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Akcesoria opcjonalnep j

MWR-WE10 MWR-WH00 MR-DH00

Wymiary jednostek wewn trznych (mm)

Model
Jednostka wewn trzna AC052FBCDEH AC071FBCDEH

Jednostka zewn trzna AC052FCADEH AC071FCADEH

Moc cieplna (min./nom./maks.)
Ch odzenie *1) kW 1,70/5,0/5,60 2,2/7,1/8,0

Grzanie *2) kW 1,70/6,0/7,70 1,9/8,0/9,0

Moc elektryczna (min./nom./maks.)
Ch odzenie kW 0,48/1,66/1,90 0,35/2,36/4,0

Grzanie kW 0,43/1,87/3,05 0,35/2,75/4,0

Klasa energetyczna (Ch odzenie/Grzanie) - - -

Wspó czynnik efektywno ci energetycznej
Ch odzenie EER - -

Grzanie COP - -

Pobór pr du  (min./nom./maks.)
Ch odzenie A 2,80/7,80/9,0 2,0/10,5/21,0

Grzanie A 2,40/8,80/14,50 2,0/12,6/21,0

rednica rur instalacji ch odniczej
Ciecz mm 6,35 6,35

Gaz mm 12,70 15,88

Zasilanie Ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50

Jednostka wewn trzna AC052FBCDEH AC071FBCDEH

Wydajno  wentylatora

bieg wysoki/ redni/niski

m3/min 13,5/12,5/11,5 16,5/15,0/14,0

Poziom ci nienia akustycznego dB(A) 41/39/37 46/44/42

Spr  dyspozycyjny Pa - -

Wymiary (szer. x wys. x g b.) mm 1000 x 200 x 650 1000 x 200 x 650

Waga kg 22,0 22,0

Pompka skroplin - - -

Czujnik ruchu - -

Jonizator Virus Doctor - -

rednica rury odprowadzenia skroplin mm DN18 (zew 19, wew 16) DN18 (zew 19, wew 16)

Panel typ - -

Wymiary (szer. x wys. x g b.) mm - -

Waga kg - -

Jednostka zewn trzna AC052FCADEH AC071FCADEH

Typ spr arki - rotacyjna inverter rotacyjna inverter

Nape nienie fabryczne kg 1,40 1,80

Poziom ci nienia akustycznego (maks.) Ch odzenie/Grzanie dB(A) 49/49 49/51

Wymiary (szer. x wys. x g b.) mm 790 x 548 x 285 880 x 798 x 310

Waga kg 38,50 55,0

Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej
Ch odzenie 0C -15 ~ 46 -15 ~ 50

Grzanie 0C -15 ~ 24 -20 ~ 24

D ugo  instalacji Maks. m 30 50

Ró nica poziomów Maks. m 20 30

Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektyw  WE (EU) No 626/2011

Producent Samsung Electronics Samsung Electronics

Czynnik ch odniczy R410A R410A

GWP (wspó czynnik ocieplenia globalnego czynnika ch odniczego) 1975 1975

Poziom mocy akustycznej (jedn. wewn./jedn. zew.) maks. dB(A) 60/64 64/66

Pdesignc (deklarowana wydajno  ch odnicza dla warunków katalogowych) kW 5,0 7,1

SEER (wska nik sezonowej efektywno ci energetycznej/ch odzenie) 5,3 5,1

Klasa energetyczna/ch odzenie/sezon umiarkowany A A

QCE (roczne zu ycie energii elektrycznej na potrzeby ch odzenia) kWh/a 330 487

Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 3,6 4,8

SCOP (wska nik sezonowej efektywno ci energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) 3,6 3,4

Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A A

QHE (roczne zu ycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 1400 1977

Pozosta e sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urz dze - -

Pdesignh (sezon ciep y) kW - -

Pdesignh (sezon ch odny) kW - -

Deklarowana wydajno  grzewcza dla warunków katalogowych kW 3,6 4,8

czna moc grza ek elektrycznych kW 0 0
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