
-25 cWIFI R32 µm
BrukstestetMobilstyring Kuldemedie Luftrenser

NocriaX
Markedets mest
avanserte varmepumpe



Høyde: 293/704 mm | Bredde: 786/820 mm

Dybde: 378/315 mm

OPPRETHOLDER: 

Nominell varmekapasitet =< ÷15°C
Brukstestet for =< ÷25°C -25

BRUKSTESTET FOR

 Inntil 9.0 kW
Maks varmekapasitet

A +++

NocriaX

Markedets mest
avanserte varmepumpe

-25 cWIFI R32 µm
BrukstestetMobilstyring Kuldemedie Luftrenser

For de største rommene

NocriaX er skreddersydd for deg som skal 

varme opp hus med svært store rom, eller som 

trenger en varmepumpe til forsamlingslokaler 

som barnehager, klubbhus, butikker, kontorer 

og så videre. 

Kraften er uovertruffen konkurrentene. 
I tillegg er den fullspekket med utstyr og 

nyvinninger, som blant annet innebygget Wi-Fi, 

automatisk filterrens og timer-program med 
temperaturstyring.

Plasmafilter for mer effektiv fjerning 
av pollen, støv og forurensninger

Power-knapp for ekstra 

varmefunksjon

Bevegelsessensor

Dual Blaster for avansert fordeling 

av luftstrømmer på større areal

Kan også brukes som 

airconditioner

Hvorfor velge
NocriaX
+



-25 cWIFI R32 µm
BrukstestetMobilstyring Kuldemedie Luftrenser

NocriaX - en meget kraftig varmepumpe som gir god luftsirkulasjon og stabil temperatur i 

rommet. Med sin nye og avanserte luftstrømteknologi leverer NocriaX varmepumpe derfor 

høyere effekt samtidig som den er energieffektiv.

WIFI-STYRING (LAN)

AUTO-FILTERRENS

AUTO-OMSTART

KRAFTIG LUFTSPREDNING

BEVEGELSESSENSOR

SUPERSTERK OPPVARMING

PLASMA LUFTFILTER

DUAL BLAST

TOPP ENERGISPARING

Kontroller varmepumpen din

via WiFi. En av de mest avanserte 

løsninger for fjernstyring.

Støv på filteret blir fjernet automa-

tisk. Forhindrer at varmepumpen 

bruker unødvendig energi for å blåse 

gjennom et tett filter.

Ved strømbrudd starter

varmepumpen opp automatisk

slik at du alltid holder varmen

Med sin nye og avanserte luft-

strømteknologi leverer NocriaX

varmepumpe høy effekt samtidig 
som den er energieffektiv. 

Sensoren registrerer bevegelse og 

opererer på lav kapasitet når folk 

forlater rommet. Ved ny aktivitet

justeres systemet automatisk og 

returnerer til den innstilte romtempe-

raturen.

Den store rekkevidden og gode 

kontrollen over luftstømmene på 

NocriaX varmepumpe gir en

meget god luftsirkulasjon og en 

mer stabil temperatur i rommet.

Luften i rommet renses med en 

avansert teknologi i varmepumpen 

som er utviklet av General

Varmepumper. 

Varmer opp rommet uten å 

utsette noen for luftstrømmer.

NocriaX er så energieffektiv at 
den har oppnådd en topp A+++ 

rangering.

A 
+++



Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no

FUJITSU GENERAL LIMITED

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.
*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre 
miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor 
ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er 
betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

NOCRIA X
KRAFTIG VARMEKAPASITET - SELV VED EKSTREMT LAVE

UTETEMPERATURER - UTEDEL

 Kjølekapasitet  Nom.(min-maks) kW 3,4(0,6 - 5,3)

 Varmekapasitet  Nom.(min-maks) kW 5,0(0,6 - 9,0)

 SEER/SCOP Kjøling/Oppvarming (effektfaktor) 8,5 / 5,1

 Lydnivå
 Oppvarming/
kjøling H/M/L/Q dB(a)

48 / 43 / 39 / 30

 Varmekapasitet ved -5 / -15 °C kW 7,77 / 6,11

 Luftmengde m3 /h 810

 Effektforbruk Oppvarming kW 1,02(0,1 - 3,26)

Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde) 704x820x315

Lydnivå dB(a) 44

INNEDEL

UTEDEL

ASHG12KXCA

AOHG12KXCA

+
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+
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FLAGGSKIP MODELL, BESTE 

PRESTANDARD DATA

GODT MED ROM TIL MASKINDELER 

FORHINDRER KONTAKT MELLOM DE 

ULIKE KOMPONENTENE SELV VED 

FROST

TEKNOLOGI MED HØY 

YTEEVNE STOR OG EFFEKTIV 

VARMEVEKSLER 

DC DOBBEL, ROTERENDE 

KOMPRESSOR MED HØY YTELSE

Dimensjon


