INVERTER

SERIA

SLZ

Kompaktowe, lekkie jednostki kasetonowe z 4-stronnym wypływem powietrza, do montażu w przestrzeni międzysuﬁtowej, gwarantują maksymalny komfort
poprzez równomierne rozprowadzenie powietrza po
całym pomieszczeniu.

Dopasowane do kasetonów sufitowych
● SLZ-KA35VA

Mniejsza o
420

Szerokość atrakcyjnych jednostek kasetonowych serii SLZ
z 4-stronnym wypływem powietrza wynosi 570 mm. Rozmiar i kształt
idealnie odpowiada wymiarom standardowego kasetonu sufitowego
600 x 600 mm, a lekka konstrukcja, ważąca zaledwie 16,5 kg, ułatwia
montaż.

570

Zwarta konstrukcja dopasowana do wymiarów standardowego modułu sufitu podwieszanego (600 x 600 mm).

570mm

w porównaniu z
PLA-RP35BA

Rozstaw zawiesi
530
Zawiesia

Uchwyt pod
zawiesie

570mm
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Mniejsza o
Teownik
Jednostka
570
576
600
♦ Wymagany właz inspekcyjny

235

Panel sufitu

23mm
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(Jednostki: mm)
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Zaawansowane sterowanie inwerterowe – efektywna praca bez przerw
Zastosowanie najnowszych technologii inwerterowych Mitsubishi Electric umożliwia automatyczną regulację obciążenia urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozwala to ograniczyć nadmierne zużycie energii elektrycznej, a jednostki mogą być zaliczane do klasy energetycznej A.

Doprowadzenie świeżego powietrza
Specjalny otwór w korpusie jednostki pozwala na podłączenie kanału doprowadzającego
świeże powietrze z zewnątrz.

● Objętość dostarczanego powietrza
Spręż : P [Pa]
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1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

–50

25

100

0

Przepływ powietrza: Q [m3/min]
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Rurka skroplin
Moduł sterujący
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Powierzchnia sufitu

Uwaga: objętość dostarczanego powietrza nie powinna przekraczać
20% całkowitego przepływu powietrza aby zapobiec kondensacji.

System Multi symultaniczny
Możliwy jest montaż wielu jednostek wewnętrznych dostosowany do układu pomieszczenia, z zapewnieniem komfortu i klimatyzacji na powierzchni całego
pomieszczenia. Jak przedstawiono poniżej, dostępna jest opcja podłączenia kilku urządzeń kasetonowych do jednostek zewnętrznych serii Mr.Slim.
Kombinacja Power Inverter
PUHZ-RP71VHA4
Rozgałęźnik

PUHZ-RP100V(Y)KA

SLZ-KA35VA

SLZ-KA50VA

Dwie jednostki
MSDD-50TR-E
–

–

Kombinacja Standard Inverter
(serwisowy nr odniesienia)
PUHZ-P100YHA / VHA3(R2) *

Dwie jednostki

PUHZ-P140YHA / VHA3(R2) *

Rozgałęźnik

PUHZ-RP140V(Y)KA

MSDD-50TR-E
–

Rozgałęźnik

PUHZ-RP200YKA
Rozgałęźnik

Rozgałęźnik

–

Trzy jednostki
MSDT-111R-E
Cztery jednostki
MSDF-111R-E

Rozgałęźnik

SLZ-KA50VA
Dwie jednostki
MSDD-50TR-E
Trzy jednostki
MSDT-111R-E

* Dla modeli PUHZ-P100/140VHA3, należy przyjąć serwisowy numer odniesienia
dla R2 lub wyższy.
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