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FJ Klima Norge ble etablert i 1997 og er i dag distributør av varme-
pumper og klimaanlegg til profesjonelle kunder over hele landet. Vi 
er Norges eneste offisielle distributør av Fujitsu varmepumper og 
klimaanlegg, og stolte over å representere et av Europas ledende 
merker innen klimaprodukter.

FJ Klima Norge setter kunden i fokus. Vi er en profesjonell, moderne 
og effektiv samarbeidspartner. Vårt tilbud til markedet skal ivareta 
hele verdikjeden med prosjektering, tilbud, produkt leveranse, 
installasjon, garantier, til inngåelse av service avtaler. Til sammen 
skal dette gi våre kunder tryggheten til å satse offensivt i markedet.

Profesjonell 
leverandør

FJ Klima Norge AS



SALG
Vi har egen opplæring på salg som tar for seg alle momenter 
som er viktig for å lykkes i markedet.

PRODUKTOPPLÆRING
Denne opplæringen deles inn i produktkategorier air condition 
split, luft/luft varmepumpe, luft/vann varmepumpe og store VRF 
system.

INSTALLASJONSOPPLÆRING
Vi sertifiserer alle som installerer vår produkter. 
Dette er en trygghet for både oss og våre kunder. 
Dette gjelder også for feilsøking og service/vedlikehold.

TEKNISK SUPPORT
Våre tekniske medarbeidere bistår med svar på spørsmål om 
produktene og prosjektering av nye anlegg som skal tilbys. 

MARKEDSAVDELINGEN
Vi bidrar til gjennomføring av markedskampanjer både lokalt og 
nasjonalt. Vi utformer annonser og brosjyrer som er tilpasset den 
enkeltes behov. 

En god 
samarbeidspartner



Vi tilbyr et bredt spekter av modeller som kan tilpasses alle typer bygg. 

• Med Fujitsu VRF gir vi byggeier totalkontroll over energiforbruket i bygget ned til hvert 
enkelt rom.

•   Temperatur justeres automatisk eller manuelt i hvert enkelt rom alt etter ønske.

•   Lave driftskostnader og vedlikeholdskostnader.

•   Svært miljøvennlig med høy reduksjon av CO2  i forhold til konvensjonelle energikilder.

•   49 ulike modeller fordelt på 11 modelltyper.

•   Fleksibel installasjon som utføres av autoriserte montører. 

•   Liten eller ingen inngrepen i byggets konstruksjon når det gjelder installasjon. 

•   Systemet er derfor svært tilpassningsdyktig.

•   Huseier kan fakturere leieavtaler etter det faktiske energiforbruket.

VRF AIRSTAGE



KOMPLETT SYSTEM MED 
MANGE MULIGHETER

Fujitsu Airstage VII
33 system-modeller, fra 8HP til 48HP i 2HP steg 
(22.4 – 134.4kW)

• Mulighet til å kople sammen 3 utedeler i et system.

• Til sammen er serie på opp til 48 HP (134.4kW)

• Kan bygges ut til flere systemer som styres sammen.



Full kontroll med detaljert styring via PC 
Hver enkelt innedel kan enkelt styres via internett. I tillegg kan innedelene grup-
pestyres og programmeres til f. eks. nattmodus. 
Alle enhetene kan også styres via fjernkontroll. 

VRF AIRSTAGE

KONTROLLSYSTEMET



Fleksibelt 
kontrollsystem
Økt komfort for hver enkelt bruker.

Brukervennlig program for driftsstyring
Ved å benytte en klientsoftware og en PC så kan en kontrollere og 
monitorere 10 lokasjoner med intill 20 system pr lokasjon

Monitor mode (site)

Monitor mode
 (building)

Timer setting

Strømforbruk beregning

Monitor mode (list)
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VRF er et driftsikkert og økonomisk gunstig system som kan tilpasses 
alle større bygninger. FJ Klima Norge kan bistå med behovsanalyse, 
kapasitetsanalyse og forslag til utstyr. Vi kan også være med på å 
utarbeide lønnsomhetskalkyle med kost/nytte samt finansiering. I 
tillegg kan vi beregne de positive effektene vårt utstyr har i forhold til 
klima og reduksjon av CO2.

Prosjektering


