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MSZ-SF
Typ ścienny

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA
 Jednostka zewnętrzna (dedykowana) (MXZ) (MXZ)
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 1.50 2.00

min. – maks. kW -- --
pobór mocy nominalny kW -- --

EER
-- --

klasa energ. -- --

poziom ciśnienia 
akustycznego

j. wew. dB(A) 21 - 26 - 30 - 35 - 40 21 - 26 - 30 - 35 - 42
j. zewn. dB(A) -- --

wydatek powietrza j. wew. m3/min 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.4 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.9

Grzanie

wydajność
nominalna kW 1.70 2.20

min. – maks. kW -- --

pobór mocy nominalny kW -- --

COP
-- --

klasa energ. -- --

poziom ciśnienia 
akustycznego

j. wew. dB(A) 21 - 26 - 30 - 35 - 40 21 - 26 - 30 - 35 - 42
j. zewn. dB(A) -- --

wydatek powietrza j. wew. m3/min 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 6.8 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 7.3
Maksymalny prąd pracy A -- --
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A -- --

Jednostka wewnętrzna

pobór mocy nominalny W 17 19

wymiary
wysokość mm 250 250
szerokość mm 760 760
głębokość mm 168 168

masa kg 7.7 7.7

Jednostka zewnętrzna
wymiary

wysokość mm -- --
szerokość mm -- --
głębokość mm -- --

masa kg -- --

Orurowanie chłodnicze
średnica ciecz / gaz mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m -- --

Zakres temperatur pracy jednostki 
zewnętrznej

chłodzenie oC -- --
grzanie oC -- --
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Urządzenie dedykowane do jednostek MXZ

Parametry podane dla warunków nominalnych:   
chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB   
grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB   
długość instalacji chłodniczej: 5m   




