
Slim Nordic Inverter LECAN

Slim Nordic Inverter LECAN är en vidareutveckling av vår storsäljare LECN. Det är

av värmen eller kylan. Innedelen mäter endast 260x790 mm, vilket gör den mycket 
lättplacerad. 

Nyhet!
 Testad och godkänd för

 -30°C
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Fujitsu LECAN är specialdesignad för att värma

Återförsäljare: 
Det här är FG Nordic
FG Nordic är generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem. 

Dessa kan erbjudas i olika utföranden från 2 kW till 120 kW och passar därmed 

till allt från villor till större anläggningar med skiftande verksamhet. 

kunderna som partner och utifrån det skapa värden som gör dem kompetenta 

och konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Snabba leveranser och 

hög servicegrad på eftermarknaden är annat som kännetecknar FG Nordic.

LECAN är speciellt tillverkad för vårt nordiska 
klimat och har en mycket hög värmekapacitet 
ända ner till -30°C, samt ett speciellt avfrostnings-
program med fyra olika avfrostningskriterier vilket 

LECAN är driftssäker och energibesparande. En säker 
investering som både reducerar energiförbrukningen 
samt förbättrar komforten.

Underhållsvärme med ett knapptryck
Rumstemperaturen kan med ett enkelt knapptryck

Fjärrstyrning
(tillbehör) 

Ändra värmepumpens 
drifts läge, tempera-
turinställning samt 

mobilen. Enheten kan 
även larma vid låg eller 
hög rumstemperatur, 
strömavbrott och servi-
ceintervaller. 

Tillbehör 
•  Kommunikationskort för anslutning av trådbundna 

styrenheter (UTY-XCBXE (9/12))
•  Standard styrenhet (UTY-RNNYM)
•  Förenklad styrenhet (UTY-RSNYM)
•  Yttre förregling alternativt driftsindikering (UTY-XWZX)

Kompakt design för alla innemiljöer

MODELL

INNEDEL:  ASYG09LECB ASYG12LECB
UTEDEL: AOYG09LECAN AOYG12LECAN

Kyla:
kW

2,5 (0,5–3,2) 3,4 (0,9–3,9)

Värme: 3,2 (0,5–4,5) 4,0 (0,9–5,6)

Kyla:
kW

0,63 (0,25–1,27) 0,895 (0,25–1,40)

Värme: 0,75 (0,25–1,60) 0,97 (0,25–1,99)

Kyla: SEER/EER 6,3/3,97 6,9/3,8

Värme: SCOP/COP 4,0/4,27 4,0/4,12

Energiklass
Kyla: A++ A++

Värme: A+ A+

Spänning/fas/frekvens V/–/Hz 230/1/50 230/1/50

Driftsström (max)
Kyla:

A
2,6 (6,0) 4,0 (7,0)

Värme: 3,3 (9,5) 4,3 (11)

Rekommenderad avsäkring A 10 10

Ljudnivå
Innedel:

dB (A)
21/33/38/43 21/33/38/43

Utedel: 48 48

Luftmängd innedel m3/h
285/425/595/735 285/425/595/735

295/465/595/735 295/465/595/735

Mått (HxBxD), nettovikt

Innedel:
mm 260x790x202 260x790x202

kg 7,5 7,5

Utedel:
mm 540x790x290 540x790x290

kg 36 39

Köldmedie R-410A gr 950 1000

Extra fyllning över 15m gr/m 20 20

Rörlängd (min–max) m 3–20 3–20

Rördimension tum 1/4"–3/8" 1/4"–3/8"

Höjdskillnad (max) m 15 15

Arbetsområde
Kyla*:

C°
+10 – +43

Värme: -30 – +24

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne. 

Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.
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LECANs innedel mäter endast 260x790 mm, vilket gör 
den mycket lättplacerad i alla typer av innemiljöer. Det 
gör den också mycket lämplig som utbytespump för 
äldre värmepumpar.


