Mitsubishi Electric -luftvärmepumpar
modellserien MSZ-SF
Låt Mitsubishi Electrics värmepumpar värma ditt hem effektivt och lönsamt
Den extremt tysta Mitsubishi Electric luftvärmepumpen producerar behaglig värme medsamtidigt låga energikostnader.
Den minskade energiförbrukningen reducerar även energiproduktionens belastning av naturen.

Mitsubishi Electric-kvalitet in i minsta detalj
Mitsubishi Electrics luftvärmepumpar skiljer sig till sin fördel redan vid första anblicken. Den höga kvaliteten visar sig i
materialvalet och naturligtvis i pumpens design. En helhet med hög finish och kvalitet som sträcker sig även till fjärrkontrollen
och utomhusdelen. Allt är noga genomtänkt. Den noggranna kvalitetskontrollen på fabrikens produktionslinjer garanterar
önskat resultat - bekymmerfria år under pumpens hela livslängd.

Du kan välja ljudnivån och dragfri värme/kylproduktion
Den nya Mitsubishi Electric MSZ-SF35/50VEH-modellserien har fem olika justerbara fläkthastigheter och dessutom ännu en
automatisk inställning. Din nattsömn kan förflyta ostört. Silent Mode-funktionen håller en låg ljudnivån, på 21dB(A).
Ett flertal olika inställningar för fläkthastighet och luftflöde möjliggör en dragfri värme/kylproduktion.

Fläktfunktionen flyttar värmen ekonomiskt och effektivt i ditt hem
Inomhusdelen är också försedd med enbart fläktfunktion, som kan transportera den varma luften, som t. ex en öppen spis
producerar, runt i ditt hem. Det är inte lönsamt att bara värma luften i det rum som t.ex. en öppen spis genererar, utan det är
betydligt effektivare och mer lönsamt att använda Mitsubishi Electrics värmepumpar för att transportera överskottsvärmen
även till andra delar av huset.

Underhållsvärme
Mitsubishi Electric MSZ-SF-modellserie är ett utmärkt val även för uppvärmning av fritidshus. Om du så önskar kan du ställa
pumpen på +10º C underhållsvärme under tiden då du inte vistas i stugan.

Veckotimer är en energivänlig funktion, som hjälper dig spara
dina värmekostnader ytterligare. Det är möjligt att ställa in en
lägre rumstemperatur för de tider du inte vistas hemma.
Veckotimer-funktionen finns som standarsutrustning i
fjärrkontrollen, som levereras med varje pump.
Du kan programmera SF-pumpens inställningar
för hela veckan i förväg.

Med AirPatrol-fjärrstyrning (finns som tilläggsutrustning) kan du styra din pump med din mobiltelefon var du än är. För iPhone och
Android-telefoner finns ett eget gratis program.
Med övriga telefoner styr du pumpen med SMS.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Modellbeteckning

MSZ-SF35VEH

MSZ-SF50VEH

Inomhusdel
Utomhusdel

MSZ-SH35VE
MUZ-SF35VEH

MSZ-SF50VE
MUZ-SF50VEH

Värmekapacitet (kW)

Nom. (Min-Max)

4,0 (1,3 - 4,6)

5,8 (1,4 - 7,3)

Kylkapacitet (kW)

Nom. (Min-Max)

3,5 (1,1 - 3,8)

5,0 (1,4 - 5,4)

SCOP*

4,3

4,3

Energiklass, värme/kyla

A+ / A++

A+ / A++

Luftflöde (m3/min)

3,5 - 4,1 - 6,7 - 8,3 - 11,0

5,6 - 6,4 - 8,0 - 9,8 - 12,0

Ljudnivå inomhusdel dB(A))

Låg - Hög

21 - 24 - 34 - 40 - 46

30 - 33 - 38 - 43 - 49

Ljudnivå utomhusdel (dB(A))

Låg - Hög

57

58

Vikt inomhusdel (kg)

10

10

Vikt utomhusdel (kg)

31

55

Installationsinformation

Dimensioner inomhusdel (mm)

BxHxD

798 x 299 x 195

798 x 299 x 195

Dimensioner utomhusdel (mm)

BxHxD

800 x 550 x 285

840 x 880 x 330

Eldata

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Rek. säkring (A)

10

16

3/8” (9,52 mm)
1/4” (6,35 mm)

1/2” (12,7 mm)
1/4” (6,35 mm)

Max. rörlängd (m)

20

30

Max. höjdskillnad (m)

12

15

Rörstorlek

Gas
Vätska

Tillval
MAC-2320FT

Luftreningsfilter (Electrostatic anti-allergy enzyme filter)

Vi levererade till Scandinaviens mycket krävande
marknad ca 40.000 aggregat under året 2012.
Vi lagerför i vår logistikcentral i Vanda i
genomsnitt ca 6000 värmepumpar för att kunna
säkerställa snabba leveranser till våra kunder.

I bilden ser du Scanoffice Oy’s logistikcentral i Vanda.
Officiell importör:

Tegelslagargränden 9 A
FI-01720 Vanda
Telefon +358 9 290 2240
www.scanoffice.fi

Återförsäljare.

