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Šilumos siurbliai, kondicionieriai, rekuperacinės sistemos

Sieninis šilumos siurblys (kondicionierius) MSZ-EF-VEH.
Dizaino serija!
Dėl išskirtinio dizaino ir galimybės pasirinkti vidinio įrenginio spalvą, MSZ-EF-VEH
serijos šilumos siurbliai elegantiškai įsilieja į įvairiausius modernaus interjero namus.

Tai įrenginiai, kurie pritraukia dėmesį ir nustebina. Puikiai tinka tiek mažoms, tiek ir
erdvioms patalpoms, jie veikia labai tyliai, efektyviai ir ekonomiškai. Įsigydami
naujuosius MSZ-EF-VEH serijos šilumos siurblius, laimėsite dvigubai – turėsite
įrenginį ne tik su itin aukštais techniniais parametrais, bet ir pageidaujamos spalvos
bei unikalaus dizaino. Jis tikrai taps labai gražia Jūsų namų interjero detale.
MSZ-EF-VEH serijos šilumos siurbliai ekonomiškai tiekia šilumą iki -20ºC lauko
temperatūros. Vasaros metu įrenginiai veikia kaip oro kondicionieriai ir itin
ekonomiškai vėsina patalpas.

Vidinių įrenginių specifikacijos

Vidinis įrenginys

MSZ-EF25VE3W (baltos
sp.)
MSZ-EF25VE3B (juodos
sp.)
MSZ-EF25VE3S (sidabro
sp.)

MSZ-EF35VE3W (baltos
sp.)
MSZ-EF35VE3B (juodos
sp.)
MSZ-EF35VE3S (sidabro
sp.)

Svoris (kg)

11,5

11,5

Matmenys (mm)
AukštisxIlgisxPlotis

299-885-195

299-885-195

Šildant

4,0-4,6-6,2-8,9-11,9

4,0-4,6-6,2-8,9-12,7

Vėsinant

4,0-4,6-6,3-8,3-10,5

4,0-4,6-6,3-8,3-10,5

Oro srautas (m3/min.):

UAB "EKO2ŠILUMA"

-1/3-

22.01.2019

Triukšmo lygis (dB(A)):
Šildant

21-24-29-37-45

21-24-30-38-46

Vėsinant

21-23-29-36-42

21-24-29-36-42

Nomin. elektros energijos
suvartojimas (kW)

0,027

0,031

Maks. darbinė srovė (A)

0,3

0,3

MSZ-EF-VE2W/B/S vidinius blokus galima komplektuoti ir su Multi Split MXZ serijos
šilumos siurblių (kondicionierių) lauko įrenginiais. Tokiu atveju prie vieno lauko bloko
galima prijungti keletą vidinių įrenginių.
! Suteikiama 5 metų garantija, jei įrangos montavimą atliko sertifikuoti montuotojai.

Išorinių įrenginių specifikacijos
Pilnas komplekto pavadinimas*

MSZ-EF25VE3(W/B/S)H MSZ-EF35VE3(W/B/S)H

Išorinis įrenginys

MUZ-EF25VEH

MUZ-EF35VEH

Šildymo galia (kW) (Nom.(Min.-Maks.))

3,2(1,1-4,2)

4,0(1,8-5,5)

SCOP** (sezoninis efektyvumo koeficientas)

4,6

4,5

Sezoninio energijos efektyvumo klasė

A++

A+

Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW)

0,700

0,955

Vėsinimo galia (kW) (Nom.(Min.-Maks.))

2,5(1,2-3,4)

3,5(1,4-4,0)

SEER** (sezoninis efektyvumo koeficientas)

8,5

8,5

Sezoninio energijos efektyvumo klasė

A+++

A+++

Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW)

0,545

0,910

Svoris (kg)

30

35

Matmenys (mm) AukštisxIlgisxPlotis

550-800-285

550-800-285

Oro srautas (m3/min.) šildant/vėsinant

32,2/32,6

33,6/33,6

Triukšmo lygis (dB(A)) šildant/vėsinant

48/47

50/49

Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz)

230/1/50

230/1/50

Maks. darbinė srovė (A)

7,3

8,5

Rekomenduojamas saugiklis (A)

10

10

Vamzdžių skersmuo (dujų/skysčių)

9,52/6,35 (3/8″…1/4″)

9,52/6,35 (3/8″…1/4″)

Maks. vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio
įrenginių (m)

20

20

Maks. aukščio skirtumas tarp vidinio ir
išorinio įrenginių (m)

12

12

Garantuoto veikimo temperatūrų diapazonas (oC):
Šildymo
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Pilnas komplekto pavadinimas*

MSZ-EF25VE3(W/B/S)H MSZ-EF35VE3(W/B/S)H

Vėsinimo

-10~+46

-10~+46

*W – kai vidinis įrenginys baltos spalvos, B – juodos spalvos, S – sidabrinės spalvos
** apie sezoninius energijos vartojimo efektyvumo koeficientus daugiau informacijos čia.
! Suteikiama 5 metų garantija, jei įrangos montavimą atliko sertifikuoti montuotojai.
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