
MSZ-GE 
SILTUMSŪKNIS
Ideāls privātmājām, dzīvokļiem



ZEMS SKAŅAS LĪMENIS
Pateicoties īpaši zemajam skaņas 
līmenim, siltumsūknis var darboties 
visu diennakti jūs netraucējot.

QUICK CLEAN SYSTEM 
Tīrs siltumsūknis ir efektīvāks, 
un tīrīt MSZ-GE ir vieglāk nekā 
jebkad agrāk.

ELEGANTS DIZAINS
Siltumsūknis ir kompakts, 
tāpēc to var viegli novietot 
šaurās vietās.

10°C FUNKCIJA
MSZ-GE var uzturēt 
nemainīgu temperatūru 
10°C, kas nozīmē, ka tas var 
būt ieslēgts arī tad, kad jūs 
neesat mājās.

ENVIRONMENTAL VISION 2021
Environmental vision 2021 ir mūsu 
ilgtermiņa mērķis vides uzlabošanai. 
Aizkavējot globālo sasilšanu un veido-
jot ilgtermiņa ieguldījumus, mēs efektīvi 
palīdzam veidot labāku vidi.



Bieži vien ir vēlme uzturēt siltumu savā vasarnīcā arī tad, kad tajā neviens neatrodas. 
Pateicoties mūsu jaunā siltumsūkņa MSZ-GE 10°C funkcijai, tas būs perfekts risinājums
visu veidu vasarnīcās.

MSZ-GE ir domāts jums, ja jüs vēlaties ekonomisku un vienlaicīgi energoefektīvu siltumsūkni. 
Pievilcīgais un kompaktais dizains ļauj siltumsūknim nemanāmi iekļauties telpas interjerā.

Ziemeļu klimats
Mitsubishi Electric attīsta siltumsūkņus, kas ir 
pielāgoti ziemeļu klimatam ar sniegu, ledu un 
zemām temperatūrām. Tas nozīmē, ka jums kā 
klientam būs mazāk problēmu un ekspluatācijas 
traucējumu ar Mitsubishi Electric siltumsūkni.

Labāka energoefektivitāte
Lielākais jaunums salīdzinājumā ar iepriekšējiem 
siltumsūkņiem ir augstā COP - vērtība, kas nozīmē 
maksimālu siltuma efektu ar zemu enerģijas patēriņu, 
kas jums jūtami samazinās siltuma izmaksas.

Videi draudzīgs
Mitsubishi Electric lieto videi draudzīgu dzesēšanas 
šķidrumu R410A visos savos produktos. Tam ir 
augsta atdeves pakāpe, tāpēc arī zemāka kopējā 
ietekme uz vidi.

Klusākais tirgū
Mitsubishi Electric siltumsūkņi vienmēr ir bijuši 
pazīstami tirgū ar savu īpaši zemo trokšņu 
līmeni. Rūpnīca tagad ir paveikusi neiespējamo- 
samazinājusi trokšņu līmeni vēl vairāk. Ar saviem 
19dB MSZ-GE ir absolūti visklusākais siltumsūknis 
tirgū.

Minimāla apkope
Tīrs sūknis ir krietni efektīvāks, un pateicoties 
QUICK CLEAN SYSTEM funkcijai, ir vienkārši un ērti 
to uzturēt tīru. Jums nebūs jāveic laikietilpīga un 
sarežģīta siltumsūkņa tīrīšana.

Energoefektīvs, kompakts, ar 
unikālu 10°C funkciju

MSZ-GE25VA

*attiecas uz MSZ-GE25/35/50VAH iekštelpu daļām

Klusākais siltumsūknis tirgū 
ar zemu skaņas līmeni 
(19dB)

I-Save režīms
I-Save režīms ir vienkāršs 
uzstādījums, ar kura 
palīdzību jüs varat  
noregulēt sava siltumsūkņa 
temperatūru. Funkciju var 
pielietot, piem., ejot gulēt vai 
atstājot telpas, ja vēlaties 
pazemināt temperatūru. Ar 
I-Save režīmu jüs varat uzstādīt 
temperatūru uz 10°C.



Modelis MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH

Iekštelpu daļa
Ārpustelpu daļa

MSZ-GE25VA
MUZ-GE25VAH

MSZ-GE35VA
MUZ-GE35VAH 

Sildīšanas jauda (kW) Nom. (min.–maks.) 3,2 (1,3 - 4,5) 4,0 (1,6 - 5,3)

Patéréjamå jauda (kW) 0,70 0,96

Patéréjamå jauda (kW)

Nom. (min.–maks.)

0,55 0,87

EER 4,59 4,05

Enerģijas klase A A A

Gaisa plūsma (m3/h) Zems – augsts 246-288-396-546-690 246-288-402-546-762

Skaņas līmenis, iekštelpu daļa dB(A)) Zems – augsts 19-21-29-36-42 19-22-30-36-42

Skaņas līmenis, ārpustelpu daļa (dB(A)) Zems – augsts 47 - 48 47 - 48

Videi draudzīgs augstas efektivitātes 
dzesēšanas šķidrums

R410A R410A

Instalācijas informācija

Svars, iekštelpu daļa (kg) 10 10 10

Svars, ārpustelpu daļa (kg) 30 33 54

Iekštelpu daļas izmēri (mm) PxAxD 798x295x232 798x295x232

Ārpustelpu daļas izmēri (mm) PxAxD 800x550x285 800x550x285

Elektrība 220-240v, 50Hz

-10 ~ + 46
-20 ~ + 24

-10 ~ + 46
-20 ~ + 24

-10 ~ + 46
-20 ~ + 24

220-240v, 50Hz

Ieteicamie drošinātāji  (A) 10 10

Cauruļu izmērs (collas) Gāze
Šķidrums

Dzesēšana
Sildīšana

3/8”
1/4”

3/8”
1/4”

Maks. cauruļu garums (m)  20 20

Maks. augstuma atšķirība (m)

Garantēta darbība

ME CONTROL

12 12

Papildu aprīkojums Mitsubishi Electric rezervē tiesības uz 
izmaiņām drukas kļūdu gadījumā. 

Dati saskaņā ar JIS (ISO 5151)

MAC-093SS-E Iekārtas kopšanas komplekts

Attālināta vadība ar SMS

Droša izvēle
Mitsubishi Electric klimata produktiem ir moderns 
dizains, augsta kvalitāte, ilgs mūžs, izteikti 
zemas ekspluatācijas izmaksas, kas samazina 
jūsu izdevumus par apkuri vēl daudzus gadus.

Droša investīcija

Tirdzniecība

www.mitsubishi-siltums.lv

TEHNISKIE DATI

Plašāku informāciju sniegs jūsu lokālais izplatītājs.

Mitsubishi Electric ir ¬oti atpazîstams zîmols. Jüs 
veicat droßu izvéli, kad iegådåjaties Mitsubishi 
Electric siltumsükni. Visus savus produktus més 
raΩojam paßi, tåpéc varam garantét to kvalitåti.

Mitsubishi Electric siltumsükñus izplata tikai 
kompetenti un pårbaudîti izplatîtåji, kuri nodroßina 
augstu apkalpoßanas un montåΩas kvalitåti. 
Müsu speciålisti sniegs tießi jüsu vajadzîbåm 
vispiemérotåko risinåjumu.

COP 4,57 4,19

Dzesēšanas jauda (kW) 2,5 (1,1 - 3,5) 3,5 (1,1 - 4,0)

MSZ-GE50VAH MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA

MSZ-GE50VA
MUZ-GE50VAH

5,8 (1,4 - 7,3)

390-474-576-732-870

28-33-37-43-48

54 - 56

R410A

798x295x232

840x850x330

220-240v, 50Hz

16

1/2”
1/4”

30

15

14

50

-10 ~ + 46
-20 ~ + 24

1100x238x325

840x880x330

220-240v, 50Hz

20

5/8”
1/4”

30

15

5,0 (1,4 - 5,5)

1,56

3,71

1,51

3,30

A

MSZ-GE60VA
MUZ-GE60VA

6,8 (2,0 - 9,3)

588-678-804-936-1100

29-37-41-45-49

55

R410A

6,0 (1,5 - 7,5)

1,77

3,84

1,76

3,40

16,1

53

-10 ~ + 46
-20 ~ + 24

1100x238x325

840x880x330

220-240v, 50Hz

20

5/8”
3/8”

30

15

A

MSZ-GE71VA
MUZ-GE71VA

8,1 (2,2 - 9,9)

612-690-798-924-1070

30-37-41-45-49

55

R410A

7,1 (2,4 - 8,7)

2,11

3,83

2,13

3,33


