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Yhdistele vapaasti.
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Mitsubishi Electric Hyperheating kaksois-split

M

XZ

-2E53VAH

SZ

-E F-sar

Z

Ainutlaatuinen uutuus, jonka teho ei hyydy kovillakaan pakkasilla! Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppu
kahdella sisäyksiköllä ja yhdellä ulkoyksiköllä.
Uuden supertehokkaan MXZ-2E53VAHZ ulkoyksikön teho on 6,4 kW -15 asteen ulkolämpötilassa. Uusi
ulkoyksikkö on siis näissä pakkaslukemissa lähes kaksi kertaa aiempia malleja tehokkaampi. Taattu toimintalämpötila on -25°C. Tehosta huolimatta erittäin hiljainen ulkoyksikkö, vain 45-55 dB(A).
Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö, on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin
kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.

Mitsubishi Electric Hyperheating kaksois-split
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MXZ-2E53VAHZ
Käytettävissä olevat sisäyksikkövaihtoehdot:
Seinäasennusmallit:
Kattoasennusmallit:
FH25, FH35
SLZ-KA25, SLZ-KA35
EF35, SF35
Suurin sallittu sisäyksiköiden laskennallinen teho on 130% ulkoyksikön nimellistehosta.Asennus vain yhdelle sisäyksikölle ei ole sallittu.
Älykäs sulatusjaksojen säätö
Käyntijakson pituus riippuu käytetystä sulatusajasta. Jos sulatusaika oli lyhyt, on seuraava käyntijakso pidempi. Optimoidut sulatusjaksot:
Sulatusjakson pituus
Seuraava käyntijakso
alle 30 sekuntia
edellinen käyntijakso +20 minuuttia
30-60 sekuntia
edellinen käyntijakso +10 minuuttia
60-80 sekuntia
edellinen käyntijakso +-0 minuuttia
Vertailu: kaksi ulkoyksikköä ja kaksi sisäyksikköä vs. uusi kaksois-split yhdellä ulkoyksiköllä
MUZ-FH25 x 2 kpl
MXZ-2E53VAHZ + 2 FH25 (tai EF35)
nimellisteho kW
3.2 x 2 = 6.4
6.4
kW -15 asteessa
3.2. x 2 = 6.4
6.4
min-max kW
1.0-6.3
1.0-7.0

Tekniset tiedot
Ulkoyksikkö MXZ-2E53VAHZ
MXZ-2E53VAHZ

Sisäyksiköiden lukumäärä

kpl

2

Lämmitysteho, min.-maks. (nimellisteho)

kW

1,0-7,0 (6,4)

kW

1,1-6,0 (5,3)

kW/kW

4,1 / 6,5

Jäähdytysteho, min.-maks. (nimellisteho)
SCOP/SEER
Energiatehokkuusluokka, lämmitys / jäähdytys

ABCDEFG

A+/A++

Ilmavirta, maks., lämmitys / jäähdytys

m3, /h

2820/2820

Äänenpaine, lämmitys / jäähdytys

dB(A)

47/45

mm

796x950x330

Mitat, k x l x s
Paino

kg

61

V, Ø/Hz

230, 1/50

Yhteisputkipituus

m

30

Maksimi putkipituus / sisäyksikkö

m

20

Maksimi korkeusero (jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö)

m

15(10)

Kylmäainetäyttö R410 (40m)

kg

2,0

Jännite, vaihe/taajuus

Virallinen maahantuoja:

Jälleenmyyjä:

Oikeus muutoksiin pidätetään

Malli

