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 Inverterteknik
 Upp till 10 kW
 Lämplig för låg takhöjd
 Lätt och kompakt med moduler

VI HAR LEVERERAT KOMPONENTER  
FÖR BERGVÄRME SEDAN LÄNGE

NU HAR VI GÅTT VÅR EGEN VÄG OCH 
SKAPAT EN ALLDELES EGEN

RESULTATET ÄR EN BERGVÄRME FÖR 
UTBYTE OCH NYINSTALLATION

FÖRMODLIGEN DEN BÄSTA 
BERGVÄRMEPUMPEN

 FÖRSÄLJNINGSSTART SEPTEMBER

MER INFORMATION KOMMER

en bättre bergvärme



www.mitsubishivillavarme.seData enligt JIS (ISO 5150)  Mitsubishi Electric reserverar sig för eventuella tryckfel.
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Geodans generösa egenskaper

GEODAN
MODELL EHGT17D-YM9ED

Dimensioner (B x H x D) mm 595 × 1750 × 680

Vikt (full / tom) kg 360 / 181

Max framledningstemperatur °C 60

Min framledningstemperatur °C 20

Energieffektivitet uppv. W55 °C RANK A+++

Energieffektivitet W (Tapp profil L) RANK A+

* Anges vid nominell effekt.

Högsta energiklass

Kännas, inte höras

Trådlös komfort

Perfekt vid utbyte

R32 köldmedium

Adaptiv borrhålskontroll

Geodans enegiklass är A+++ för värme och A+ för varmvatten. Det betyder att du 
köper en energisnål bergvärmepump och gör en bra investering för framtiden och 
miljön. 

Mitsubishi Electrics värmepumpar är byggda för att ge dig bästa tänkbara 
inomhusklimat utan att höras och Geodan är inget undantag. Med en låg ljudnivå  
är Geodan till och med en av marknadens tystaste bergvärmepumpar.

Geodan kan utrustas med trådlös rumsgivare. Med den kan du enkelt justera 
temperaturen för bästa komfort. Vid resa trycker du på symbolen med en resväska, 
varpå inställningarna anpassas för att ge maximal energibesparing. Med MELCloud 
WIFI-styrning, kan du sedan på resan övervaka och styra din Geodan via din smartphone.

Med en höjd av endast 175 cm är Geodan en av de kortaste på marknaden vilket 
gör den smidigare att få plats i en trång källare med låg takhöjd. Därtill är Geodan 
uppbyggd med moduler vilket också gör den lättare att installera.

Geodan använder köldmediet R32 som ger ett lägre CO2-avtryck. Det är dessutom  
lätt att återvinna och har en hög kylkapacitet och värmeledningsförmåga. R32 ger också 
en bättre effektivitet och ökar värmekapaciteten vid lägre omgivningstemperaturer. 

För att underlätta utbyte av äldre bergvärme är Geodan utrustad med adaptiv 
borrhållskontroll. Det innebär att Geodan automatiskt anpassar sig till ditt befintliga 
borrhål för att minimera risken för frysning av borrhålet. Detta görs genom att 
maxfrekvensen minskas om temperaturen närmar sig frysrisk i borrhålet.

Försäljningsstart september  
mer information kommer


