
Komfort på en helt ny måde...

Med ny avanceret filter- og luftfordelingsteknologi revolutionere Nocria X
oplevelsen af overlegen komfort og energibesparelse

KØLEMIDDEL

A++++



Unik til opvarmning

Perfekt til køling

Med anvendelse af “DualBlaster” forhindres 
varmen i at samle sig under loftet, og komfort-
en øges betydeligt, selv ved lav blæsehastighed.

Elektrostatisk støvopsamler

Luften renses med en avanceret elektrisk støvopsam- 
lings teknologi. Pollen, husstøv og andre forurenende 
småpartikler opsamles og fjernes med statisk elektri-
citet.

Plasma luft-rensning

Støv på filtrene fjernes automatisk og modvirker øget 
strømforbrug pga. blokerede eller tilsmudsede filtre.

Selvrensende filtre

3-delt luftrensning

Med “DualBlaster” opnås effektivt en stabil 
temperatur i hele rummet, når 
anlægget benyttes til afkøling.

“DualBlaster” funktionen aktiveres/ 
deaktiveres let ved brug af fjern-
betjeningen.

Under køledrift opsamles smudspartikler i kondens-
dråberne som bortledes til kondensbakken.

Anti-bakteriel coating
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Nocria-X passer perfekt til f.eks. restauranter, forsamlingshuse, kantiner, skoler eller forskellige institutioner 
som har særlige krav til komfort og indendørs luft-hygiejne, og selvfølgelig i dit hjem, hvis du ønsker et super 
rent og komfortabelt indeklima.

MiljøvenligWiFi styring

Energibesparelse

Det mest miljøvenlige kølemiddel
 
Nocria-X anvender R32 som er tidens mest miljøvenlige 
kølemiddel til varmepumper, med 70% lavere miljøbe- 
lastning end for andre tidligere anvendte kølemidler. 
 
Dermed placerer Nocria-X sig bland de mest miljøven- 
lige varmepumper på markedet idag.

Anvendelse af R32 øger samtidigt anlægges energi- 
effektivitet med op til 5%, hvorved du opnår en direkte 
økonomisk besparelse 
pga. et reduceret 
strømforbrug.

KØLEMIDDEL

(Anvender trådløst LAN netværk)
 
Med den brugervenlige app til smartphone, tablet eller 
PC kan du let overvåge og styre Nocria-X uanset hvor du 
befinder dig. (WiFi modul leveres sammen med varme-
pumpen).

En avanceret sensor placeret i indedelen observerer menneskers bevægelse i rummet og skifter automatisk til energibespar-
ende drift hvis personer forlader rummet og returnerer til almindelig drift når der igen registreres mennesker. Sensor funktio-
nen aktiveres/deaktiveres let ved brug af fjernbetjeningen. 
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Forhandler:

Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.

ISO 9001
Certified number: 15914Q10065R4M

ISO 14001
Certified number: 15912E10022R3M

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 9001
Certified number: 01 100 79269

ISO 14001
Certified number: CNBJ311153-UK

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

SO 9001
Certified number: 01 100 89394

ISO 14001
Certified number: 01 104 9245/01

Model: ASYG09KXCA / ASYG12KXCA

Indedel Fjernbetjening Udedel Trådløs LAN interface

Indedel: ASYG09KXCA / ASYG12KXCA Udedel: AOYG09KXCA / AOYG12KXCA

Dimensioner (Enhed: mm)

Front view Side view

*Dimensioner når side-ventilatorer rettet nedad
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Note:  Specifikationer er baseret på følgende forhold:
           Køling: Indendørstemperatur på 27ºCDB/19ºCWB, og udendørstemperatur på 35ºCDB/ 6ºCWB
           Opvarmning: Indendørstemperatur på 20ºCDB/15ºCWB, og udendørstemperatur på 7ºCDB/ 6ºCWB
           Rørlængde: 5,0 m
           Højdeforskel: 0m (mellem udedel og indedel)

Specifikationer

Model Nr.
Indedel ASYG09KXCA ASYG12KXCA

Udedel AOYG09KXCA AOYG12KXCA
Strømforsyning V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50

Kapacitet Køling kW 2,5 (0,6-3,5) 3,4 (0,6-5,3)
Opvarmning 3,6 (0,6-7,1) 5,0 (0,6-9,0)

Energiforbrug Køling / opvarmning kW 0,46 / 0,63 0,67 / 1,02
SEER Køling

W/W
8,5

SCOP Opvarmning 5,1

Energiklasse Køling A+++
Opvarmning A+++

Maks. driftsstrøm A 14 16

Lydeffekt niveau
Indedel (Køling)

dB(A)
46 / 42 / 38 / 28

Indedel (Opvarmning) 48 / 43 / 39 / 30
Udedel 40 / 41 44 / 43

Dimensioner
H x B x D
Vægt

Indedel mm 293 x 786 x 378
kg 20

Udedel
mm 704 x 820 x 315
kg 41

Rørdimensioner (Væske/gas) mm 6,35 / 9,52
Maks. rørlængde (forfyldt)

m
15 (15)

Maks. højdeforskel 10

Driftsområde Køling °C -10 ~ 43
Opvarmning -15 ~ 24

Kølemiddel Type (Global Warming Potential) R32 (675)
Fyldning g 1300


