
 ► AWYZ14LBC Nocria
 ► Ger upp till 5,74kW vid -15 grader!

 ► Ger värme till - 30 grader

 ► Självrengörande filter för större besparing

 ► Modern design

 ► Antibakteriell luftrening med ultraviolett belysning

 ► Endast 25cm hög innedel för enkel placering

 ► Otroligt tyst med endast 23dB

 ► Enkelt handhavande

Specifikationer AWYZ14LBC

Energiklass A

Kapacitet
Kyla kW 4,2 (0,9 - 5,3)

Värme kW 6,00 (0,9 - 9,1)

COP                                   4,44

EER                                   4,12

Luftcirkulation Innedel m3/h 850

Strömförbrukning 

min / max

Kyla
kW

1,02 (0,09 - 1,75 )

Värme 1,35 (0,09 - 2,95 )

Ljudnivå Innedel
dB

24 - 46

Utedel 46-47

Dimensioner HxBxD Innedel mm 250 x 890 x 298

Utedel mm 578 x 790 x 300

Max rörlängd m 20

Max höjdskillnad m 15

Färdigfylld utedel ≤ 15m, 20g/m, ˃ 15m

Strömföring Innedel

Rördimension
Vätskerör 1/4´´

Gasrör 1/2´´

FUJITSU NOCRIA 14 LBC NORDENANPASSAD INVERTER MED  
SJÄLVRENGÖRANDE FILTER
Starkast på marknaden 
Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC är kärnkraftverket på över 9kW som har hela 5 års garanti. Innedelen är dessutom bara 25 cm hög, vilket 
gör att den får plats nästan överallt. 

Automatisk filterrengöring 
Filterrengöring på Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC sker automatiskt när filtret är smutsigt. Rengöringen kan även aktiveras med  
fjärrkontrollen. Dammet avlägsnas från filtret genom en automatisk ut- och inskjutningsfunktion av filtret då aggregaten stannar efter ett 
förinställt antal timmar.

Intern avfuktningsfunktion! 
När Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC stoppas startar en torkfunktion i inomhusdelen. Detta förhindrar mögel och bakterietillväxt i aggrega-
tet när det inte är i drift.

Enkel & Elegant 
Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC är stilfull, smäcker och elegant. Fujitsu kompletterar inredningen och har många finesser och fördelar.  
Inverterteknologi uppnår den inställda rumstemperaturen fortare än någonsin. Tack vare sin energieffektivitet vid minusgrader är den upp till 
30 % billigare att driva gentemot det flesta andra luftvärmepumpar.


