
Vienas lauko įrenginys - net trys funkcijos: patalpų šildymas, 
 vėsinimas ir bui�nio karšto vandens ruošimas

 Patalpų viduje įsirengus pageidaujamo modelio oras-oras vidinį įrenginį, vasarą turėsite efektyvų oro 

kondicionierių, o šaltuoju metų laiku galėsite juo šildytis. 

 Įdiegus pageidaujamo modelio oras-vanduo vidinį įrenginį, patalpas galėsite šildytis komfortiškiausiu būdu, 

t.y. per radiatorinę ar grindinę šildymo sistemą. 

 Prijungus karšto vandens šildytuvą (ar pasirinkus oras-vanduo šilumos siurblio vidinį bloką su gamykliškai 

integruotu boileriu) – turėsite pageidaujamos temperatūros vandenį buitiniam vartojimui. 

 Naujoji hibridinė sistema - tai itin pažangus sprendimas namams, kur reikalinga pilnavertė šildymo, 

vėsinimo ir karšto buitinio vandens ruošimo sistema. Dėl joje įdiegtos šilumos atgavimo technologijos Jūs 

ženkliai sumažinsite karšto buitinio vandes ruošimo sąnaudas, nes vėsinimo metu susidariusi energija bus 

efektyviai panaudojama, o ne išmetama. Kuomet naudojama ši šilumos atgavimo technologija, pasiekiamas 

ypatingai aukštas naudingumo koeficientas (COP) - 7.0!

 Mr. Slim hibridinė sistema gali būti diegiama ne tik gyvenamuose namuose, bet ji idealiai tinkama ir 

nedideliems komerciniams objektams, tokiems kaip sporto salės, ofisai, naktiniai klubai ir pan., ypač kur 

reikalingas vienalaikis vėsinimas ir buitinio karšto vandens ruošimas.

HIBRIDINĖ SISTEMA ORAS-VANDUO-ORAS
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Specifikacijos

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

∗ Aplinkos temperatūra +15°C, ištekančio vandens temperatūra +45°C.

Oras-oras vidiniai įrenginiai

Modelis
PCA RP

71 KAQ

PCA RP

71 HAQ

PEAD RP

71 JA(L)Q

PKA RP

71 KAL

PLA RP

71 BA

Vėsinimo galia (kW) 3,3 - 8,1 3,3 - 8,1 3,3 - 8,1 3,3 - 8,1 3,3 - 8,1

SEER / Energijos klasė ++ 5,4 / A6,4 / A
+ ++ ++

5,6 / A 6,3 / A 6,5 / A

Šildymo galia (kW) 3,5 - 10,2 3,5 - 10,2 3,5 - 10,2 3,5 - 10,2 3,5 - 10,2

SCOP / Energijos klasė + 3,7 / A4,2 / A 3,8 / A + +
4,2 / A 4,4 / A

Svoris (kg) 36 41 33 21 23

Matmenys (mm)   Ilgis x Aukštis x Plotis 1600 x 230 x 680 1136 x 280 x 650 1100 x 250 x 732 1170 x 365 x 295
840 x 840 x 258 

(panelė 950 x 950 x 35)

Oro srautas (m3/h)  Žem./vidut./aukšt. 960/1080 - 1200 1020 - 1140 1050 - 1260 - 1500 635 - 705 - 780 485 - 635 - 740

Triukšmo lygis (dB (A))            (1,5 m) 35-37-39-41 34-38 26-30-34 39-42-45 28-32-34

Maks. vamzdžių ilgis (m) 30 30 30 30 30

Maks. aukštis tarp išor. ir vidin. įreng. (m) 20 20 20 20 20

Maitinimo įtampa 230V 230V 230V 230V 230V

Darbinė srovė (A) 0.42 0.43 1.97 0.43 0.51

Šaltnešio vamzdžių skersm. (Skysčių / dujų) 3/8” / 5/8” 3/8” / 5/8” 3/8” / 5/8” 3/8” / 5/8” 3/8” / 5/8”

COP (vykstant šilumos mainams)∗ 7,74 6,54 7,09 7,82 7,95

Modelis EHST-

Ecodan (Split) Ecodan “Hydro-

20C-YM9B
EHSC-
YM9B

su 200 l boileriu box” (Split) be boilerio

Karšto vandens tūris (l) 200 X

Svoris (tuščia) (kg) 127 55

Svoris (pilna) (kg) 342 63

Plėtimosi rezervuaras (l) 12 10

Apsaug. vožtuvas (šilum.) (bar)   3 3

Apsaug. vožtuvas (vandens) 
(bar) 10 X

Maks. srovės temp. (°C) 60 60

Min. srovės temp. (°C) 25 25

Šilumos prijungimo vamzdžių 
skersmuo (mm Cu)

28 28

Vandens prijungimo vamzdžių 
skersmuo (mm Cu)

22 X

El. šildytuvas (kW) 9 ( 3 / 6 / 9 )9 ( 3 / 6 / 9 )

Cirkuliac. siurblys Grundfos A-klasė 25/7-180 25/7-180

Min. srautas/srauto jungiklis (L/min) 5.5 5.5

Šaltnešio vamzdžių skersmuo 3/8”-5/8” 3/8”-5/8”

Saugiklis/kaitintuvas (A) 3 x 16 3 x 16

Maitinimo įtampa (V) 3 x 400 3 x 400

Maks. darbinė srovė (A) 13 13

Talpinimo min./maks. temp. (°C) 0-35 0-35

Matmenys (mm)                      x x 595 680 1600+100 530 x 360 x 800+100

Min. patalpos aukštis,reikalingas 

pastatyti įrenginį (mm)

1800 -

Oras-vanduo vidiniai įrenginiai Išorinis šilumos siurblio įrenginys

Modelis PUHZ-FRP71VHA

Maitinimo įtampa 230V / 1 / 50Hz

Rekomenduojamas saugiklis 20

Kompresorius Dviguba rotacija

Šaltnešis R410A 3,8 kg

Šaltnešio vamzdžių skersmuo 2 x 3/8” - 5/8”

Maks. vamzdžių ilgis (m) 2 x 30 m

Maks. aukštis tarp išor. ir vidin. įrenginių (m) 20

Svoris (kg) 73

Matmenys (mm)  Ilgis x Plotis x Aukštis 950 x 330 x 943

Triukšmo lygis (dB(A))  (1 m)  Vėsinant/Šildant 47/48

Maks. paruošiamo vandens temp. (°C) 60

Garantuoto 
veikimo
temperatūrų
diapazonas

Vėsinimas (oras-oras) -5 ºC ~ +46 ºC

Šildymas (oras-oras) -20 ºC ~ +21 ºC

Šildymas (oras-vanduo) ir
BKV ruošimas

-20 ºC ~ +35 ºC

Vėsinimas (kai vykdomi 
šilumos  mainai) +15 ºC ~ +46 ºC

•  Maksimalus darbinis slėgis 2,5 bar

•  1,5 kW tenas karšto vandens talpyklai (TBS)

•   6 kW akumuliacinės talpos el. tenas su termostatu

•   ESBE CRB100 belaidis valdymo pultelis

•  Akumuliacinės talpos tūris 300 l

•  Nerūdijančio plieno buitinio karšto vandens 

   šildytuvo talpa 100 l (TBS modelyje) 

•  +40°C temp. karšto vandens išeiga apie 200 l

•  Svoris 161 kg (TBS), 170 kg (TSS)

•  Matmenys 600x715x1803 mm

•  Išsiplėtimo indas 18l.

Naujoji MITSUBISHI ELECTRIC hibridinė sistema itin efektyviai funk-

cionuoja su patentuotomis švedų gamintojo HeatAcc akumuliacinėmis 

talpomis HA300TBS (arba TSS), kurios gali būti montuojamos vietoj 

MITSUBISHI ELECTRIC oras-vanduo šilumos siurblio vidinio įrenginio 

(Ecodan). Akumuliacinė talpa padidina šilumos siurblio efektyvumą net

iki 15 proc. bei prailgina įrangos tarnavimo laiką. 

Akumuliacinės talpos HA300TBS/TSS


