
Alpine

Behagelig og lydsvag med ekstra  
varme under kolde forhold.

Kompakt og flot design.

– en klog beslutning

5 års garanti



Skabt til de
kolde nordiske 
vintre 

Fujitsu Alpine er en diskret men effektiv varmekilde, der
udmærker sig ved sin evne til at varme ved temperaturer
under frysepunktet. Ikke bare når det er polarkulde, men
allerede fra temperaturer under frysepunktet leverer
Fujitsu Alpine mere varme end andre varmepumper. Det
gør den velegnet til ældre eller mindre isolerede boliger.

Den vægmonterede varmepumpe er forsynet med det 
energibesparende og miljøvenlige R32 kølemiddel, som 
sammen med Economy-funktionen sikrer varme med rigtig 
god samvittighed.

Grøn omtanke 
Fujitsu er ambitiøse når det kommer til miljøskånsom 
og bæredygtig teknologi. I Fujitsu Alpine anvendes 
eksempelvis en ny varmeveksler-teknologi, som 
ud over at give bedre virkningsgrad også reducerer 
kølemiddelmængden. Sammen med anvendelsen af R32 
kølemidlet giver det et meget lille miljøaftryk.

– en klog beslutning

Fujitsu Alpine er en videreudvikling af bestselleren LM 
Nordica. En af de mest pålidelige varmepumper i Norden.

Enkle funktioner til komfort og besparelser
Fujitsu Alpine er en enkel og stilfuld varmepumpe, som er 
nem at betjene i hverdagen. Du får bl.a. Economy-funktionen, 
hvor varmeydelse og strømforbruget reduceres, og Low 
Noise-funtionen, hvis lyden skal være ekstra diskret. Takket 
være den indbyggede +10°C varmefunktion kan du holde 
eksempelvis sommerhuset frostfrit og sundt, uden at forbruge 
særlig meget energi. Wi-fi styring via app kan tilkøbes som 
ektraudstyr. Fujitsu Alpine kan også levere afkølet luft til en 
varm sommerdag.

Grøn fokus 
Fujitsus design- og udviklingsafdeling arbejder hver 
dag med en lang række af FN’s 17 verdensmål for øje. 
Du kan downloade Fujitsus miljørapport på 
fujitsuklima.dk og læse mere om denne indsats, 
som vedrører vores fælles miljø.



Tag en klog beslutning
med Fujitsu 
Der findes mange gode varmepumper på markedet. 
Det er dog værd at være kritisk, når du sammenligner 
de forskellige producenters specifikationer. 
Lydniveauet alene er ikke bestemmende for oplevelsen 
af komfort. Lydens karakter er nok endnu vigtigere – 
tænk eksempelvis på barnegråd og musik ved samme 
lydstyrke. Fujitsu er særligt opmærksomme på lydens 
karakter i udviklingsprocessen. 
 
Fujitsu er kendt for ærlige og pålidelige produkter, 
som holder hvad de lover, år efter år, og der er 
selvfølgelig 5 års garanti.
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H542 x B799 x D290 mm 

H270 x B834 x D215 mm

Indedel

Udedel

Værdier for vores mest solgte Alpine model ASYG09

Effektiv og lydsvag, 
også ved -25°C
Den indbyggede, bevægelige lamel fordeler automatisk 
og nænsomt varmen i rummet, og giver maksimal 
komfort – selv ved ekstreme kuldegrader.

268 x 840 x 203 mm

620 x 790 x 290 mm



Specifikationer

Fujitsuklima.dk

* V = Varme | K = Køl
Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel
Der tages forbehold for trykfejl

Hent den gratis
Fujitsu Varmepumpe 
App FGLair
til både iOS og Android

– en klog beslutning

Trådløs tilværelse 
Med din smartphone eller tablet, kan du indstille 
temperatur og andre funktioner på Fujitsu Alpine 
via WiFi. Du kan også anvende den medfølgende 
fjernbetjening.

WiFi-adapter er ekstraudstyr.

Udvalgte funktioner:

Economy-funktion
Energibesparende funktion, hvor anlæggets varmeydelse 
reduceres, og derved forbruger mindre strøm.

Low Noise-funktion
Funktion der reducerer omdrejningerne på den lydoptimerede 
ventilator for yderligere lydsvag drift.

10°C - Funktion
Vedligeholdelsesvarme, som sikrer boligen en minimumsvarme, 
når du ikke er til stede.

Motoriserede luftlameller
Fordeler automatisk luften i rummet for maksimal komfort. 
Kan også stilles i fast position med konstant retning.

Model Fujitsu Alpine

Model nr.
Indedel ASYG09KMCB ASYG12KMCB ASYG14KMCB

Udedel AOYG09KMCBN AOYG12KMCBN AOYG14KMCBN
Varme
Varmekapacitet, Nominel (min-max) kW 3,2 (0,9 ~ 5,2) 4,0 (0,9 ~ 5,7) 5,4 (1,1 ~ 6,0)

Energiklasse

SCOP-Værdi 4,1 4,1 4,1
P-Design 3,0 3,6 4,5
10°C Varmefunktion Ja
Udendørs temperaturområde °C -25 ~ 24

Køling
Kølekapacitet, Nominel (min-max) kW 2,5 (1,0 ~ 3,2) 3,4 (1,0 ~ 4,15) 4,2 (1,1 ~ 4,8)

Energiklasse

SEER-Værdi 6,5 6,9 7,1

Udendørs temperaturområde °C 10 ~ 43

Generelt

Lydtryksniveau
Indedel (V/K)*

dB(A)
Varme     22 - 33 - 38 - 43
  Kulde     21 - 32 - 40 - 43

Varme     22 - 33 - 38 - 43 
  Kulde     21 - 32 - 40 - 43

Varme     27 - 35 - 40 - 44
  Kulde     25 - 33 - 40 - 44

Udedel (V/K)* 43 / 48 47 / 49 47 / 49

Lydeffektniveau (max)
Indedel (V/K)*

dB
59 / 59 59 / 59 60 / 60

Udedel (V/K)* 59 / 63 63 / 65 63 / 65

Forsyning 1-fase, ~230V, 50Hz, forsyning til udedel

Dimensioner, Indedel (Liter / H x B x D) mm 45,7 L      /      268 x 840 x 203

Dimensioner, Udedel (H x B x D) mm 620 x 790 x 290

Vægt, Indedel / Udedel kg 8,5 /  35

Maksimal rør-længde (fabriksfyldt) m 20 (15)

Maksimal Højdeforskel m 15

Kølemiddel (Mængde / CO₂eq-T / GWP) R32 0,85 kg / 0,6 / 675

Kølerørsdimension (væske / gas) 1/4” - 3/8”


