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Väggmonterad kylaggregat LMCA
Fujitsu väggmonterade luftkonditioneringsaggregat LMCA finns i tre olika
effektstorlekar: 2,5, 3,4 samt 4,0 kW. Dessa kylaggregat passar en mängd olika
typer av applikationer, där kraftfull kylning på kort tid och med maximal energieffektivitet efterfrågas. Tack vare den optimerade fläkten i inomhusdelen ger denna
en låg ljudnivå och effektiv spridning av kylan.

För ASYG09/12LMCA

För ASYG14LMCA

Hög effekt trots små dimensioner

Väggmonterad kylaggregat LMCA

Fujitsu LMCA är specialdesignad för att kyla
Effektiv och snabb kyla

Temperatur

I den kompakta inomhusenheten finns en högeffektiv radialfläkt (diameter 107 mm) inUpp till 20 minuter kontinuerlig drift med maxibyggd samt en värmeväxlare av lambdatyp som säkerställer en hög effekt. Den långa luft- malt luftflöde och maximal kompressorhastighet
spridaren möjliggör en bred och stor öppning för inflödet av luft i lokalen. Detta innebär en är möjlig.
effektiv kylning av hela rummet.

MODELL

INOMHUSDEL
UTOMHUSDEL

ASYG09LMCA
AOYG09LMCA

ASYG12LMCA
AOYG12LMCA

ASYG14LMCA
AOYG14LMCA

Angiven effekt (min-max)

Kyla:

kW

2.5 (0.5~3.2)

3.4 (0.9~3.9)

4.0 (0.9~4.4)

Tillförd effekt (min-max)

Kyla:

kW

0.65 (0.23~1.63)

0.97 (0.25~1.40)

1.135 (0.25~2.32)

Effektfaktor

Kyla:

SEER/EER

7.0/ 3.85

7.0/3.5

6.90/3.52

V/ - /Hz

230/1/50

230/1/50

230/1/50

A

3.2 (6.0)

4.6 (6.5)

5.3 (9.0)

A

10

10

13

21/32/40/43

21/32/40/43

25/33/40/44

Spänning/fas/frekvens
Driftsström (max)

Kyla:

Rekommenderad avsäkring
Ljudnivå

Innedel:
Utedel:

dB (A)

45

50

49

Luftmängd innedel

Kyla:

m3/h

310/480/640/750

310/480/640/750

360/530/680/770

mm

268x840x203

268x840x203

268x840x203

kg

8.5

8.5

8.5

mm

535x663x293

535x663x293

540X790X290

kg

21

26

34

gr

700

850

1050

gr/m

20

20

20

Inomhusdel
Mått (HxBxD), nettovikt
Utomhusdel
Köldmedie R-410A
Extra fyllning över 15 m
Rörlängd (min-max)
Rördimension
Höjdskillnad (max)
Arbetsområde

Kyla:

m

3-20

3-20

3-20

tum

1/4” - 3/8”

1/4” - 3/8”

1/4” - 1/2”

m

15

15

15

°C

-10~43

-10~43

-10~43

Normal
Forcering
Inställd temp.
Tid

Kompakt design för
alla innemiljöer
840

230

268

Teknisk specifikation

LMCAs innedel mäter endast 268 x 840 mm, vilket
gör den mycket lättplacerad i alla typer av innemiljöer. Det gör den också mycket lämplig som
utbytespump för äldre kylmaskiner.

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Kyla: +35°C ute, +27°C inne.
Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

Tillbehör

Det här är FG Nordic
FFG Nordic AB är sedan 2004 generalagent i Sverige för japanska Fujitsu, Fuji och Fujitsu
Generals klimatsystem och sedan 2011 för italienska MTAs högkvalitativa vätskekylare
i Sverige, Norge och Finland. FG Nordic har ett komplett program för värme och kyla,
produkter som stärker våra kunders position på marknaden. FG Nordic har också generalagenturen på den svenska, norska och danska marknaderna för värmepumpsprodukter
för italienska Thermocold.

FG Nordic AB • www.fgnordic.se

www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Fjärrstyrning, AirPatrol (tillbehör)
Ändra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone.
Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller.
Finns för Nordic GSM eller WiFi.

Återförsäljare:

© FG NORDIC AB • 2015-06-16

- Trådbunden utökad fjärrkontroll UTY-RVNYM
- Trådbunden fjärrkontroll UTY-RNNYM
- Trådlös fjärrkontroll UTY-RSNYM
(Kommunikationskort krävs för anslutning av trådbundna kontroller)
- Kommunikationskort UTY-XCBXZ2
- Yttre förregling UTY-XWZXZ5
(Båda krävs för extern start/stopp, samt driftsoch felindikator)

