ESIMENE SPETSIAALSELT KÜTMISEKS ARENDATUD INVERTERIGA
ÕHKSOOJUSPUMP LEC-N. UUDSE LAHENDUSEGA ON REAALSETES
TÖÖTINGIMUSTES SAAVUTATUD COP 8.

•
•
•
•

Uus ja võimsam kompressor
Suurem ja uue struktuuriga välisosa soojusvaheti
Tarkvaraga juhitav küttekeha seadme põhjas
Mürasummutav, täiustatud soojustusega
kompressori kamber
• Saadaval võimsustega 4,5kW ja 5,6kW

TEHASE POOLT TESTITUD
JA HEAKS KIIDETUD
VÄLISTEMPERATUURIL -25OC

Fujitsu LEC-N
Pea kõikide olemasolevate konditsioneeridega saab toota soojust, kuid esmalt
ja peamiselt on need siiski mõeldud jahutamiseks. Seetõttu on Fujitsu LEC-N
pisike sensatsioon, sest see on loodud kütmiseks.

Tehase poolt garanteeritud töö kuni -25oC
LEC-N mudelitel on kõrge efektiivsusega kompressor ja uus tarkvara, millel on peenhäälestatud inverteri kontroll. Samuti on seadmetel
suurem ja uue struktuuriga välisosa soojusvaheti. See tagab efektiivse sooja tootmise ka väga madalatel temperatuuridel.
+10oC 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 +10oC. See aitab säästa energiat ja hoida kokku raha.
Kompaktne siseseade
Tänu uusima tehnoloogia kasutamisele ja läbimõeldud disainile on siseosa väga kompaktne.

MUDEL
Tehnilised andmed (kW)
Küttevõimsus (min-max)
Jahutusvõimsus (min-max)
Küttevõimsus välistemperatuuril -25oC
COP
Välistemperatuur +7oC
Välistemperatuur -25oC
Varustus

Installatsiooni andmed
Elektritoide
Freoonitorustiku max lubatud pikkus (m)
Freoonitorustik (mm)
Külmaaine
Muu INFO
Siseosa mõõtmed (mm)
Välisosa mõõtmed (mm)
Müratase sees dB(A)
Müratase väljas dB(A)
Siseosa kaal (kg)
Välisosa kaal (kg)
Garantii

ASYA09LEC
AOYR09LECN

ASYA12LEC
AOYR12LECN

3,2 (0,5-4,5)
2,5 (0,5-3,2)
2,74

4,0 (0,9-5,6)
3,4 (0,9-3,9)
2,92

4,27
2,46

4,12
2,56

Automaatne reziimi valik (jahutus/küte),
tarkvaraga juhitav küttekeha, +10oC hoidmise
funktsioon, autorestart, kaugjuhtimispult

Automaatne reziimi valik (jahutus/küte),
tarkvaraga juhitav küttekeha, +10oC hoidmise
funktsioon, autorestart, kaugjuhtimispult

230V/50Hz/1 faas
20
6,35/9,52
R410A

230V/50Hz/1 faas
20
6,35/9,52
R410A

260 x 790 x 202
540 x 790 x 290
21/33/38/43
47
7,5
32
2

260 x 790 x 202
540 x 790 x 290
21/33/38/43
48
7,5
36
2

