
Split tipo šilumos siurbliai Power Inverter Mr. Slim +Power Inverter 
Zubadan

Išorinis įrenginys PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100YHA PUHZ-SHW112YHA PUHZ-FRP71VHA
[1]Šildymo galia, nomin. (min. - maks.) 6,00 (2,28-7,30) 8,00 (3,81-10,22) 11,20 (5,43-14,79) 11,20 (5,53-14,82) 8,00 (3,50-10,20)

4,42 4,40 4,45 4,46 [4]4,08 / 7,0

kW

kW 7,30 10,22 14,79 14,82 10,20

kW 5,57 9,60 10,73 13,46 7,80

kW 5,15 8,96 9,86 14,91 7,40

kW 3,46 7,20 7,35 13,59 5,76

kW — 6,09 5,86 10,46 4,87

[1]COP
[2]

Išskiriamas šilumos kiekis , aplinkos temp. +7°C
[2]

Išskiriamas šilumos kiekis , aplinkos temp. +2°C

[2]
Išskiriamas šilumos kiekis , aplinkos temp. -15°C

[2]Išskiriamas šilumos kiekis , aplinkos temp. -20°C

Matmenys

Svoris

Triukšmo lygis

Maitinimo įtampa

Maksimali darbinė srovė

Rekomenduojamas saugiklis

Šaltnešio vamzdžių skersmuo

Šaltnešis R410A
Maks. paruošiamo vandens temperatūra

Garantuoto ekonomiško veikimo 
aplinkos temperatūra

[1]Aplinkos temperatūra +7°C. Ištekančio vandens temperatūra +35°C.
[2]Ištekančio vandens temperatūra +35°C.
[3]Buitinis karštas vanduo.
[4]COP - 7,00 kuomet vykdomi šilumos mainai (vienu metu vėsinamos 
patalpos ir ruošiamas BKV). Aplinkos temperatūra +15°C. Ištekančio 
vandens temperatūra +45°C.

ECODAN ir Mr. SLIM+ šilumos siurblio sistema (pavyzdys)

Šildymas
[3]BKV

[2]Išskiriamas šilumos kiekis , aplinkos temp. -7°C

°C

°C

1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"

kg 2,1 3,2

+60 +60 +60

4,6 5,5 3,8

A 16 25 16 16 25

A

V/Fazių skirtumas/Hz

13,0 19,0 13,0 13,0 19,0

dB(A) 46 51 54 52 48

230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 230/1/50

kg 42 75 130 134 73
mm 600x800x300(+23) 943x950x330(+30) 1350x950x330(+30) 1350x950x330(+30) 943x950x330(+30)

°C -15  +35~ -20  +35~

PAR-WT50R-E su 
PAR-WR51R-E

PAC-IH03V-E

PAC-TH011-E

PAC-TH011TK-E

PAC-TH011HT-E

Bevielis valdymo pultelis / patalpų temperatūrinis jutiklis

3 kW el. tenas vandens šildytuvui

2-jų zonų temperatūrinis jutiklis (reikalingi 2 vnt)

Karšto vandens jutiklis (“Hydro - box“ talpyklai)

Temperatūrinis jutiklis papildomam šilumos tiekėjui pikams nuimti
(reikalingas 1 vnt)

Norėdami gauti informacijos apie Package tipo šilumos siurblius ir Package tipo 
Ecodan Next Generation sistemas, kreipkitės į pardavėją.

Pardavėjo kontaktai:

Vandens talpykla su integruotu 200 l boileriu ir 
“Hydro-box” (be boilerio)

EHST-20C-YM9B EHSC-YM9B

Split “Hydro-box”
(vandens dėžė)

Split Vandens 
talpykla

127

9(3+6)9(3+6)

342

53

l

l

kg

kg

kg

59

-25  +35~ -20  +35~

-15  +21~ -20  +21~ -25  +21~ -20  +35~



Dvi namo zonos skirtingai temperatūrai palaikyti

Jei pageidaujate išplėsti patalpų temperatūros reguliavimo galimybes, namą galima padalinti 

į dvi zonas ir belaidžių temperatūrinių jutiklių pagalba jose palaikyti skirtingą temperatūrą. 

Galioja Split tipo 

PUHZ-SHW112YHA ir Package tipo PUHZ-HW140YHA modeliams.

 Patentuota ZUBADAN technlogija

*ZUBADAN technologija įdiegta PUHZ-SHW112YHA (Split serija) ir PUHZ-HW140YHA 

(Package serija) išorinių įrenginių modeliuose

Jeigu jau turite karšto buitinio valdens 

talpą (boilerį), kurį norite panaudoti, 

galima prijungti jį prie "Hydro-box" 

vandens dėžės, turinčios visus Ecodant 

Next Generation privalumus.


