
– LTCN har rönt stor uppmärksamhet ända sedan vi introducerade 

den på marknaden. Att den nu topptestats av SP gör att efterfrågan 

och intresset för en redan mycket framgångsrik och uppskattad 

värmepump bara ökar, säger generalagenten FG Nordics VD 

Magdalena Rozmiarek. 

LTCN är en utveckling av Fujitsus tidigare LT-modell, där N:et i 

beteckningen står för Norden-anpassning. Utöver den pris-belönta 

designen finns det givetvis en hel del nya tekniska innovationer och 

smarta lösningar på den nya värmepumpen. 

Det kanske mest uppseendeväckande är att man lyckats förbättra 

maskinens energieffektivitet med hela 20 procent, jämfört med 

konventionella modeller, genom att se över och förändra strukturen 

i inomhusenheten och tillföra en rad nya innovationer, såsom ett 

speciellt avfrostningsprogram anpassat för den nordiska marknaden. 

Andra smarta lösningar är energibesparingsfunktionen med närvaro-

sensor och underhållsvärme.

– LTCN är marknadens kraftigaste och mest energieffektiva 

värmepump. Den har mycket hög värmekapacitet och presterar som 

bäst när det verkligen gäller. Verkningsgrad och avgiven effekt är de 

högsta uppmätta, jämfört med motsvarande modeller på marknaden. 

Ett konkret exempel är att LTCN har en värmekapacitet* på upp till 

smått otroliga 4,5 kW vid -25°C med en verkningsgrad på hela 2,1. 

Testresultatet visar med all önskvärd tydlighet att LTCN också är bäst 

när det gäller luft/luftvärmepumpars besparingsförmåga, avslutar 

Björn Kaspersen, tekniskt ansvarig hos generalagenten FG Nordic.

Vill du har mer information om LTCN så kontakta FG Nordics 

Magdalena Rozmiarek, VD, Walle Saczewski, försäljningschef, Björn 

Kaspersen, tekniskt ansvarig, eller Richard Rohman, försäljning/Fuji. 

Du når samtliga via telefon 031-33 665 30.

Fujitsus designmodell återigen prisad för sin kvalitet 

LTCN nu även bäst i test hos SP 
Fujitsus väggmonterade designvärmepump LTCN har 

redan tilldelats tre mycket prestigefyllda utmärkelser för 

sin design och funktion – Good Design Award, IF Product 

Design Award och Red Dot Design Award – och nu har 

denna Norden-anpassade värmepump också topptestats 

av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Många av FG Nordics kunder går nu ut med lokala annonser om LTCN.

Hör av dig till FG Nordic om du är intresserad av detta på din marknad.
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Boka ett kostnadsfritt hembesök med en auktoriserad återförsäljare 
– de hjälper dig hela vägen från idé till färdig installation!
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Fujitsus auktoriserade återförsäljare hjälper dig att välja rätt värmepump för 
ditt hem och installera den korrekt för optimal effekt, funktion, besparing 
och livslängd. Givetvis får du ett kostnadsfritt förslag och kalkyl innan 
arbetet påbörjas. Anlita våra auktoriserade återförsäljare så kan du vara 

trygg och säker på att din värmepump fungerar och levererar vad den ska. 
Då får du också Fujitsus 5-åriga garanti. Detta är ingen trygghetsförsäkring 
som du tvingas teckna – Fujitsu och våra återförsäljare tar fullt ansvar för att 
produkterna fungerar och levererar. 

BÄSTA VÄRMEPUMPEN
FÖR DIG OCH DIN FAMILJ
TESTVINNAREN OCH PRISBELÖNTA LTCN FRÅN FUJITSU

Nyhet!
 Testad och godkänd för

 -30°C

BÄST I TEST
* Fujitsu inverter-värmepump LTCN

testad av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

*

Efter tre individuella designpriser har Fujitsus inverter-värmepump 
LTCN nu också utsetts till marknadens kraftfullaste och mest energi-
effektiva värmepump. LTCN har topptestats av SP (Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut) när det gäller värmekapacitet och verkningsgrad, 

vilket placerar den i topp när det gäller luft/luft-värmepumpars 

besparingsförmåga. LTCN har allt det du kan kräva av marknadens 

bästa värmepump och den förenar design och funktion på ett unikt 
sätt. LTCN från Fujitsu är det bästa valet för dig och din familj!

Läs mer om testet på Energimyndighetens webbsida: http://

energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/

Luftluftvarmepumpar-2012-2009/?tab=2

* 4,5 kW vid -25°C gäller LTCN14.



FG Nordic har sedan 2004 generalagenturen för Fujitsu

Generals värmepumpar och klimatanläggningar på den

svenska marknaden. Detta certifikat garanterar att ovan-

stående företag är certifierade av FG Nordic AB att sälja,

installera och underhålla Fujitsus produkter i Sverige.  

Denna certifiering garanterar bland annat att: 

• företaget har produkt- och sortimentskännedom

• företaget behärskar för produkterna förekommande

  programvaror för design, styrenheter och service

• företaget omfattas av utsällda garantier 

• företaget inte säljer sidoimporterade produkter.

Verkställande direktör, FG Nordic AB
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