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Rozdelenie tepelných čerpadiel podľa systému

1 // Vzduch-vzduch

Domy

Chaty

Prevádzky Školy/Šk lky

Kostoly

Pri spotrebe
zhruba 1kW elektrickej energie dokážu vyprodukovať do interiéru až 5 kW tepla.
víkendové chaty, rodinné a bytové domy, kostoly, sklady,
prevádzky, školy, športové haly a pod.
na strane 8.

5kW tepla/chladu

4kW

1kW

2 // Vzduch-voda

Domy

Prevádzky Školy/Šk lky

Kostoly

Zdrojom energie je vonkajší vzduch
používaná pre vykurovanie a
ohrev teplej vody, prípadne chladenie. Z 1kW dodanej elektrickej energie dokážu vyprodukovať až 4kW
tepla / chladu.
rodinné a bytové domy, administratívy, prevádzky, kostoly, školy, a pod.
na strane 21.

až 75-80

cca 20-25
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3 // Zem-voda (voda-voda)

Prevádzky Školy/Šk lky Administratívne budovy

Domy

Hotely

Energia získaná zo zemných zdrojov
zdroj tepla
zdroj chladu.
školy, prevádzky, hotely, nemocnice a pod.

4 // Vzduch-voda (Hybridný VR

rodinné domy, administratívne budovy,
na strane 26.

systém)

Administratívne budovy

Hotely

Systém rekuperuje tepelnú energiu pri súčasnom
chladení a vykurovaní.

moderné a progresívne administratívne budovy, hotely a pod.

na strane 30.
Súčasné chladenie a vykurovanie
s rekuperáciou tepla

Kúrenie

Kúrenie

Chladenie

Chladenie
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ROZDELENIE TEPELNÝCH ČERPADIEL

5 // Vzduch-voda s chladivom CO

2

Prevádzky

Administratívne budovy

Hotely

Jednotky na výrobu TUV, vyrábajú vodu s teplotou až 90˚C. Jednotky QAHV pracujú s ekologickým chladivom
CO2 , ktoré je šetrné k životnému prostrediu. Majú uzavretý chladivový okruh a z jednotky ide priamo vodné
potrubie. Bez potreby inštalácie chladivového potrubia sa tak celá inštalácia zjednodušuje. Výkon jednotky je
40kW. Použitie na ohrev vody pre hotely, bytové domy, priemysel, administratívne budovy, prevádzky, bytové
komplexy, wellness/plavárne a pod. Viac informácií na strane 33.

Diaľkové
ovládanie

Výstupné potrubie teplej vody

Výstupné potrubie teplej vody
Čidlo teploty

Čerpadlo - cirkulácia pitnej vody

Studená voda
Vonkajšia jednotka
Zásobník TUV
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Tepelné čerpadlá
vzduch-vzduch

Domy

Chaty

Prevádzky Školy/Šk lky

Kostoly

Pri spotrebe
zhruba 1kW elektrickej energie dokážu vyprodukovať do interiéru až 5 kW tepla.
víkendové chaty, rodinné a bytové domy, kostoly, sklady,
prevádzky, školy, športové haly a pod.

5kW

4kW

1kW energie z el. siete

do vonkajšej teploty -15 C so 100
až do vonkajšej teploty -25 C.

Hyperheating
100
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výkonu aj pri -15 C

-ným výkonom.

Vysokoefektívny
kompresor pre
celoročné
vykurovanie

zamrznutá
jednotka

nezamrznutá
jednotka s
ochranou
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-25˚C

Výkon 3,2kW - 6,0kW

dve vyfukovacie lamely, ktoré pracujú nezávisle od seba
3D i-see senzor

3D senzor

priame, alebo nepriame ofukovanie.

Plasma Quad filter

ničí
baktérie a vírusy
odstra uje plesne a mikročastice.

Zabudovaný Wi- i adaptér

Podrobné technické parametre na str. 35
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-20˚C

Výkon 1,7kW - 5,4kW

lexibilné nastavenie výfuku vzduchu
Horizontálny výfuk

lexibilná kontrola výfuku

Hore
Vľavo

Vpravo
Dolu

Nano platinum filter

Zabudovaný Wi- i adaptér

Podrobné technické parametre na str. 37
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-25˚C

Výkon 3,4kW - 6,5kW

Optimálna distribúcia vzduchu

veľmi rýchlo
zahreje, alebo ochladí.
Režim vykurovania
Rýchle zahrievanie

Hlavné výhody

Režim chladenia

Podrobné technické parametre na str. 40
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-25˚C

Výkon 6,4kW - 9,0kW

pre vykurovanie a chladenie
malých a stredných domov, bytov, prevádzok, či administratívnych priestorov.

lexibilné chladenie 2 až 4 miestností

Hlavné výhody

Typy pripojiteľných vnútorných jednotiek

Podrobné technické parametre na str. 40
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// PUHZ-SHW
Jednotky pre celoročné teplovzdušné
vykurovanie a chladenie
Výkon až do 14,0kW

-25˚C

Ideálne riešenie pre športové haly, obchody, sklady, čerpacie stanice, veľkoplošné kancelárie,
showroomy, výstaviská, kostoly a pod. Vysokovýkonné jednotky ZUBADAN umožňujú vykurovanie
a chladenie jedného veľkého priestoru, kde je možná paralelná prevádzka vnútorných jednotiek.
Tieto musia byť rovnakého výkonu. Na jednu vonkajšiu jednotku sa dajú napojiť 2 vnútorné jednotky.
Majú 100%-ný výkon aj pri vonkajšej teplote -15˚C.

Kazetová jednotka
PLA - hlavná

Kazetová jednotka
PLA - podriadená

Kazetová jednotka
PLA - podriadená

Osvetlenie

Osvetlenie

Osvetlenie

Rozdeľovač
chladiva

Kazetová jednotka
PLA - podriadená

Voliteľné káblové
ovládanie

Infračervená diaľkové
ovládanie (voliteľné)

Vonkajšia jednotka
PUHZ-SHW

Hlavné výhody:

Pripojiteľné vnútorné jednotky:

Vysoká energetická efektivita prevádzky vďaka systému
tepelného čerpadla
Jednoduchá regulácia s možnosťou pripojenia na všetky typy
nadradených systémov
PLA-(Z)M

Vysoký výkon zariadení: vykurovací výkon 11,2kW - 14,0kW

Podrobné technické parametre na str. 55
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PEAD-M

PKA-M

ZUBADAN slúžia ako celoročný zdroj tepla alebo chladu pre vzduchotechnické jednotky.
Efektívne riešenie
výmeny kotla a chillera

Kaskádové riadenia až 6 jednotiek

Modbus

Podrobné technické parametre na str. 57
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Tepelné čerpadlá
vzduch-voda

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

Domy

Prevádzky Školy/Šk lky

Kostoly

Zdrojom energie je vonkajší vzduch
používaná pre
vykurovanie a ohrev teplej vody, prípadne chladenie. Z 1kW dodanej elektrickej energie dokážu
vyprodukovať až 4kW tepla / chladu.
rodinné a bytové domy, administratívy, prevádzky,
kostoly, školy, a pod.

Rozdelenie podľa typu vonkajšej jednotky
// Power Inverter

// Eco Inverter

// Zubadan
pre veľmi chladné regióny.

pre väčšinu regiónov.
Dokáže vykurovať až do
vonkajšej teploty -20 C.

Pri vonkajšej teplote 15 C poskytuje stále 60 -90 z
nominálneho výkonu.

Do vonkajšej
teploty -15 C poskytuje stále 100
nominálneho výkonu.

Zubadan Inverter

Power Inverter

Konvenčné tepelné čerpadlá
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VZDUCH-VODA

Výkon od 4,0kW až do 150,0kW (kaskáda)
Vylepšený dizajn a konštrukcia jednotky
Vonkajšia jednotka má nový dizajn a konštrukciu, ktorá výrazne znižuje hlučnosť a vibrácie až o 10 dB a má zvýšenú energetickú efektivitu.
Ideálna aj pre rodinné domy v hustej zástavbe. Označujú sa na konci názvu ako VAA (230V napájanie) alebo YAA (400V napájanie). Podľa
spôsobu technológie sa rozdeľujú na Eco Inverter, Power Inverter a Zubadan. Jednotky sa vyrábajú s chladivom R32 aj R410A.

Vyššia efektivita

3-fázové prevedenie
aj pri 8,0 kW jednotkách

Vylepšená elektronika a
regulácia

Tichšia prevádzka

Kompaktné rozmery pre
všetky výkonové rady

Možnosť zapojenia do kaskády

PUD-S(H)WM
SUZ-SWM

Nízka hlučnosť a vibrácie

Kaskádové riadenie až 6 vonkajších jednotiek

Novým ventilátorom a taktiež inovatívnym odhlučnením kompresora a mechanických častí jednotky sme dokázali výrazne znížiť
vibrácie a hlučnosť až o 10dB(A) oproti predchádzajúcim modelom.

Je možné vyskladať kaskádu až 6 vonkajších jednotiek s
celkovým výkonom 150kW. Riadiaci modul pre kaskádové
riadenie sa nazýva PAC-IF071.

Vylepšené gumové
podloženie
kompresora

Vylepšené vedenie a
konštrukcia potrubia odstránenie vibrácií a
rezonancií.

Uloženie kompresora
v samostatnom kryte

Vonkajšie jednotky

Vnútorný hydromodul
Nová generácia vnútorného hydromodulu s označením D prináša viaceré vylepšenia a
širší výber hydromodulov so vstavaným zásobníkom TUV. Vylepšená je taktiež spotreba a
energetická efektivita, za čo jednotka vďačí pokročilej regulácii systému. Samozrejmosťou
je možnosť pripojenia cez Wi-Fi, alebo MODBUS. Rozdeľujú sa podľa toho, či je
hydromodul bez vstavaného zásobníka TUV, alebo s integrovaným nerezovým
zásobníkom. Ďalšia možnosť je zvoliť hydromodul iba s funkciou vykurovania, alebo aj s
možnosťou chladenia (viď technické parametre).

Nové obehové čerpadlá

Efektívnejší ohrev TUV

Optimalizovaná
konštrukcia hydromodulu

Adaptívna ekvitermika

Spolupráca s fotovoltickými
panelmi

Nová vylepšená regulácia
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Hydromodul

PAC-IF071

Rozdelenie podľa vnútorného hydromodulu
// EHST/ERST - modul s integrovaným zásobníkom teplej vody
Do modulu sa už len dopojí rozvod vody a vykurovania.
Modul má názov EHST
ERST

4

2

3
1

1

Vonkajšia jednotka

2

Hydromodul so
zásobníkom TUV

3

Akumulačná nádoba

4

Bezdrôtové diaľkové
ovládanie
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// EHSD / ERSD - modul bez integrovaného zásobníka teplej vody
EHSD

ERSD

6
6

2

1
3
5
1

4

Vonkajšia jednotka

2

Hydromodul

3

Zásobník teplej úžitkovej
vody TUV

4

Anuloid

5

3-cestný ventil

6

Bezdrôtové diaľkové
ovládanie

Podrobné technické parametre na str. 63
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Tepelné čerpadlá
zem-voda

// EHGT17D
tepelné čerpadlo zem-voda (voda/voda)
Výkon 10,0kW
podlahové
vykurovanie
Výroba
TUV

Domy

Prevádzky Školy/Škôlky

Radiátory
Zemný vrt

Geodan je so svojimi mnohými funkciami pravdepodobne jedným z najlepších geotermálnych
tepelných čerpadiel. Adaptívne ovládanie vrtu, inverterová technológia a WiFi ho robia
inteligentnejším. Má jednu z najnižších hladín hluku na trhu, tichý režim, chladivo R32 a energetickú
triedu A +++. Nízka hmotnosť a výška uľahčujú inštaláciu.

Vylepšená kontrola riadenia kompresora

Kontrola vrtu, alebo zemného kolektoru

Zredukovaním zmien stavu kompresora (zo 17 na 4 za hodinu) sa
vylepšila efektivita prevádzky a celková životnosť kompresora.

Na uľahčenie výmeny staršieho geotermálneho tepelného
čerpadla je Geodan vybavený adaptívnym riadením vrtov. To
znamená, že Geodan sa automaticky prispôsobuje vašim
existujúcim alebo novým vrtom, aby sa minimalizovalo riziko
zamrznutia vrtu. To sa dosahuje znížením maximálnej frekvencie,
ak sa teplota blíži riziku zamrznutia vo vrte.

Vylepšená kontrola riadenia

Nízka

teplota vody
frekvencia
kompresora

časté zmeny kompresora
vonk. teplota

Čas (min)

Vysoká

120

vonkajšia teplota (°C)

vonkajšia teplota (°C)

nast. teplota vody

frekvencia kompresora (Hz)

Štandardná kontrola riadenia
Vysoká

nast. teplota vody

Nízka

teplota vody

frekvencia
kompresora

plynulý chod
vonk. teplota

Čas (min)

frekvencia kompresora (Hz)

zredukované
štarty

120

2-zónová regulácia
V záujme rozšírenia možností
regulácie teploty v miestnosti je
možné dom rozdeliť do dvoch
samostatných vykurovacích zón.
Znamená to úplne individuálnu
reguláciu každej zóny.

Vysoká energetická efektivita a trieda A+++
Jednotka tepelného čerpadla zemvoda Geodan dosahuje najvyššiu
energetickú efektivitu a triedu A+++.

Podrobné technické parametre na str. 75
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Komfortná a tichá prevádzka

Protihluková ochrana vo viacerých úrovniach

1.ochrana

2.ochrana

3.ochrana

ednoduchá inštalácia a transport

m že byť transportovaný horizontálne.

(vyberateľný)

Absorbcia vibrácií kompresora

Ekologické chladivo R32

Možnosť ovládania cez Wi- i adaptér, alebo cez
diaľkový infra ovládač
675

CO2
R32
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// CRHV
vysokovýkonné tepelné čerpadlo
zem-voda (voda-voda)
výkon 60kW

Prevádzky Školy/Škôlky Administratívne budovy

Hotely

V novom vysokovýkonnom tepelnom čerpadle zem-voda (voda-voda) s názvom CRHV je použitá
technológia určená pre chladné regióny. Táto technológia priameho vstrekovania chladiva zabezpečuje
vysoký vykurovací výkon aj pri nízkych vonkajších teplotách. Vďaka najnovšiemu vysokoefektívnemu
kompresoru je možné vyrábať vodu s teplotou až 65°C. Výkon tepelného čerpadla je 60kW.

Použitie tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo zem-voda

Vďaka vysokému výkonu tepelného čerpadla CRHV je jeho
použitie určené hlavne pre hotely, nemocnice, rezidenčné, či
administratívne budovy.

Energia získaná zo zemných zdrojov ako napr. pôda, podzemná
voda, jazero, rieka, skala, je prostredníctvom tepelného čerpadla
CRHV so systémom zem-voda odovzdávaná do vnútorných
priestorov.

Bazén

Tepelné Zásobník
čerpadlo vody

Radiátor

Teplo

Podlahové vykurovanie

Získava teplo zo
zemného zdroja

Výroba
teplej vody

Teplo

Teplo

Zdroj tepla/chladu
Skala

Funkcia zálohovania / rotácie
V prípade použitia viacerých jednotiek je možné použiť funkciu
zálohovania jednotiek, alebo rotácie systému s rôznymi
nastaveniami.

Podzemná
voda

Pôda

Rieka, jazero

Podrobné technické parametre na str. 77
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Hybridné VRF
vzduch-voda

Výkon od 25,0kW až do 63,0kW

Administratívne budovy

Hotely

Systém rekuperuje tepelnú energiu pri súčasnom
chladení a vykurovaní.

moderné a progresívne administratívne budovy, hotely a pod.

iadne chladivo v obytných priestoroch

Kúrenie

30

Hybridné VR pre maximálny komfort

Kúrenie

Chladenie

Chladenie

Srdce systému - hybridný rozdeľovač chladiva

1
2

2

3

1

1 // Doskový výmenník

Inteligentná regulácia

2 //

erpadlá

3 // Ventilový blok

Pripojiteľné ancoilové vnútorné jednotky

31

Tepelné čerpadlo
s chladivom CO2
vzduch-voda

Výkon 40,0kW / Teplota vody až 90 C

Prevádzky

Administratívne budovy

výrobu TUV

Hotely

vodu s teplotou až 90˚C

Výkon
jednotky je 40kW.
hotely, bytové domy, priemysel, administratívne budovy,
prevádzky, bytové komplexy, wellness/plavárne a pod.
edinečná technológia - teplota vody až 90 C

Vlastnosti jednotky
90 C

Patentovaný špirálový výmenník

Pozdĺžny rez

Rozloženie prúdenia a teploty
Teplá

Voda

Voda

Potrubie chladiva
Chladivo

Studená

Podrobné technické parametre na str. 72
33

// Obsah

Prémiová nástenná jednotka MSZ-LN ........................................................................ 35-36
Kompaktná nástenná jednotka MSZ-AP ..................................................................... 37-39
Parapetná jednotka MFZ-KJ ....................................................................................... 40-41
Multisplitová vonkajšia jednotka MXZ .............................................................................. 42
Vnútorné jednotky pripojiteľné k multisplitu ................................................................. 43-54
Vysokovýkonné jednotky pre jeden priestor PUHZ-SHW ............................................ 55-56
Vysokovýkonné jednotky - pripojenie k VZT ..................................................................... 57

Technické parametre
Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch

-25˚C

MSZ-LN
Označenie vnútornej jednotky

MSZ-LN25VG2 V/B/R/W*

MSZ-LN35VG2 V/B/R/W*

MSZ-LN50VG2 V/B/R/W*

Označenie vonkajšej jednotky

MUZ-LN25VGHZ2

MUZ-LN35VGHZ2

MUZ-LN50VGHZ

Vykurovanie vykurovací výkon (kW)
príkon (kW)

Chladenie

SCOP
trieda energetickej účinnosti
rozsah použitia (˚C)
chladiaci výkon (kW)
príkon (kW)
SEER
trieda energetickej účinnosti
rozsah použitia (˚C)
3

Prietok vzduchu (m /h)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Rozmery (mm)

~

~

~

~

~

~

N/V
N/V
Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Vonkajšia jednotka

MUZ-LN25VGHZ

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB(A))

chladenie/vykurovanie

Rozmery (mm)

Š/H/V

MUZ-LN35VGHZ

MUZ-LN50VGHZ

Hmotnosť (kg)
Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)
Množstvo predplneného chladiva pre (m)
Množstvo doplneného chladiva pre (g/m)
Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

kvap./plyn

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd (A)

chladenie/vykurovanie

Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučený priemer kábla - vnút. / vonk. jednotka (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
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MSZ-LN

MSZ-LN25/35/50VG2 V/B/R/W

MUZ-LN25/35VGHZ2

MUZ-LN50VGHZ2
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jednotka: mm

-20˚C

MSZ-AP
Označenie vnútornej jednotky

MSZ-AP35VGK

MSZ-AP50VGK

Označenie vonkajšej jednotky

MUZ-AP35VGH

MUZ-AP50VGH

Vykurovanie vykurovací výkon (kW)
príkon (kW)

Chladenie

SCOP
trieda energetickej účinnosti
rozsah použitia (˚C)
chladiaci výkon (kW)
príkon (kW)
SEER
trieda energetickej účinnosti
rozsah použitia (˚C)

Prietok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Rozmery (mm)

~

~

~

~

N/V
N/V
Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Vonkajšia jednotka

MUZ-AP35VGH

MUZ-AP50VGH

3

Objemový prietok vzduchu (m /h)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Rozmery (mm)

Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)
Množstvo predplneného chladiva pre (m)
Množstvo doplneného chladiva pre (g/m)
Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

kvap./plyn

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučený priemer kábla - vnút. / vonk. jednotka (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
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MSZ-AP

MSZ-AP35/50VGK
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jednotka: mm

MUZ-AP35VGH

MUZ-AP50VGH
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-25˚C

M Z-K
Označenie vnútornej jednotky

M Z-K 25VE

M Z-K 35VE

M Z-K 50VE

Označenie vonkajšej jednotky

MU Z-K 25VEHZ

MU Z-K 35VEHZ

MU Z-K 50VEHZ

Vykurovanie vykurovací výkon (kW)
príkon (kW)

Chladenie

SCOP
trieda energetickej účinnosti
rozsah použitia (˚C)
chladiaci výkon (kW)
príkon (kW)
SEER
trieda energetickej účinnosti
rozsah použitia (˚C)
3

Prietok vzduchu (m /h)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Rozmery (mm)

~

~

~

~

~

~

N/V
N/V
Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Vonkajšia jednotka

MU Z-K 25VEHZ

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB(A))

chladenie/vykurovanie

Rozmery (mm)

Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)
Množstvo predplneného chladiva pre (m)
Množstvo doplneného chladiva pre (g/m)
Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

kvap./plyn

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučený priemer kábla - vnút. / vonk. jednotka (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
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MU Z-K 35VEHZ

MU Z-K 35VEHZ

M Z-K 25/35/50VE

MU Z-K 25/35VEHZ

MU Z-K 50VEHZ
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-25˚C

M Z V HZ
Označenie vonkajšej jednotky

M Z-2 53V HZ

M Z-4 83V HZ

Vykurovanie vykurovací výkon (kW)
príkon (kW)

Chladenie

SCOP
trieda energetickej účinnosti
rozsah použitia (˚C)
chladiaci výkon (kW)
príkon (kW)
SEER
trieda energetickej účinnosti
rozsah použitia (˚C)

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB(A))

chladenie/vykurovanie

Rozmery (mm)

Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek (ks)
Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)
Max. výškový rozdiel (m)*
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)
Množstvo predplneného chladiva pre (m)
Množstvo doplneného chladiva pre (g/m)
Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

kvapalina

Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

plyn

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučený priemer kábla - vnút. / vonk. jednotka (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
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~

~

~

~

MSZ-LN
Označenie vnútornej jednotky

MSZ-LN25VG2(W)(V)(R)(B)*

MSZ-LN35VG2(W)(V)(R)(B)*

MSZ-LN50VG2(W)(V)(R)(B)*

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V
Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)

MSZ-E
Označenie vnútornej jednotky

MSZ-E 18VG(W)(B)(S)* MSZ-E 22VG(W)(B)(S)* MSZ-E 25VG(W)(B)(S)* MSZ-E 35VG(W)(B)(S)* MSZ-E 42VG(W)(B)(S)* MSZ-E 50VG(W)(B)(S)*

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V
Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)

MSZ-AP
Označenie vnútornej jednotky

MSZ-AP15VG

MSZ-AP20VG

MSZ-AP25VGK

MSZ-AP35VGK

MSZ-AP42VGK

MSZ-AP50VGK

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V
Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)

M Z-KT
Označenie vnútornej jednotky

M Z-KT25VG

M Z-KT35VG

M Z-KT50VG

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V
Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)

MLZ-KP
Označenie vnútornej jednotky

MLZ-KP25V

MLZ-KP35V

MLZ-KP50V

Dekoračný panel

MLP-440W

MLP-440W

MLP-440W

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V
Rozmery (mm) Š/H/V
Rozmery panela (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)
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VNÚTORNÉ JEDNOTKY

SLZ-M

PCA-M

SEZ-M

PEAD-M

SLZ-M
4-smerná kazetová jednotka
Označenie vnútornej jednotky

SLZ-M15FA

SLZ-M25FA

SLZ-M35FA

SLZ-M50FA

Dekoračný panel s IR ovládačom

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

Vykurovací výkon (kW)

1,7

3,2 (1,3-4,2)

4,0 (1,0-5,0)

5,0 (1,3-5,5)

Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V

1,5

2,5 (1,4-3,2)

3,5 (0,7-3,9)

4,6 (1,0-5,2)

24/28

25/31

25/34

27/39

Rozmery (mm) Š/H/V
Rozmery panela (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)

570/570/245

570/570/245

570/570/245

570/570/245

625/625/10
15,0

625/625/10
15,0

625/625/10
15,0

625/625/10
15,0

SEZ-M
kanálová jednotka
Označenie vnútornej jednotky

SEZ-M25DA

SEZ-M35DA

SEZ-M50DA

SEZ-M60DA

SEZ-M71DA

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/S/V
Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)

2,9 (1,3-4,2)
2,5 (1,4-3,2)

4,2 (1,1-5,0)
3,5 (0,7-3,9)

6,0 (1,5-7,2)
5,0 (1,1-5,6)

7,4 (1,6-8,0)
6,1 (1,6-6,3)

8,0 (2,0-10,2)
7,1 (2,2-8,1)

22/25/29
790/700/200
18,0

23/28/33
990/700/200
21,0

29/33/36
990/700/200
23,0

29/33/37
1190/700/200
27,0

29/34/39
1190/700/200
27,0

PCA-M
podstropná jednotka
Označenie vnútornej jednotky

PCA-M50KA

PCA-M60KA

PCA-M71KA

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V

5,5 (2,5-6,6)
5,0 (2,3-6,6)

7,0 (2,8-8,2)
6,1 (2,7-6,7)

8,0 (3,5-10,2)
7,1 (3,3-8,1)

32/40
960/680/230
26,0

33/40
1280/680/230
32,0

35/41
1280/680/230
32,0

Označenie vnútornej jednotky

PEAD-M50JA

PEAD-M60JA

PEAD-M71JA

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V

6,0 (2,5-7,3)
5,0 (2,3-5,6)

7,0 (2,8-8,2)
6,1 (2,7-6,7)

8,0 (3,5-10,2)
7,1 (3,3-8,1)

26/35
900/732/250
27,0

25/33
1100/732/250
30,0

26/34
1100/732/250
30,0

Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)

PEAD-M
kanálová jednotka

Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)
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Vonkajšie jednotky
Vnútorné jednotky
Nástenné
jednotky

Parapetné
jednotky

1-cestné
kazetové
jednotky

4-cestné
kazetové
jednotky

Kanálové
jednotky

Podstropné
jednotky

Kanálové
jednotky

1 Maximálny celkový prúd vnútorných jednotiek: 3A alebo menej.
2 SEZ-M nie je možné pripojiť k MXZ-2F/4F, pokiaľ je celkový výkon pripojených vnútorných jednotiek rovnaký ako výkon vonkajších jednotiek (výkonový koeficient je 1).
3 Vonkajšie jednotky MXZ nie sú určené pre zapojenie s jednou vnútornou jednotkou. Je nutné zapojiť aspoň 2 vnútorné jednotky.
4. Jednotky nie je možné pripojiť k jendotke MXZ-4F83VAHZ, keď je spustená funkcia obmedzenia maximálneho prúdu (A).
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MXZ

MXZ-2F53VFHZ

MXZ-4F83VFHZ
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jednotka: mm

MSZ-LN18/25/35/50/60VG2(W)(V)(B)(R)
INSTALLATION PLATE

MSZ-E 18/22/25/35/42/50VGK(W)(B)(S)
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MSZ-AP

MSZ-AP15/20VG

MSZ-AP25/35/42/50VG
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jednotka: mm

MLZ-KP25/35/50V

M Z-K 25/35/50VE
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SEZ-M25/35/50/60/71DA

50

SLZ-M15/25/35/50/60 A

51

PEAD-M35/50/60/71 A

52

PCA-M35/50KA

53

PCA-M60/71KA
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-25˚C

PUHZ-SHW
Označenie vonkajšej jednotky

PUHZ-SHW112YHA

PUHZ-SHW140YHA

Vykurovanie vykurovací výkon (kW)
Chladenie

rozsah použitia (˚C)
chladiaci výkon (kW)

~

~

rozsah použitia (˚C)

~

~

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) chladenie/vykurovanie
Rozmery (mm)

Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek (ks)
Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)
Množstvo predplneného chladiva pre (m)
Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

kvapalina

Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

plyn

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučený priemer kábla - vnút. / vonk. jednotka (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)

PUHZ-SHW112YHA
Potrebný rozdeľovač

PUHZ-SHW140YHA

Vnútorné jednotky
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VNÚTORNÉ JEDNOTKY

PKA-M

PEAD-M

PCA-M

Vnútorné jednotky k paralelnej prevádzke
PKA-M
Nástenné jednotky
Označenie vnútornej jednotky

PKA-M50HAL

PKA-M60KAL

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/S/V
Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)

5,0 (2,5-7,3)
4,6 (2,3-5,6)

7,0 (2,8-8,2)
6,1 (2,7-6,7)

36/43
898/249/295
13,0

39/45
1170/295/365
21,0

Označenie vnútornej jednotky

PCA-M50KA

PCA-M60KA

Vykurovací výkon (kW)
Chladiaci výkon (kW)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V

5,5 (2,5-6,6)
5,0 (2,3-5,6)

7,0 (2,8-8,2)
6,1 (2,7-6,7)

32/40
960/680/230
26,0

33/40
1280/680/230
32,0

Označenie vnútornej jednotky

PEAD-M50JA

PEAD-M60JA

Vykurovací výkon (kW)

6,0 (2,5-7,3)

7,0 (2,8-8,2)

Chladiaci výkon (kW)
Statický tlak (Pa)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V

5,0 (2,3-5,6)

6,1 (2,7-6,7)

35/50/70/100/150
26/35
900/732/250
27,0

35/50/70/100/150
25/33
1100/732/250
30,0

PCA-M
Podstropné jednotky

Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)

PEAD-M
Kanálové jednotky

Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)
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-25˚C

PUHZ-SHW
Označenie vonkajšej jednotky

PUHZ-SHW80VHA

PUHZ-SHW112YHA

PUHZ-SHW140YHA

PUHZ-SHW230YHA

Vykurovanie vykurovací výkon (kW)
Chladenie

rozsah použitia (˚C)
chladiaci výkon (kW)

~

~

~

~

rozsah použitia (˚C)

~

~

~

~

Objemový prietok vzduchu (m3/min)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) chladenie/vykurovanie
Rozmery (mm)

Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)
Množstvo predplneného chladiva pre (m)
Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

kvapalina

Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

plyn

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučený priemer kábla - vonk. jedn. / interface (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)

PAC-IF013 (hlavný ovládač) - obsahuje káblový ovládač

PAC-SIF013 (podriadený ovládač)

Rozmery (mm)
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Trieda ochrany
4 binárne vstupy (typ A)
4 binárne vstupy (typ B)
4-20mA
1-5V
0-10V
0-10kOhm
Modbus
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PKA-M35/50HAL

PKA-M60/71/100KAL

PCA-M35/50KA

PCA-M60/71KA

58

PEAD-M35/50/60/71/100/125/140 A

59

PUHZ-SHW80/112/140YHA

60

PUHZ-SHW230YKA

61
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Technické parametre
Tepelné čerpadlá vzduch-voda

-20˚C

SUZ-SWM - vonkajšia jednotka s technológiou Eco Inverter
Označenie vonkajšej jednotky

SUZ-SWM40VA

Vykurovanie vykurovací výkon A7/W35 (kW)
COP
príkon (kW)
rozsah použitia (˚C)
Chladenie
chladiaci výkon A35/W7 (kW)

SUZ-SWM60VA

SUZ-SWM80VA

~

~

~

~

~

~

EER
príkon (kW)
rozsah použitia (˚C)
Objemový prietok vody (L/min)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) vyk./chl.
Rozmery (mm)

Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia min./max. (m)
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)
Množstvo predplneného chladiva pre (m)
Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

kvapalina

Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

plyn

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučený priemer kábla - vnút. / vonk. jednotka (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)

-25˚C

PUD-SWM - vonkajšia jednotka s technológiou Power Inverter
Označenie vonkajšej jednotky

PUD-SWM60VAA

Vykurovanie vykurovací výkon A2/W35 (kW)
COP
príkon (kW)
rozsah použitia (˚C)
Vykurovanie vykurovací výkon A7/W35 (kW)

PUD-SWM80YAA*

PUD-SWM100YAA* PUD-SWM120YAA* PUHZ-SW160YKA

PUHZ-SW200YKA

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

COP
príkon (kW)
rozsah použitia (˚C)
Objemový prietok (L/min)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) vyk./chl.
Rozmery (mm)

Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia min./max. (m)
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)
Množstvo predplneného chladiva pre (m)
Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

kvapalina

Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

plyn

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučený priemer kábla - vnút. / vonk. jednotka (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
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-28˚C

PUD-SHWM - vonkajšia jednotka s technológiou Zubadan
Označenie vonkajšej jednotky

PUD-SHWM60VAA PUD-SHWM80YAA* PUD-SHWM100YAA* PUD-SHWM120YAA* PUD-SHWM140YAA* PUHZ-SHW230YKA

Vykurovanie vykurovací výkon A2/W35 (kW)
COP
príkon (kW)
rozsah použitia (˚C)
Vykurovanie vykurovací výkon A7/W35 (kW)

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

COP
príkon (kW)
rozsah použitia (˚C)
Objemový prietok vody (L/min)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) vyk./chl.
Rozmery (mm)

Š/H/V

Hmotnosť (kg)
Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia min./max. (m)
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)
Množstvo predplneného chladiva pre (m)
Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

kvapalina

Priemer prepojovacieho potrubia Ø (mm)

plyn

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučený priemer kábla - vnút. / vonk. jednotka (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)

Kombinácie vonkajších jednotiek s hydromodulmi
SUZ-SWM40

SUZ-SWM60

SUZ-SWM80

PUD-SWM60

PUD-SWM80

PUD-SWM100

PUD-SWM120

PUHZ-SW160

PUHZ-SW200

EHSD-YM9D
ERSD-VM2D
EHSE-YM9ED
ERSE-YM9ED
ERST20D-VM2D
EHST20D-YM9D
EHST30D-YM9ED
ERST30D-VM2ED

PUD-SHWM60
EHSD-YM9D
EHSE-YM9ED
ERSE-YM9ED
EHST20D-YM9D
EHST30D-YM9ED
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PUD-SHWM80

PUD-SHWM100

PUD-SHWM120

PUD-SHWM140

PUHZ-SHW230

Vnútorný hydromodul bez zásobníka TUV
Označenie vnútorného hydromodulu

EHSD-YM9D

ERSD-VM2D

EHSE-YM9ED

ERSE-YM9ED

Možnosť vykurovania
Možnosť chladenia
Integrovaný zasobník TUV (L)
Maximálna výstupná teplota vody (˚C)
Výkon el. špirály (kW)
Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Elektrické parametre - vnútorný hydromodul*
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)*
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
Elektrické parametre - elektrická špirála
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
Pripojiteľné vonkajšie jednotky

Vnútorný hydromodul s integrovaným 200L/300L zásobníkom TUV
Označenie vnútorného hydromodulu

EHST20D-YM9D

ERST20D-VM2D

EHST30D-YM9ED

ERST30D-VM2ED

Možnosť vykurovania
Možnosť chladenia
Integrovaný zasobník TUV (L)
Maximálna výstupná teplota vody (˚C)
Výkon el. špirály (kW)
Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Elektrické parametre - vnútorný hydromodul*
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)*
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
Elektrické parametre - elektrická špirála
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
Pripojiteľné vonkajšie jednotky
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SUZ-SWM

SUZ-SWM40/60/80
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jednotka: mm

PUD-S(H)WM60/80/100/120/140
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PUD-S(H)VM

PUHZ-SHW230
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jednotka: mm

PUHZ-SW160/200
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EHST/ERST
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EHSE/ERSE

EHSD/ERSD

<
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QAHV - tepelné čerpadlo sa chladivom CO2
Označenie vonkajšej jednotky

QAHV-N560YA

Vykurovanie vykurovací výkon (kW)
COP*
príkon (A)
rozsah použitia - vonkajšia teplota (˚C)
operačný rozsah - teplota vyrábanej vody (˚C)
Objemový prietok vody (L/min)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) vyk./chl.
Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)
Údaje o chladive
Typ chladiva / množstvo (kg)
Priemer vodného potrubia Ø (mm)

výstup

Priemer vodného potrubia Ø (mm)

vstup

Elektrické parametre
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
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QAHV-N560YA
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Technické parametre
Tepelné čerpadlá zem-voda (voda-voda)

EHGT17D - tepelné čerpadlo zem-voda
Označenie vonkajšej jednotky
Vykurovanie vykurovací výkon (kW)
rozsah použitia - vnútorná teplota (˚C)*
COP A0/W35
COP A5/W35
Objem zásobníka TUV (L)
Objemový prietok vody (L/min)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) vyk./chl.

EHGT17D-YM9ED
~

Rozmery (mm) Š/H/V
Hmotnosť (kg)
Údaje o chladive
Typ chladiva / množstvo (kg)
Priemer vodného potrubia pre primárny okruh Ø (mm)
Priemer vodného potrubia pre TUV Ø (mm)
Elektrické parametre - tepelné čerpadlo
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
Elektrické parametre - elektrická špirála
Výkon (kW)
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
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EHGT17D-YM9ED
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CRHV-P600YA-HPB - vysokovýkonné tepelné čerpadlo zem-voda
Označenie vonkajšej jednotky

CRHV-P600YA-HPB

Vykurovanie vykurovací výkon (kW)
SCOP*
Operačný rozsah - zdroj vody (˚C)
Operačný rozsah - strana teplej vody (˚C)
Objemový prietok vody (m3/hod)
Hladina akustického tlaku (dB(A))
Rozmery (mm) Š/H/V
Údaje o chladive
Typ chladiva / množstvo (kg)
Priemer vodného potrubia - strana zdroja tepla Ø (mm) Vstup
Priemer vodného potrubia - strana zdroja tepla Ø (mm) Výstup
Priemer vodného potrubia - strana teplej vody Ø (mm) Vstup
Priemer vodného potrubia - strana teplej vody Ø (mm) Výstup
Elektrické parametre - elektrická špirála
Zdroj napätia (V, fáza, Hz)
Max. prevádzkový el. prúd (A)
Doporučený priemer kábla - prívod do vonk. jednotky (mm)
Doporučená veľkosť istenia (A)
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