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Βασική περιβαλλοντική πολιτική

Η Mitsubishi Electric Group προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και είναι αφοσιωμένη 
στην προστασία και αποκατάσταση του παγκόσμιου περιβάλλοντος, μέσα από όλες 
τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και μέσα από τις δράσεις των εργαζομένων της.

Κάνουμε αυτό που μας αναλογεί
για ένα καλύτερο μέλλον για όλους...

Περιβαλλοντικό όραμα 2021

Εξασφάλιση αρμονίας με τη φύση - Υιοθέτηση περιβαλλοντικής αντίληψης

Αποτροπή υπερθέρμανσης του πλανήτη

Μείωση των εκπομπών CO2 από τη χρήση των προϊόντων κατά 30%
Μείωση των ολικών εκπομπών CO2 από την παραγωγή κατά 30%
Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από την παραγωγή ενέργειας

Η πραγματοποίηση θετικών συνεισφορών στη Γη και 
τους Ανθρώπους της μέσω της Τεχνολογίας και της Δράσης

Δημιουργία μιας κοινωνίας που βασίζεται στην ανακύκλωση

Τα προϊόντα reduce, reuse and recycle “3Rs” 
(μειώνω, επαναχρησιμοποιώ και ανακυκλώνω) μειώνουν 
τους πόρους που χρησιμοποιούνται κατά 30%
Οι μηδενικές εκπομπές από την κατασκευή μειώνουν τον 
άμεσο όγκο απορριμμάτων στο μηδέν
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Η Mitsubishi Electric υλοποιεί την ουσία αυτής της πολιτικής και του 
οράματος απ΄όλες τις απόψεις και στον τομέα των κλιματιστικών.

* Οδηγίες WEEE και RoHS: Η Οδηγία Απόβλητα Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) είναι 
  μια οδηγία σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του τύπου εξοπλισμού, ενώ η Οδηγία σχετικά με τον Περιορισμό της χρήσης ορισμένων Επικίνδυνων 
  Ουσιών (Restrictions of Hazardous Substances - RoHS) είναι μια οδηγία της ΕΕ που περιορίζει τη χρήση έξι καθορισμένων ουσιών σε ηλεκτρονικές και 
  ηλεκτρικές συσκευές. Στην ΕΕ, δεν επιτρέπεται πλέον (από τον Ιούλιο του 2006) η πώληση προϊόντων που περιέχουν οποιαδήποτε από αυτές τις έξι ουσίες.

Δημιουργία μιας κοινωνίας που βασίζεται στην ανακύκλωση

Στα πλαίσια της προσπάθειάς της για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αντίληψης των εργαζομένων της, 
η Mitsubishi Electric παρέχει εκπαίδευση στις οδηγίες RoHS, WEEE και σε άλλους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, 
σε συνδυασμό με περιβαλλοντική εκπαίδευση με στόχο τους εργαζόμενους δεύτερου και τρίτου έτους.

1. Inverter

2. Αισθητήρας 
    i-see Sensor

3. Flash Injection 
(στιγμιαίος ψεκασμός)

ΟικολογίαΆνεση

Ταχύτερη εκκίνηση και πιο σταθερή 
εσωτερική θερμοκρασία συγκριτικά 
με τις συμβατικές μονάδες.

Λιγότερες λειτουργίες On/Off συγκριτικά 
με τις συμβατικές, εξοικονομώντας 
ενέργεια.

Επιτήρηση θερμοκρασιακών αποκλίσεων 
μεταξύ του δαπέδου και της επιλεγμένης 
θερμοκρασίας για την αποτροπή ελλιπούς 
θέρμανσης.

Βέλτιστος έλεγχος της ροής αέρα για 
αποτροπή υπέρμετρης λειτουργίας 
συμπιεστή και πιο αποτελεσματική 
λειτουργία θέρμανσης.

Επιτυγχάνει υψηλή απόδοση θέρμανσης 
ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες και 
επιπλέον ταχύτερη εκκίνηση συγκριτικά 
με τα συμβατικά inverter.

Επεκτείνει την περιοχή λειτουργίας του 
συστήματος θέρμανσης με αντλία 
θερμότητας.

Η Mitsubishi Electric εξελίσσει τεχνολογίες που συνδυάζουν άνεση και οικολογία, 
επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη απόδοση στη λειτουργία αντλίας θερμότητας.

Αποτροπή υπερθέρμανσης του πλανήτη
Η τεχνολογία της αντλίας θερμότητας εμπνέει τη Mitsubishi Electric να σχεδιάζει κλιματιστικά 
που συνδυάζουν άνεση και οικολογία.

Αρχή λειτουργίας αντλίας θερμότητας (κατά τη θέρμανση)    <Περίπτωση COP 5.0>

Κυκλοφορία ψυκτικού και θερμότητας

Εξωτερικά

“4kW”
Θερμότητα που 
απορροφάται 
από τον αέρα

Εσωτερικά

Η βαλβίδα εκτόνωσης εκτονώνει 
την πίεση του ψυκτικού για να 
μειωθεί η θερμοκρασία του

Συμπιεστής

Βαλβίδα εκτόνωσης

Συμπυκνωτής Εξατμιστής

Ο συμπιεστής συμπιέζει 
το ψυκτικό για να αυξήσει 
τη θερμοκρασία του

“5kW” 
Αποδιδόμενη 
θερμότητα

Η αποδιδόμενη ενέργεια είναι πενταπλάσια της ενέργειας που καταναλώνεται

5 oC 50 oC

80 oC10 oC

60 oC60 oC

“1kW”
Είσοδος ηλεκτρικής ενέργειας

“4kW”
Θερμότητα που απορροφάται 

από τον αέρα
“5kW”

Αποδιδόμενη θερμότητα

“1kW”

20 oC

30 oC 40 oC

Είσοδος ηλεκτρικής 
ενέργειας

Θερμότητα

1. Όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί να συμμορφώνονται με τις οδηγίες RoHS and WEEE. *
2. Η Mitsubishi Electric εξελίσσει τεχνολογία μείωσης μεγέθους για τη μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Εξασφάλιση αρμονίας με τη φύση / Υιοθέτηση περιβαλλοντικής αντίληψης

- PUHZ-RP200/250YKA2: Μείωση όγκου περίπου 60% συγκριτικά με το PUHZ-RP200/250YHA
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PLAΣΕΙΡΑ

Κυμαινόμενη ροή αέρα – Τέλεια θέρμανση όλων των γωνιών του χώρου!
Λειτουργία κυμαινόμενης ροής αέρα

Κατακόρυφα 

Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα 

Διαφοροποιήσεις θερμοκρασίας
Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας

Οριζόντια ροή αέρα Κυμαινόμενη ροή αέρα
Θερμογράφημα της επίδρασης κυμαινόμενου ελέγχου

Οι διαφοροποιήσεις θερμοκρασίας ελαχιστοποιούνται.
Ο θερμός αέρας προσάγεται σε όλο το χώρο, ελαχιστο-
ποιώντας την ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας.

Η κυμαινόμενη ροή αέρα είναι δυνατή μόνο στη λειτουργία θέρμανσης

Νέα κασέτα ψευδοροφής 4 κατευθύνσεων

Προηγούμενο 
μοντέλο

Βέλτιστη ροή αέρα
Ανεξάρτητες ρυθμίσεις περσίδων
Οι βέλτιστες ρυθμίσεις ροής αέρα προσφέρουν 
μέγιστη άνεση σε όλο το χώρο.

Ευρεία ροή αέρα
Οι ευρυγώνιες έξοδοι κατανέμουν τη 
ροή αέρα σε όλες τις γωνίες του χώρου.

Η κατεύθυνση της ροής αέρα 
σε κάθε περσίδα μπορεί να 
ρυθμιστεί μέσω του ενσύρματου 
τηλεχειριστηρίου. Σταθερά

Ρυθμιζόμενη

Οριζόντια

Κατακόρυφα

* Απαιτείται η τοποθέτηση προαιρετικού καλύμματος 
  φραγής για τις διαμορφώσεις 2 και 3 κατευθύνσεων.

Απεικόνιση κλιματισμού 
σε πολλές κατευθύνσεις

72 διαμορφώσεις ροής αέρα

Ανεξάρτητη
ρύθμιση περσίδων Ευρεία ροή αέρα

Επιλογή διαμόρφωσης ροής αέρα 2, 3, 4 
κατευθύνσεων

Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας αέραΟριζόντια ροή αέρα

 
 

Ενδέχεται να σχηματιστούν σημεία με μουτζούρα στην οροφή, όπου η ροή αέρα δε διανέμεται ομοιόμορφα. 

[Διανομή ροής αέρα]
PLA-SP125BA
Γωνία ροής, ψύξη στους 20°C (ύψος οροφής 3,2m)

(m/s)

Διανομή δαπέδου (m)

Ύ
ψο

ς (
m)

5 4 3 2 1 0
0

1

2

3
3.2

1.0 2.0 3 .0 4.0 5.0

Οριζόντια
ροή αέρα

Με τη νέα 
λειτουργία 

επιτυγχάνεται 
πιο οριζόντια 
ροή αέρα.

Ήπια

Ισχυρή

PLA-SP71/100/125/140

Μια πλήρης σειρά που περιλαμβάνει πολυτελείς μονάδες που προσφέρουν επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. 
Η ενσωμάτωση μεγάλης εξόδου αέρα και ο “Αισθητήρας i-see Sensor” βελτιώνουν τον έλεγχο διανομής της ροής 
αέρα, επιτυγχάνοντας αυξημένο επίπεδο άνεσης σε όλο το χώρο. Η συνέργεια της υψηλότερης ενεργειακής 
απόδοσης και του πιο άνετου περιβάλλοντος χώρου έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη ικανοποίηση του χρήστη.

Πέρα από την επιλογή διάφορων διαμορφώσεων ροής αέρα (δηλαδή 2, 3 ή 
4 κατευθύνσεων), η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση του 
επιπέδου κατακόρυφης ροής αέρα για κάθε περσίδα, διατηρώντας έτσι ένα 
άνετο περιβάλλον χώρου με ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας.

Οι έξοδοι είναι μεγαλύτερες συγκριτικά με τα προηγού- 
μενα μοντέλα και το σχήμα έχει βελτιωθεί για καλύτερο 
ευρυγώνιο αερισμό.

Ο συνδυασμός ανεξάρτητης ρύθμισης περσίδων, η οποία 
επιτρέπει τη βέλτιστη ρύθμιση εξόδου για κάθε διάταξη 
χώρου και το χαρακτηριστικό ευρείας ροής αέρα, εξασφα- 
λίζει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας σε κάθε χώρο. 
Το αποτέλεσμα είναι ομοιόμορφα άνετος κλιματισμός.

Η “Κυμαινόμενη ροή αέρα” είναι ουσιαστικά ο προηγμένος έλεγχος των περσίδων 
που κατευθύνουν τη ροή αέρα από τη μονάδα. Ο εξερχόμενος αέρας διασκορπίζε-
ται από τη μονάδα με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε οριζόντιες και κατακόρυ-
φες κατευθύνσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ώστε να προσφέρει 
ομοιόμορφη θέρμανση σε όλο το χώρο. Κατακόρυφα Κατακόρυφα Κατακόρυφα 

Σύγκριση κατανομής θερμοκρασίας περίπου 20 λεπτά 
μετά την ενεργοποίηση μιας κασέτας ψευδοροφής 4 κατευ- 
θύνσεων PLA-SP71BA. Το σημείο μέτρησης για τη 
σύγκριση είναι ένα επίπεδο 1,2m πάνω από το δάπεδο.

Έχει προστεθεί η λειτουργία “Οριζόντια ροή αέρα” για 
να μειωθεί η ψυχρή αίσθηση του αέρα. Η Οριζόντια 
ροή αέρα αποτρέπει τα ψυχρά ρεύματα αέρα να 
χτυπούν άμεσα το σώμα, προστατεύοντας το σώμα 
από υπερβολική ψύξη.

Υιοθετήθηκε λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ταχύτητας αέρα που ρυθμίζει 
αυτόματα την ταχύτητα του αέρα και διατηρεί άνετες συνθήκες χώρου σε όλες τις 
ώρες. Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του αέρα σε συνθήκες 
κατάλληλες για το περιβάλλον του χώρου.

Στην έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης/ψύ-
ξης, η ροή αέρα ρυθμίζεται στην υψηλή 
ταχύτητα για ταχεία θέρμανση/ψύξη του 
χώρου.

Όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει 
στην επιθυμητή τιμή, η ταχύτητα ροής αέρα 
μειώνεται αυτόματα για σταθερή λειτουργία 
άνετης θέρμανσης/ψύξης.



5

Εσωτερική μονάδα

PUHZ-SP100/125/140VHA/YHA

Εξωτερική μονάδα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΙΡΑΣ

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

PLA-SP71/100/125/140

Προαιρετικά
PLP-6BA - Μόνο πλαίσιο
PLP-6BALM  - Πλαίσιο με ασύρματο τηλεχειριστήριο
PLP-6BALME - Πλαίσιο με αισθητήρα i-see + ασύρματο τηλεχειριστήριο

PAR-31MAA
DELUXE

PAC-YT52CRA  PAR-SL97A-E

SUZ-SA71VA

PLA ΣΕΙΡΑ

Τύπος Inverter Αντλία Θερμότητας
Εσωτερική μονάδα PLA-SP71BA PLA-SP100BA PLA-SP125BA PLA-SP140BA
Εξωτερική μονάδα SUZ-SA71VA PUHZ-SP100VHA (YHA) PUHZ-SP125VHA (YHA) PUHZ-SP140VHA (YHA)
Ψυκτικό μέσο R410A *1

Τροφο-
δοσία

Πηγή Εξωτερική τροφοδοσία
Εξωτερικά (V/Φάσεις/Hz) V: 230 / Μονοφασικό / 50 / (Y: 400 / Τριφασικό /50)

Ψύξη

Απόδοση
Ονομαστική kW 7,1 9,4 12,3 13,0 
Ελάχ. - Μέγ. kW 2.8 - 8.1 4.9 - 9.9 5.5 - 13.0 5.5 - 14.0

Κατανάλωση Ονομαστική kW 2.21 3,12 4,08 4,98
EER 3,01 3,01 3,01 2,61
Φορτίο σχεδιασμού kW 7,1 9,4 - -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας *2 kWh/a 443 644 - -
SEER 5,6 5,1 - -

Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ A - -

Θέρμανση
(Μέση ζώνη)

Απόδοση
Ονομαστική kW 8,0 11,2 13,5 15,5
Ελάχ. - Μέγ. kW 2.6 - 8.9 4.5 -11.5 5.0 - 15.0 5.0 - 17.0

Κατανάλωση Ονομαστική kW 2,49 3,49 4,0 4,0
COP 3,2 3,21 3,4 3,2
Φορτίο σχεδιασμού kW 5,8 8 - -

Δηλωμένη 
απόδοση

στη θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς kW 4.7 (-10˚C) 6.3 (-10˚C) - -
στη δίτιμη θερμοκρασία kW 5.1 (-7˚C) 7.1 (-7˚C) - -
στην οριακή θερμοκρασία λειτουργίας kW 4.7 (-10˚C) 5.0 (-15˚C) - -

Ισχύς εφεδρικού συστήματος θέρμανσης kW 1,1 1,7 - -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας *2 kWh/a 2131 2945 - -
SCOP 3,8 3,8 - -

Κλάση ενεργειακής απόδοσης --AA
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) A 16,6 28,9 (13,9) 29 (14) 30,5 (14)

Εσωτερική 
μονάδα

Είσοδος Ονομαστική kW 0,07 0,14 0,15 0,2
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) A 0,51 0,94 1 1,0
Διαστάσεις ΥXΠXΒ mm 258-840-840 <35-950-950> 298-840-840 <35-950-950> 298-840-840 <35-950-950>
Βάρος kg 23 <6> 25 <6> 25 <6> 27 <6>
Παροχή Αέρα (Lo-Mi2-Mi1-Hi) m3/min 14-16-18-21 20-23-26-30 22-25-28-31 24-26-29-32
Στάθμη Θορύβου (SPL) (Lo-Mi2-Mi1-Hi) dB(A) 28-30-32-34 32-34-37-40 34-36-39-41 36-39-42-44
Στάθμη Θορύβου (PWL) dB(A) 56 62 63 70,0

Εξωτερική 
μονάδα

Διαστάσεις ΥXΠXΒ mm 880 - 840 - 330 943-950-330(+30) 1350-950-330(+30) 1350-950-330(+30)
Βάρος kg 53 75 (77) 99 (101) 99 (101)

Παροχή Αέρα
Ψύξη m3/min 50,1 60,0 100 100
Θέρμανση m3/min 48,2 60,0 100 100

Στάθμη Θορύβου (SPL)
Ψύξη dB(A) 55 50,0 51 52
Θέρμανση dB(A) 55 54,0 55 56

Στάθμη Θορύβου (PWL) Ψύξη dB(A) 69 70,0 71 73
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) A 16,1 28 (13) 28 (13) 29,5 (13)
Μέγεθος Ασφάλειας A 20 32 (16) 32 (16) 40 (16)

Εξωτ. 
σωλη-
νώσεις

Διάμετρος Υγρού / Αερίου mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
Μέγ. μήκος Έξω-Μέσα m 30 30 40 40
Μέγ. ύψος Έξω-Μέσα m 30 30 30 30

Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας 
(Εξωτερικά)

Ψύξη ˚C -10 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
Θέρμανση ˚C -10 ~ +24 -15 ~ +21 -15 ~ +21

*1 Η διαρροή ψυκτικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Τα ψυκτικά με χαμηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) συμβάλλουν λιγότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη συγκριτικά με τα 
     ψυκτικά με υψηλότερο GWP, σε περίπτωση διαρροής στην ατμόσφαιρα. Η συσκευή αυτή περιέχει ψυκτικό υγρό με GWP ίσο με 1975. Αυτό σημαίνει ότι εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα 1 kg ψυκτι-
     κού υγρού, η επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι 1975 φορές μεγαλύτερη από 1 kg CO2, σε περίοδο 100 ετών. Μην αποπειραθείτε ποτέ να παρέμβετε στο ψυκτικό κύκλωμα ή να 
     αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν. Απευθυνθείτε σε επαγγελματία.
*2 Κατανάλωση ενέργειας με βάση τα αποτελέσματα τυπικής δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και την τοποθεσία της.

PLA ΣΕΙΡΑ



6

PEADΣΕΙΡΑ PEAD-SP71/100/125/140JA(L)

Εξωτερική Στατική Πίεση

Ρύθμιση εξωτερικής στατικής πίεσης

Σειρά
PEAD-SP JA

71 100 125 140
35/50/70/100/150 Pa

Συμπαγείς εσωτερικές μονάδες

Μείωση κατά

75mm
(μοντέλα 100 –140)

σε σύγκριση με PEAD-EA

PEAD-SP JA(L)Q

250 mm

Προαιρετική αντλία αποστράγγισης διαθέσιμη με όλα τα μοντέλα
Η σειρά αποτελείται από δύο τύπους, μοντέλα με ή χωρίς ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης.

PEAD-SP JAQ      Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης PEAD-SP JALQ      Χωρίς αντλία αποστράγγισης
 Οι μονάδες με το γράμμα “L” στο τέλος της ονομασίας μοντέλου δε διαθέτουν αντλία αποστράγγισης.

Οι λεπτές εσωτερικές μονάδες ψευδοροφής για σύνδεση με αεραγωγούς της σειράς αυτής αποτελούν την τέλεια 
απάντηση στις ανάγκες κλιματισμού των κτιρίων με ελάχιστο χώρο ψευδοροφής εγκατάστασης και μεγάλο εύρος 
εξωτερικής στατικής πίεσης. Οι επιδόσεις εξοικονόμησης ενέργειας έχουν βελτιωθεί, μειώνοντας την ηλεκτρική 
κατανάλωση και συμβάλλοντας σε περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Το ύψος όλων των μονάδων από 35-140 είναι ομοιόμορφο στα 250 mm. Συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο PEAD-EA, το ύψος έχει μειωθεί έως και 75 mm (μοντέλα 100-140), 
καθιστώντας εφικτή την εγκατάσταση σε χαμηλές οροφές με ελάχιστο διαθέσιμο ύψος.

Η εξωτερική στατική πίεση μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε βαθμίδες. Με μέγιστη δυνατότητα 150 Pa, οι μονάδες έχουν εφαρμογή σε μεγάλο εύρος τύπων κτιρίων.
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Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΙΡΑΣ

PEAD-SP JAQ

Τηλεχειριστήριο (Προαιρετικό)

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

ErP

PUHZ-SP100/125/140VHA/YHA

PAR-31MAA
Προαιρετικό

PAC-YT52CRA
Προαιρετικό

PAR-FL32MA
Προαιρετικό

PEAD ΣΕΙΡΑ

SUZ-SA71VA

Inverter Αντλία Θερμότητας
PEAD-SP71JA(L) PEAD-SP100JA(L) PEAD-SP125JA(L) PEAD-SP140JA(L)

SUZ-SA71VA PUHZ-SP100VHA (YHA) PUHZ-SP125VHA (YHA) PUHZ-SP140VHA (YHA)
R410A *1

Εξωτερική τροφοδοσία
V: 230 / Μονοφασικό / 50 / (Y: 400 / Τριφασικό /50)

kW 7,1 9,4 12,3 13,0 
kW 2.8 - 8.1 4.9 - 9.9 5.5 - 13.0 5.5 - 14.0
kW 2,36 3,12 4,38 4,3 

3,01 3,01 2,81 3,0 
kW 7,1 9,4 - -

kWh/a 478 713 - -
5,2 4,6 - -

--BA
kW 8,0 11,2 13,5 15,5
kW 2.6 - 8.9 4.5 - 11.5 5.0 - 15.0 5.0 - 15.0
kW 2,21 3,1 3,7 4,6

3,61 3,6 3,6 3,4
kW 6,0 8,0 - -
kW 5.3 (-10˚C) 6.3 (-10˚C) - -
kW 5.3 (-7˚C) 7.1 (-7˚C) - -
kW 5.3 (-10˚C) 5.0 (-15˚C) - -
kW 0,7 1,7 - -

kWh/a 2208 2945,0 - -
3,8 3,8 - -

--AA
A 18,1 30,7 (15,7) 30,8 (15,8) 32,3 (15,8)

kW 0.17 / 0.15 0.25 / 0.23 0.36 / 0.34 0.39 / 0.37
A 1,97 2,7 2,8 2,78 (2,76)

mm 250-1100-732 250 - 1400 - 732 250 - 1600 - 732
kg 33(32) 41(40) 43(42) 47(46)

m3/min 17.5 - 21.0 - 25.0 24.0 - 29.0 - 34.0 29.5 - 35.5 - 42.0 32.0 - 39.0 - 46.0
Εξωτερική Στατική Πίεση Pa 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150

dB(A) 26 - 30 - 34 29 - 34 - 38 33 - 36 - 40 34 - 38 - 43
dB(A) 57 61,0 63,0 66
mm 880 - 840 - 330 943-950-330(+30) 1350-950-330(+30) 1350-950-330(+30)
kg 53 75 (77) 99 (101) 99 (101)

m3/min 50,1 60,0 100,0 100
m3/min 48 60 100 100
dB(A) 55 50 51 52
dB(A) 55 54 55 56
dB(A) 69 70 71 73

A 16,1 28 (13) 28 (13,0) 29,5 (13,0)
A 20 32 (16) 32 (16) 40 (16)

mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
m 30 30 40 40
m 30 30 30 30
˚C -10 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
˚C -10 ~ +24 -15 ~ +21 -15 ~ +21

PEAD-SP ΣΕΙΡΑ

Τύπος
Εσωτερική μονάδα 
Εξωτερική μονάδα 
Ψυκτικό μέσο 
Τροφο-
δοσία

Πηγή
Εξωτερικά (V/Φάσεις/Hz)

Ψύξη

Απόδοση
Ονομαστική 
Ελάχ. - Μέγ. 

Κατανάλωση Ονομαστική 
EER
Φορτίο σχεδιασμού 
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας *2 
SEER

Κλάση ενεργειακής απόδοσης 

Θέρμανση
(Μέση ζώνη)

Απόδοση
Ονομαστική 
Ελάχ. - Μέγ. 

Κατανάλωση Ονομαστική 
COP
Φορτίο σχεδιασμού 

Δηλωμένη 
απόδοση

στη θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς 
στη δίτιμη θερμοκρασία 
στην οριακή θερμοκρασία λειτουργίας 

Ισχύς εφεδρικού συστήματος θέρμανσης 
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας *2 
SCOP

Κλάση ενεργειακής απόδοσης 
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) 

Εσωτερική 
μονάδα

Είσοδος Ονομαστική 
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) 
Διαστάσεις ΥXΠXΒ 
Βάρος 
Παροχή Αέρα (Lo-Mi2-Mi1-Hi) 

Στάθμη Θορύβου (SPL) (Lo-Mi2-Mi1-Hi) 
Στάθμη Θορύβου (PWL) 

Εξωτερική 
μονάδα

Διαστάσεις ΥXΠXΒ 
Βάρος 

Παροχή Αέρα
Ψύξη 
Θέρμανση 

Στάθμη Θορύβου (SPL)
Ψύξη 
Θέρμανση 

Στάθμη Θορύβου (PWL) Ψύξη 
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) 
Μέγεθος Ασφάλειας 

Εξωτ. 
σωλη-
νώσεις

Διάμετρος Υγρού / Αερίου 
Μέγ. μήκος Έξω-Μέσα 
Μέγ. ύψος Έξω-Μέσα 

Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας 
(Εξωτερικά)

Ψύξη 
Θέρμανση 

*1 Η διαρροή ψυκτικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Τα ψυκτικά με χαμηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) συμβάλλουν λιγότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη συγκριτικά με τα 
     ψυκτικά με υψηλότερο GWP, σε περίπτωση διαρροής στην ατμόσφαιρα. Η συσκευή αυτή περιέχει ψυκτικό υγρό με GWP ίσο με 1975. Αυτό σημαίνει ότι εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα 1 kg ψυκτι-
     κού υγρού, η επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι 1975 φορές μεγαλύτερη από 1 kg CO2, σε περίοδο 100 ετών. Μην αποπειραθείτε ποτέ να παρέμβετε στο ψυκτικό κύκλωμα ή να 
     αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν. Απευθυνθείτε σε επαγγελματία.
*2 Κατανάλωση ενέργειας με βάση τα αποτελέσματα τυπικής δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και την τοποθεσία της.
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