
WPA 100 E-LF är en kombinerad varmvattenberedare och värmepump. Det är en 
idealisk kombination av en vägghängd varmvattenberedare och en energieffektiv 
luft/vattenvärmepump. Varmvattenberedaren är konstruerad och optimerad för ett 
hushåll med 2–3 personer och den installeras normalt i badrummet i såväl singel- och 
flerfamiljshus som i fritidshus. ENERGI- OCH KOSTNADSEFFEKTIV – WPA är ett mycket 
energi- och kostnadseffektivt alternativ när du vill ha varmvatten till din bostad.

VARMVATTENBEREDARE MED INBYGGD VÄRMEPUMP
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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. FG Nordic är ett professionellt, mo-
dernt och effektivt företag som vill se kunderna som partner och 
utifrån det skapa värden som gör dem kompetenta och konkurrenskraftiga på sina res-
pektive marknader. Snabba leveranser och hög servicegrad på eftermarknaden är annat 
som kännetecknar FG Nordic.

Boka ett kostnadsfritt hembesök med en auktoriserad återförsäljare 

DE
TTA FÖRETAG ÄR

KLIMATANLÄGGNINGAR

VÄRMEPUMPAR      CERTIFIERAD

ÅT E R F Ö R S Ä L JARE

Fujitsus auktoriserade återförsäljare hjälper dig att välja rätt värmepump för ditt hem och installera den korrekt för optimal effekt, funktion, besparing och 
livslängd. Givetvis får du ett kostnadsfritt förslag och kalkyl innan arbetet påbörjas. Anlita våra auktoriserade återförsäljare så kan du vara trygg och säker på 
att din värmepump fungerar och levererar vad den ska. Då får du också Fujitsus 5-åriga garanti. Detta är ingen trygghetsförsäkring som du tvingas teckna – 
Fujitsu och våra återförsäljare tar fullt ansvar för att produkterna fungerar och levererar. 
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   FAKTA OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR WPA 100 E-LF

FÖRDELAR MED WPA:
•  Extern värmeväxlare

•  Rotationskompressor med 1 kW effekt

•  Inbyggd elpatron på 1,5 kW

•  Snabb uppvärmning möjlig med drift av både 
 värmepump och elpatron 

•  Automatisk legionellaskyddsfunktion

•  Kan användas för att kyla rum på sommaren

•  Digital display som visar vatten och lufttemperatur 
 samt driftsparametrar

• Elektronik med automatisk diagnostik.

TEKNISKA DATA FÖR VÄRMEPUMPEN:
• Max värmeeffekt 920 W (2420 W)²
• Effektförbrukning 260 W (1760 W) ²
• COP 3,5 ¹
• Köldmedia R134a
• Lufttemperatur +7°C - +35°C
• Max vattentemperatur 75°C ³
• Elvärmepatron 1,5 kW
• Vattenvolym 100 l
• Korrosionsskydd Mg anod
• Termisk isolering 50 mm PU
• Dimensioner (H x B X D) 1250 x 520 x 520 mm
• Luftkanalsanslutning 100 mm /10 m
• Vattenanslutning ½” 
• Erforderligt luftflöde 250 m³/h
• Ljudnivå 45 dB (A)*

* Med installerade luftkanaler. ¹ I enlighet med EN 255 (A20/W45), ² med elpatronen, 
³ med elpatronen (värmepumpen kan värma till max 60°C).


