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www.mitsubishi-aircon.se

Mitsubishi Electrics värmepump MXZ innebär en oöver-
träffad flexibilitet vad gäller ett rumsanpassat inomhus-
klimat. En enda utomhusdel kan kopplas till inte mindre 
än sju olika typer av inomhusdelar med möjlighet till lika 
många individuella inställningar. Vår Multi Split-lösning ger 
dig oslagbar komfort i kombination med en mycket god 
driftsekonomi. Med Hyper heating garanteras nominell ef-
fekt ned till -15C° vilket innebär att du har 6400W värmeef-
fekt att tillgå även när temperaturen är -15C° grader, vidare 
garanteras värmeeffekt ända ner till -25C°.

MXZ Multi Split luftvärmepump är byggd för ett nordiskt 
klimat och kommer att hålla ditt hus varmt och skönt även 
när sträng kyla råder utomhus. Till och med under de 
kallaste dagarna kommer du att kunna ha ett jämnt och 
skönt inomhusklimat med önskad temperatur i alla rum.

Med Melcloud får du full kontroll på ditt hus även från 
stranden eller fjällstugan, allt som krävs är en internetan-
slutning och wifi interface.
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Tillbehör

MAC-557IF-E 
Melcloud
kontrollera din värmepump på distans via internet.
Åtgår 1st per innedel.

Markstativ 950 Markstativ för utedel 

MODELL MXZ-2E53VAHZ

Kyleffekt (kW) 5,3 (1,1 - 6,0 )

Värmeeffekt (kW) 6,4 (1,0 - 7,0)

SEER / SCOP (A) A++ 6,5 / A+ 4,1

Värmeeffekt -15C° (kW) 6,4

Köldmedium R410A

Avsäkring utedel 16 A

Spänning 230/1/50

Rördimensioner (Gas/Vätska) 3/8” / 1/4”

Ljudnivå (dB(A)) 47

Dimensioner B x D x H (mm) 950 x 330 x 796

Vikt (kg) 61

Max tillåtna totala rörlängd (m) 30

Min driftområde värme / kyla -25C° / -10C°

-  För detaljerade uppgifter hänvisar vi till Databook eller tekniska uppgifter från fabriks dokumentation för respektive produkt

-  Denna produkt innehåller köldmedium typ R410A med ett GWP-värde av 1975 (CO2 =1kg). Vid ingrepp i systemet gäller krav    
    enligt gällande F-gasförordning.

*   SEER/SCOP värde och energieffektivitet är uppmätta i följande kombination  MXZ-2E53VAHZ MSZ-EF18VE + MSZ-EF35VE

Produktinformation
TEKNISKA SPECIFIKATIONER MXZ-2E53VAHZ

För mer information kontakta din lokala återförsäljare:

Vägg Golv 1-vägskassett 4-vägskassett
Kanal-

ansluten

Modell

Kirigamine
Kirigamine 

Zen
Mini Standard + Golvstående Infälld Infälld Kompakt

MSZ-FH MSZ-EF MSZ-SF MSZ-GF MFZ-KJ MLZ-KA SLZ-KA SEZ-KD

25 35 50 25 35 25 35 50 60 71 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35

2 MXZ-2E53VAHZ

Kombinera med Inomhusdel
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-  För detaljerade uppgifter hänvisar vi till Databook eller tekniska uppgifter           
    från fabriks dokumentation för respektive produkt

 
 För att säkerställa energi effektiv och säker värme och kyldrift vid extrem väderlek, bör maskinerna skyddas från snö och vind.

 Stativ höjd enligt gällande norm för respektive klimatzon.

MULTISPLIT 

MXZ-2E53VAHZ är den första Multi split lösningen med Hyper 
Heating. Äntligen slipper du två utdelar för att njuta av fördelarna 
med Hyper Heating ! Nominell effekt ned till -15C° och garanterad 
drift ned till -25C° gör att du nu kommer att njuta av ett behagligt 
inomhusklimat även under dem riktigt kalla dagarna. 

Melcloud ger dig tillgång till att styra din värmepump oavsett var du 
befinner dig, på kontoret, stranden eller i skidbacken ! Allt som krävs 
är en internet anslutning och tillbehöret MAC-557IF-E, att styra din 
värmepump har aldrig varit enklare 


