
Den store rekkevidden og gode kontrollen over luftstømmene på Nocria X varmepumpe gir en 
meget god luftsirkulasjon og en mer stabil temperatur i rommet. Modellen har også automatisk 
filterrens og plasma luftrenser. Alle modellene er så energieffektive at de har oppnådd en topp 

A+++ rangering! Inkludert er fjernkontroll med ukesur og bevegelsessensor.

FUJITSU GENERAL LIMITED

6,11 kW 
v/ ÷15˚C
ASHG12KXCA

VEGGMONTERT VARMEPUMPE

Best A-rangering!



 

Trådløs – LAN Interface
kontroller varmepumpen din   
via WiFi. En av de mest avan-
serte løsninger for fjernstyring. 

Utedel

Trådløs fjernkontroll   
De fantastiske funksjo-
nene til Nocria X er lette 
å justere med noen taste-
trykk på fjernkontrollen.

Bevegelsessensor

VEGGMONTERT VARMEPUMPE

MODELL          

INNEDEL: ASHG09KXCA ASHG12KXCA

UTEDEL: AOHG09KXCA AOHG12KXCA

EFFEKT kjøl:
varme:  kW

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

3,6 (0, 6 - 7,1) 5,0 (0,6 - 9,0)

MAKS VARME VED  -5° / -15° kW 6,13  / 4,82  7,77 / 6,11

LYDNIVÅ*
innedel:

db(A)
48 / 43 / 39 / 30 48 / 43 / 39 / 30

utedel: 41 44

LUFTMENGDE  Min / Maks
    innedel:

m3/h
670 / 1975 670 / 2230

 utedel: 810 / 1820 810 /1975

SPENNING/FASE/FREKVENS V / ~ /Hz 230 / 1 / 50

DRIFTSTRØM (Maks)
kjøl:

A
2,1 (8,5) 3 (9)

varme: 2,8 (14) 4,5 (16)

EFFEKTFORBRUK varme: kW 0,63 (0,1 - 2,83) 1,02 (0,1 - 3,26)

EFFEKTFAKTOR COP / EER kW 5,45 / 5,72 5,09 / 4,9

EFFEKTFAKTOR SESONG SEER / SCOP kW 8,5 / 5,1 8,5 / 5,1

MÅL (H x B x D) 
NETTOVEKT

innedel:
mm 293 x 786 x 378

kg 20 20

utedel:
mm 704 x 820 x 315

kg 41 41

MENGDE KULDEMEDIE R-32  GWP 675 g 1300 1300

ANBEFALT SIKRING A 16c 20c

DRIFTSOMRÅDE UTEDEL
Kjøling -10~43

Varme -15~24

DIAMETER AV KJØLELEDNINGER (væske/gass) “ 1/4¨ - 3/8¨ 1/4¨ - 3/8¨

RØRLENGDE   Min - Maks  (Høyde) m 2 - 15 (10 ) 2 - 15  (10 )

 

FUJITSU GENERAL LIMITED

* = Varmepumpedrift. Lyd-data  er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. 
Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende 
kliniske miljø. Les mer om General varmepumper på vår nettside: www.general.no

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.

Komfortabel oppvarming
Nocria varmepumpe fordeler varmen i høyden for å 
gjøre romtemperaturen mest mulig jevn i alle områder. 

Varm luft stiger opp og legger seg under taket. Dette 
gjør at det fort blir mye varmere i hodehøyde enn la-
vere nede ved beina. Denne utrolige varmepumpen er 
unik ved at den varmer opp rommet på en mer varsom 
og komfortabel måte ved å holde den varme luften 
sirkulerende lavt i rommet. Komfortsonen i nedre del 
av rommet opprettholdes ved at luftstrømmene på 
sidene på NocriaX hindrer varmen å stige raskt.

Plasma luftfilter
Luften i rommet renses med en avansert teknologi 
i varmepumpen som er utviklet av Fujitsu General 
Limited. Pollen, støv og andre urenheter i boligen 
samles og 
fjernes ved hjelp 
av eketrostatisk 
filter.

Bevegelsessensor
Sensoren registrerer beve-
gelse i rommet og opererer på 
lav kapasitet når folk forlater 
rommet. Når man kommer 
tilbake vil systemet automa-
tisk returnere til den innstilte 
romtemperaturen.

Elektrostatisk luftfilter

Samleboks for støv

Hovedbørste

Støv

Selv-rensebørste

Støvet samles i boksen. Dual Blaster er 
kjernen til løsningen 
som effektivt 
varmer opp rommet 
uten å utsette noen 
for luftstrømmer.

luftstrømsteknologi.
Med sin nye og avanserte luft-
strømteknologi leverer Nocria X 
varmepumpe høy effekt samti-
dig som den er energieffektiv. 

Automatisk rens av filter
Støv på filteret blir fjernet automatisk. Dette forhindrer 
at varmepumpen bruker unødvendig energi til å jobbe 
ekstra for å blåse gjennom et tett filter.
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