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LAEKASSETT
SLZ-KF

Mitsubishi Electric SLZ seeria – stiilse disaini ja tõhusa 4-suunalise 

õhusuunajaga lakke paigaldatav uue põlvkonna sisemoodul (laekassett). 

Laekassett sobib suurepäraselt kasutamiseks nii äripindadel (nt 

kontorites) kui ka kodudes ning on üks turu vaiksemaid omas klassis. 

SLZ-KF on konstrueeritud arvestades standardse (600 x 600 mm) 

ripplae paneeli suurust, kuid sobib ka fi kseeritud laega ruumidesse. 

Lae peal peab olema vaba ruumi vaid 250 mm. Sisemooduli nähtavale 

jääva õhuavadega paneeli paksust on võrreldes eelmise mudeliga 

vähendatud 10 mm-ni. Kõik SLZ seeria mudelid on varustatud 

sisseehitatud kondensaatvee pumbaga. SLZ seeria laekassetti saab 

ühendada Mitsubishi Electricu multisplit soojuspumbasüsteemiga, mis 

töötab kütterežiimis välistemperatuuril kuni -25 °C (vaid koos mudeliga 

MXZ-2E53VAHZ). Mitsubishi Electric soojuspumbad on konstrueeritud 

töötama põhjamaistes kliimatingimustes. Kogu uurimistöö, tootearendus 

ja tootmine toimub Mitsubishi Electricu laborites ja tehastes. See 

kindlustab kõigile toodetele kõrge kvaliteedi ja töökindluse.



Tooteinfo

Lisavõimalus Lisavõimalus Lisavõimalus

Lisatarvikud
PAC-SF1ME-E I-See 3D sensor

PAR-32MAA-J Eraldiseisev juhtmega juhtpaneel 

MAC-557IF-E Wifi  adapter MELCloud

PAC-SE41TS-E Juhtmega temperatuuriandur 

MAC-AUTO3-1.5 Küttekaabel koos klixon termostaadiga  

Laekassett
MUDEL SUZ-KA25VA5

SLZ-KF25VA2
SUZ-KA35VA5
SLZ-KF35VA2

SUZ-KA50VA5
SLZ-KF50VA2

Jahutusvõimsus (kW) 2.6 (1.5-3.2) 3.5 (1.4-3.9) 4.6 (2.3-5.2)

Küttevõimsus (kW) 3.2 (1.3-4.2) 4.0 (1.7-5.0) 5.0 (1.7-6.0)

SEER / SCOP (A) 6.3 / 4.3 6.5 / 4.3 6.3 / 4.3

Külmaagens R410A

Energiatõhususe klass, jahutamine / kütmine A++ / A+

Elektrikaitse (A) 10 10 20

Toitepinge (V) 230/1/50

Toruühendused (gaas / vesi) 3/8” / 1/4” 1/2” / 1/4”

Helivõimsuse tase, aeglane/keskmine/kiire dB(A) 25/28/31 25/30/34 27/34/39

Mõõtmed, siseosa L x K x S <Paneel> (mm) 570 x 208(250) x 570 <625 x 10 x 625>

Mõõtmed, välisosa L x K x S (mm) 800 x 550 x 285 840 x 880 x 330

Kaal, välisosa (kg) 30 35 54

Kaal, siseosa (kg) seade 15; paneel 3

Max torustiku pikkus (m) 20 30

Min töödiapasoon kütmine / jahutamine -10 ºC / -10 ºC -10 ºC  / -10 ºC -15 ºC  / -10 ºC 

SLP-2FALM Tarnekomplekti kuulub paneel vastuvõtja ja juhtmevaba kaugjuhtpuldiga

Lisades sisemoodulile 3D i-See sensori saab energiat säästa veelgi tõhu-

samalt. Kaheksa elemendiga sensor tajub 12 meetri raadiuses inimeste 

ruumis viibimist, ruumis viibivate inimeste arvu ja seadistab väljundvõim-

sust vastavalt sellele. Maksimaalse mugavuse tagamiseks saab vastavalt 

inimeste asukohale seadistada ka väljapuhutava õhuvoolu suunda.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga:

www.mitsubishikodusoojus.ee

- Täpsemat teavet leiate iga toote juurde kuuluvast tehnilisest dokumentatsioonist.
- Seade sisaldab külmutusvedelikku (tüüp R410A), mille globaalse soojenemise potentsiaal 
(GWP) on 1975 (CO2=1kg) 

Suurima energiatõhususe tagamiseks peab ekstreemsetes ilmaoludes soojuspumpa kaitsma tuule ja lume eest.

Alusraami kõrgus peab vastama kliimavööndi nõuetele.

Tänu uuele parendatud konstruktsioonile 
on ventilaatori müra vähenenud kuni 

14%. Mitsubishi Electric SLZ-KF on üks 
vaiksemaid kassettmudeleid turul!

MXZ välismoodulite sobivustabel

MUDEL MXZ-2D33VA MXZ-2D42VA MXZ-2D53VAH MXZ-2E53VAHZ MXZ-3D54VA MXZ-4E72VA MXZ-5E102VA

SLZ-KF � VA2 & hilisem VAH2 & hilisem � � � �

Uuenenud on ka juhtmevaba kaugjuhtimispult PAR-SL100A-E. Lisatud on 

taustavalgus, laiendatud õhuvoolu seadistamise võimalusi, i-See sensori 

lisamisel saab puldilt selle tööd täielikult juhtida. Kulusid aitab veelgi säästa 

nädalataimeri funktsioon, millega juhitakse seadme tööd vastavalt nädala-

programmile.

Andmed vastavalt JIS (ISO 5151) 2015-10 
Mitsubishi Electric jätab endale õiguse teha andmetes muudatusi.
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