SEZ-KD
SMIDIG OCH DISKRET
KANALMODELL GÖMS I UNDERTAKET
Näst intill osynlig - Idealisk för användning
i hotell, kontor eller i ditt hem.

SEZ-KD35/50VAH

Golvmodellen Kanalanslutna aggregat har funnits länge hos Mitsubishi Electric och är nu
äntligen anpassade för att konkurrera med övriga vägg-, golv- och takmodeller.
Den diskret passformen gör att applikationen kräver minimalt med utrymme. Med sina rena
och snygga linjer passar den i alla rum och håller dina väggar fria. Värmepumpen har naturligtvis ett effektivt filter som gör luften renare och ditt inomhusklimat optimalt.
Låg ljudnivå skapar rofyllda och angenäma innemiljöer för de som vistas där. Allt detta, och
med den enkla installationen, gör värmepumpen idealisk för användning i kontorslokaler,
hotell eller hem.

Produktdata

Modellbeteckning

SEZ-KD35VAH

SEZ-KD50VA

Inomhusdel
Utomhusdel
Värmekapacitet (kW)
Nom. (Min-Max)
Kylkapacitet (kW)
Nom. (Min-Max)
COP
Energiklass
Luftflöde (m3/h)
Låg - Hög
Ljudnivå inomhusdel (dB(A)) Låg - Hög
Ljudnivå utomhusdel (dB(A)) Låg - Hög
Miljövänligt och högeffektivt köldmedium
Garanterad Värmedrift (°C)
Installationsinformation
Vikt inomhusdel (kg)
Vikt utomhusdel (kg)
Dimensioner inomhusdel (mm) BxHxD
Dimensioner utomhusdel (mm) BxHxD
Eldata
Rek. Säkring (A)
Rörstorlek (tum)
Gas
Vätska
Max Rörlängd (m)
Max Höjdskillnad (m)

SEZ-KD35VA
SUZ-KA35VAH
4,0 (0,9 - 5,0)
3,5 (1,0 - 3,9)
3,61
A
420 - 540 - 660
23 - 28 - 33
47 - 48
R410A
-20

SEZ-KD50VA
SUZ-KA50VA
5,9 (1,1 - 7,2)
5,0 (1,1 - 5,6)
3,21
C
600 - 750 - 900
30 - 34 - 37
52
R410A
-20

21
37
990x200x700
800x550x285
220-240v, 50Hz
16
3/8”
1/4”
20
12

23
53
990x200x700
840x850x330
220-240v, 50Hz
20
1/2”
1/4”
30
30

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

Mitsubishi Electric’s stora styrka är att all forskning och produktutveckling sker
i egna laboratorier, samt att alla viktiga komponenter tillverkas i egna fabriker.
Detta gör att vi kan garantera kvaliteten och prestandan på alla produkter som säljs
under varumärket Mitsubishi Electric.

En värmepump från Mitsubishi Electric är en trygg investering och kommer att spara pengar
åt dig i många år. Mitsubishi Electric är representerat med eget säljbolag i Sverige.
All försäljning sker genom återförsäljare eller distributörer. Installation av produkterna sker
endast av SWEDAC ackrediterade installatörer. Detta säkerställer hela kedjan från fabrik
till konsument, och gör ditt köp till ett tryggt val. En 6-årig trygghetsförsäkring kan köpas till.
Fråga din lokala återförsäljare!

Återförsäljare:
www.mitsubishivillavarme.se

SEZ-KD35/50VAH

Data enligt JIS (ISO 5151)

