Mitsubishi Electric MSZ-LN

NATURAL WHITE

PEARL WHITE

RUBY RED

ONYX BLACK

Mitsubishi Electric MSZ-LN serien är ett nytt snyggt väggmonterat system.
MSZ-LN-modellerna är
väldigt tysta (så låga som

19dBA) och har en
tydligt stylad frontpanel som
ser tilltalande ut och gör
rengöringen av enheten
enklare.

Mitsubishi Electric
MSZ-LN-modellen använder

inverterteknologi som levererar
ekonomisk luftkonditionering
och uppvärmning med förbättrade SCOP-figurer (5.52) på
mindre modeller.

Perfekt för användning i
alla storlekar, många en-

heter är utrustade med ett
vinkelflödsystem, samt en
automatisk svängskena, vilket
gör att luftflödet kan utsträckas
till varje hörn i ett rum.

Designat för att värma eller kyla små till medelstora applikationer, erbjuder MSZ-LN
Series-serien en konstnärlig och modern lösning för uppvärmning och kylning. Till skillnad från
konventionella modeller med grillat luftintag, har väggmonterade modeller en jämn konturerad
platta yta med ett övre luftintag som inte bara förbättrar estetiken utan hjälper också till att minska bullret när värmeväxlarområdet är helt täckt. Vid sidan av detta ger fläktens breda diameter
större luftflöde vid lägre fläkthastigheter och den ojämna vinkeln mellan varje fläktblad bidrar till
att eliminera oönskade buller.

Mitsubishi Electric MSZ-LN
Produktinformation
INOMHUSDEL /
UTOMHUSDEL
Lägsta garanterade drifttemp.
(Värme / Kyla)

°C

MSZ-LN25VG /
MUZ-LN25VGHZ

MSZ-LN35VG /
MUZ-LN35VGHZ

MSZ-LN50VG /
MUZ-LN50VGHZ

-35 / -10

-35 / -10

-35 / -10

A+++ / A+

A+++ / A+

A++ / A+

5,2 / 4,0

5,1 / 4,0

4,6 / 3,4

VÄRME
Energiklass värme klimat/kalt klimat
SCOP / SCOP (kalt klimat)
Dimensionerande effekt

kW

3,2

4,0

6,0

Värmeeffekt (Nominell)

kW

3,2

4,0

6,0

Effekt vid -15°C kW

kW

3,2

4,0

6,0

Värmeeffekt (Min-Max)

kW

1,0 - 6,3

1,0 - 6,6

1,8 - 8,7

Energiklass

A+++

A+++

A++

SEER

10,5

9,4

7,6

KYLA

Dimensionerande effekt

kW

2,5

3,5

5,0

Kyleffekt (Nominell)

kW

2,5

3,5

5,0

Kyleffekt (Min-Max)

kW

0,8 - 3,5

0,8 - 4,0

1,4 - 5,8

mm

890 x 307(+34) x 233

890 x 307(+34) x 233

890 x 307(+34) x 233

kg

35

36

55

m3/min

4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 14.4

4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 13.7

5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 15.7

Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)

dB(A)

19 - 24 - 29 - 36 - 45

19 - 24 - 29 - 36 - 45

25 - 29 - 34 - 39 - 47

Ljudnivå (PWL)

dB(A)

58

58

60

mm

800 x 550 x 285

800 x 550 x 285

800 x 550 x 285

kg

35

36

55

Ljudnivå - Värme (SPL)

dB(A)

49

50

54

Ljudnivå - Kyla (SPL)

dB(A)

46

49

51

A

10

13

16

INOMHUSDEL
Dimensioner (B x H (I-See sensor) x D)
Vikt
Luftflöde (Låg - Hög)

UTOMHUSDEL
Dimensioner (B x H x D)
Vikt

Rek. säkring

i-see Sensor ger anpassad

komfort genom att automatiskt
övervaka rumbeläggning, position
och kroppstemperaturer

Inbyggt Wi-Fi-gränssnitt

som möjliggör
kontroll och övervakning
via MELCloud-appen

Mycket energieffektiv
drift, med lågt GWP

R32-kylmedel

MSZ-LN-modellerna har ett nytt Plasma Quad Plus-filter som använder kraftfull plasmateknik
för att filtrera ut jämn mikroskopiska partiklar och Dual-Barrier Coating till värmeväxlaren, fläkten
och luftkanalen förhindrar filtreringssystem för damm och fett.

