Inverter varmepumpe

SRF-ZMX
Gulvmodel

NY
SRC25ZMX-S

SRF25ZMX-S • SRF35ZMX-S • SRF50ZMX-S

SRC50ZMX-S

Industriens højeste SEER/SCOP
Med vores erfaring, forsknings-og udviklingsindsats med gulvmodel
serien har vi opnået det højeste SEER / SCOP niveau i branchen.
Indedelen er i et helt nyt design med optimal balance af retning på
luftudtag og luftstrøm volumen.

SEER køl

SEER varme

Funktioner

Kølerørslængde
Max. rørlængde

Max. rørlængde

Max. højdeforskel

Max. højdeforskel

30m

15m

20m

10m

Specifikationer
Indedel

SRF25ZMX-S

SRF35ZMX-S

SRF50ZMX-S

Udedel

SRC25ZMX-SA

SRC35ZMX-SA

SRC50ZMX-S

Strøm

1 fase, 220 - 240V, 50 Hz

Nominel kølekapacitet (min.-max.)

kW

2,5(0,9~3,2)

3,5(0,9~4,1)

5,0(1,1~5,2)

Nominel varmekapacitet (min.-max.)

kW

3,4(0,9~4,7)

4,5(0,9~5,1)

6,0(0,6~6,9)

kW

0,521/0,723

0,890/1,124

1,390/1,540

Strømforbrug

Køl/varme

EER/COP

Køl/varme

4,80/4,70

3,93/4,00

3,60/3,90

SEER/SCOP

Køl/varme

6,90/4,01

6,67/4,10

6,01/4,19

Spændingsforsyning

220/230/240 V

3,6/3,4/3,3

5,2/4,9/4,7

7,1/6,8/6,5

8

8

15

51/51

52/52

58/58

A

Max. ampere
*Lydniveau

*Lydtryksniveau

Luft-flow

Indedel

Køl/varme

Udedel

Køl/varme

Indedel

Køl (Hi/Me/Lo/Ulo)

Udedel

Køl/varme

Indedel

Køl (Hi/Me/Lo/Ulo)

dB(A)

Varme (Hi/Me/Lo/Ulo)

Varme (Hi/Me/Lo/Ulo)
Udedel

Dimensioner

Indede

Vægt

Indedel/udedel

Kølerør størrelse

Væske/gas

m3/min

Køl/varme
HxBxD

60/60

63/62

63/62

40/32/29/26

41/34/32/28

46/42/35/32

40/35/33/28

41/36/35/31

47/41/39/33

47/47

50/50

52/51

9,0/7,6/6,7/5,8

9,2/7,8/7,3/6,4

11,5/9,6/7,4/6,6

10,5/8,2/7,7/6,6

10,7/8,3/8,1/7,4

12,0/10,0/9,4/7,6

29,5/27,0

32,5/29,5

39,0/33,0

mm

600 x 860 x 238

Udedel

Kølerør længde (en vej)
Vertikal højdeforskel
Udendørsdrift
Temperaturområde
Filter

595 x 780(+62) x 290
kg
ø mm

18/35

640 x 800(+71) x 290
19/35

6,35(1/4”) / 9,52(3/8”)

19/45
6,35(1/4”) / 12,7(1/2”)

m

Max. 15

Max. 30

Udedel er højere el. lavere

m

Max. 10 / Max. 10

Max. 20 / Max. 20

Køl

°C

Varme

-15 ~ 46
-15 ~ 24
Naturligt enzymfilter x 1, fotokatalytisk, vaskbart deodoriserende filter x 1

Data er målt ud fra: køl: indetemperatur 27 °CDB, 19 °CWB, 19 °CWB og udetemperatur på 35 °CDB. Varme: indetemperatur på 20 °CDB, og udetemperatur på 7 °CWB
* Indikerer værdien i et ekkofrit lokale. Under drift er disse værdier noget højere pga. omgivende konditioner.

Sofistikeret design
Med den klassiske flade front i hvid, passer den nye serie til alle
slags rum og skaber en behagelig atmosfære.

Lydløs drift
Takket være den optimale balance på retning af luftudtag og luftflowvolumen er lydniveauet minimeret. Niveauet på SRF25ZMXS i køledrift er kun 26 dB(A).

Automatisk valg af luftudtag
I tilfælde med drift med både øvre og nedre luftudtag med autoventilatordrift, vil det nederste udtag være lukket i tyve minutter
efter start eller indtil rumtemperaturen er nået indstillingspunktet.
Så skifter unitten til begge luftudtag. Dette forbliver sådan indtil
unitten slukkes.
Automatisk justering af nedre luftudtag forhindre ophobning af
varm luft og bevare optimal komfort i gulvhøjde.

Flap kontrolsystem
Det er muligt at vælge position, så luftudtaget kan justeres i forskellige positioner.

Øvre position

Bevægelsesområde

Nedre position

Køledrift

Fleksibel installation

I tilfælde hvor både øvre og nedre luftudtag er i drift i køle- eller
tørre drift, vil begge luftudtag være lukket i 60 minutter efter start
eller indtil rumtemperaturen er under indstillingspunktet. Dette
forbliver sådan indtil unitten slukkes. Derefter vil luftudtaget
skifte til øvre udtag. Dette vil forblive sådan indtil unitten slukkes.
I tilfælde hvor begge luftudtag og auto-ventilatorhastighed er
valgt, vil det øvre luftudtag være lukket i 10 minutter efter start
eller indtil rumtemperaturen er tæt på indstillingspunktet. Derefter
åbnes til begge luftudtag for at sprede luften i hele lokalet.

Rør- og drænslangetilslutning kan monteres i 6 positioner.

Højre
Bagside
Nedad

Venstre
bagside

Venstre

Nedad venstre

Praktisk at bruge
Udover ON/OFF drift, kan samtidig drift med nedre- og øvre
luftudtag, eller kun øvre luftudtag vælges med Air-flow knappen.
Yderligere styring af unitten kan gøres med fjernbetjeningen.

