Med forbehold for trykfejl. Vi arbejder konstant på at videreudvikle vores produkter. Derfor kan der fra fabrikantens side uden varsel foretages mindre ændringer i speciﬁkationerne i dette datablad for at forbedre produktet yderligere. Dette datablad må ikke gengives hverken helt eller delvis, med mindre NovaSolar A/S har givet udtrykkelig tilladelse dertil

Mitsubishi MSZ-LN serien
luft / luft varmepumpe

Mitsubishi MSZ-LN serien er en varmepumpe, der dominerer varme og kulde, og styrer komforten i dit hjem,
helt efter dine behov. Mitsubishi MSZ giver dig ikke bare varme, når du har brug for det, men også køling
på varme sommerdage. Med funktioner som i-see Sensor, Night mode og WiFi er Mitsubishi MSZ-LN serien
superhelten du har brug for.

Indbygget WiFi
Energiklasse A +++
Stepless fra 10 ° C til 30 ° C
Driftsikkerhed i koldt klima, giver også varme ved -20oC
Hyper opvarmning

Vigtigt! Ved denne model skal der etableres 230V med jord til udedelen inden for 1 meter.
MITSUBISHI ELECTRIC LN Serien
Indedel
Udedel

V

Elektroniske data

MSZ-LN25VG

MSZ-LN35VG

MUZ-LN25VGHZ

MUZ-LN35VGHZ

230

Energiklasse, varme/køl

A+++ / A+++

A+++ A+++

230
A+++ / A+++

A+++

SCOP-værdi

5,2

SEER-værdi

10,5

9,4

5,1

effektiv varme Nom. (min-max)

kW

3,2 (1,0 - 6,3)

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

effektiv køl Nom. (min-max)

kW

2,5 (0,8 - 3,5)

3,5 (0,8 - 4,0)

Lydniveau (indedel)

dBa

19

19

Lydniveau (udedel)

dBa

46

49

R32

R32
15,5

Kølemiddel
Vægt (indedel)

kg

15,5

Vægt (udedel)

kg

35

36

Totalvægt

kg

50,5

51,5

Indedel mm (BxHxD)

BxHxD (mm) 890 x 307(+34) x 233

Udedel mm (BxHxD)

BxHxD (mm)

Garanti
Rørdimension
Rørlængde

800 x 550 x 285

A+++

890 x 307(+34) x 233
800 x 550 x 285

2 år*

2år*

Gas

3/8” (9,52mm)

3,8 (9,52mm)

Væske

1/4” (6,35mm)

1/4” (6,35mm)

m

20

20

*Garanti forudsætter lovkrav er overholdt samt varmepumpe er sat op af KMO certificeret firma, samt montør. Garanti er yderligere begrænset til fejl/mangler ved
produkt.
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