MSZ-AP42

UNDERHÅLLSVÄRME - STÄLLBART MELLAN 10-31ºC
HÖG VÄRMEEFFEKT 4,2 KW VID -15ºC
R32 - MILJÖVÄNLIGARE KÖLDMEDIUM
INBYGGD WIFI

LUFTVÄRMEPUMP SOLID
Stark och pålitlig luftvärmepump
för alla behov

www.mitsubishielectric.se

VÄRMEPUMPEN FÖR ALLA BEHOV
Stilren, modern teknik och energieffektiv. MSZ-AP42 är
värmepumpen för alla behov. Utrustad med Wifi som
standard (VGK) för enkel kontroll och övervakning av
systemet. Via appen kan du enkelt få en uppskattning
av din energiförbrukning. När det är riktigt kallt ute så
levererar värmepumpen en hög effekt, upp till 3,8 kW
vid -20°C. Dom dubbla luftriktare ser till att sprida

luften ännu bättre och tystare, som lägst endast 21
dBA tillsammans med köldmediumed R32 som ger
en hög energibesparing med mindre miljöpåverkan än
värmepumpar med det traditionella köldmediumet R410A.
Om du vill ha ännu bättre luftrening finns extra filter
som tillbehör. MSZ-AP42 är värmepumpen för alla
behov helt enkelt.

Produktinformation
LUFT / LUFTVÄRMEPUMP
INOMHUSDEL (VGK INK. WIFI)

MSZ-AP42VG / VGK

UTOMHUSDEL

MUZ-AP42VGH

VÄRME

Dimensionerande effekt (P-Design)

kW

3,8

Årlig elförbrukning

kWh/a

1134

SCOP*

SCOP

A++ / 4,6

Värmeeffekt (Nominell)

kW

5,4

Värmeeffekt (Vid -15°C)

kW

4,2

Värmeeffekt (Min - Max)

kW

1,3 - 6,0

UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL

KYLA

Dimensionerande effekt (P-Design)

kW

4,2

Årlig elförbrukning

kWh/a

188

SEER

SEER

A++ / 7,8

Kyleffekt (Nominell)

kW

4,2

Kyleffekt (Min - Max)

kW

0,9 - 4,5

Dimensioner (B x H x D)

mm

798 x 299 x 219

Vikt

kg

10,5

m³ / min

5,3 - 6,1 - 7,7 - 9,4 - 14,0

Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)

dB(A)

21 - 29 - 35 - 40 - 45

Ljudnivå (PWL)

dB(A)

57

mm

800 x 550 x 285

Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift

Dimensioner (B x H x D)
Vikt

kg

35

dB(A)

51 /50

Driftström (Max)

A

9,6

Rek. säkring

A

13

°C

-20 / -10

Ljudnivå - Värme / kyla (SPL)

Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)
Driftström (Max)

A

9,9

tum

1/4” / 3/8”

Max. rörlängd

m

20

Max. höjdskillnad

m

12

V / Fas /Hz

230 / 1 /50

Rörstorlek (Vätska / Gas)

Eldata
GWP / CO2 EKVIVALENTER
Köldmedium**

R32

GWP
Fyllnadsmängd
Max påfyllnadsmängd

675
Vikt

kg

0,70

CO2-ekvivalenter

ton

0,47

Vikt

kg

0,26

CO2-ekvivalenter

ton

0,18

UTRUSTNING / TILLBEHÖR
Luftreningsfilter

MAC-2370FT-E - Silverioniserat luftreningsfilter, åtgår 2st (Tillbehör).

I-save funktion

10 °C underhållsvärme – spannet ställbart mellan 10 - 31 °C i värmedrift.

Veckotimer

Ställ in olika temperaturer, eller på / av, alla dagar i veckan efter dina behov och för en bättre energibesparing.

MXZ MULTISPLIT

Kompatibel med MXZ Multisplit.

Fläktläge

Möjlighet att köra enbart fläkten på inomhusenheten, för att t.ex. sprida värmen från andra värmekällor såsom braskamin eller öppen spis.

WiFi -Interface

MAC-567IF-E. Finns endast som tillbehör till inomhusdelar med modellbeteckning MSZ-AP VG.
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* SCOP Seasonal Coefficcient of Performance. Årsverkningsgrad – vad du kan räkna med att få igen under året.
** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.
Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.

