
AOYG12LLCC

Angiven effekt (min-max)

Kyla:

kW

2.5(0.9-3.0)

3.4 (0.9~3.9)

Tillförd effekt

Kyla:

kW

0.730

1.080

Effektfaktor

Kyla:

EER /SEER

3.42/6.90

3.15/6.80

V/ - /Hz

230/1/50

230/1/50

A

6.0

6.5

A

10

10

Spänning/fas/frekvens
Driftsström (max)

Kyla:

Rekommenderad avsäkring

43/38/33/22

Ljudnivå

Innedel:
Utedel:

dB (A)

Luftmängd innedel (max)

Kyla:

m3/h

720

mm

262×820×206

Inomhusdel
Mått (HxBxD), nettovikt
Utomhusdel

Extra fyllning över 15 m
Rörlängd (min-max)
Rördimension
Höjdskillnad (max)
Arbetsområde

Kyla:

50

kg

7.0

mm

535×663×293

kg

Köldmedie R-410A

47

24

Ljudvärdena har sänkts tack vare en ny konstruktion
för luftströmmarna, vilket innehår att den är så pass
tyst att den utan problem kan användas i sovrum och
arbetsrum, utan att ljudet stör.
Fan speed

Quiet

Upp till 20 minuter kontinuerlig drift med maximalt
luftflöde och maximal kompressorhastighet är möjlig.
Detta innebär att rummet kyls snabbt ner, därefter
övergår LLCC till ett ekonomiskt driftsläge som höjer
den inställda temperaturen med +1°C

26

gr

1050

gr/m

20

m

3-20

tum

1/4” - 3/8”

m

15

°C

-10~43

Noise level

22 dB (A)

Snabb och ekonomisk kyla

Temperatur

MODELL

Tyst kyla i sovrummet

Ekonomisk drift
Temp. höjning

Inställd temp.
Normal drift

Tid

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Kyla: +35°C ute, +27°C inne.
Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

Kompakt design för alla innemiljöer
206

820

Fjärrstyrning, AirPatrol (tillbehör)

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.
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Ändra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning
samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan
även larma vid låg eller hög rumstemperatur,
strömavbrott och serviceintervaller.
Finns för Nordic GSM eller WiFi.

Väggmonterad kylaggregat LLCC

Fujitsu LLCC är specialdesignad för att kyla

