
 Högeffektiv steglös utomhusdel 
för värme- och kylproduktion

UtomhUsdel 

Zubadan Inverter 
PuHZ-SHW
www.mitsubishi-aircon.se

Zubadan Inverter ger en energieffektiv värmepumps-
drift i den nordiska vintern. Genom en gasvätske-
insprutad kompressor i utomhusdelen kan värme-
kapaciteten bibehållas oförändrad till –15°C utomhus.  
I stora delar av landet installeras toppeffekten med  
Zubadanteknik. utomhusdelen kan kombineras 
med inomhusdelar men även mot våra interface 
PAC-IF012B–E (kyl- och värmepumpsdrift i ventila-
tionsaggregat) samt vatteninterface PAC-IF031 B–E 
(värme- och varmv.-prod. mot extern värmeväxlare).



Produktinformation
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PUHZ-SHW

modellbeteckning PUhZ-shW112YhA PUhZ-shW230YKA

Luftapplikation

Kyla
Kyleffekt kW 10 (4,9-11,4) 20 (8,85-20)

seeR/energiklass 5,5 / A -

Värme
Värmeeffekt kW 11,2 (4,5-14,0) 23 (11,4-28)

sCoP/energiklass 4,0 / A+ -

Värmeeffekt 
-15°C kW 11,2 20

-25°C kW 9,46 18,5**

Vattenapplikation

Kyla
 A35/W7 kW 10 20,0 

eeR 2,83 2,22

Värme
A7/W35 kW 11,2 23

CoP 4,46 3,65

Värmeeffekt 
A-15/W55 kW 12,9 20,8

A-20/W45 kW 10,46 19,25

driftområde
Kyla °C -15

Värme* °C -25

luftflöde Kyla / Värme m³/h 6 000 8 400

ljudtrycknivå***
Kyla dB(A) 51 59

Värme dB(A) 52 58

max rörlängd m 75 80

höjdskillnad m 30

Vikt kg 134 148

dimensioner, bredd x höjd x djup mm 330 (+30) x 950 x 1 350 330 (+30) x 1 050 x 1 338

Kraftmatning 3~ 400V

Utomhusenhet max driftström A 13,0 25,0 

Rekommenderad avsäkring A 16 32

Köldmediefyllning kg 5,5 7,1

Rördimensioner
Vätska tum 3/8 3/8

Gas tum 5/8 7/8

i För att säkerställa energieffektiv och säker värmepumpsdrift vid extrem väderlek, bör maskiner utrustas 
med snö- och vindhuv. Stativhöjd enligt gällande norm för respektive klimatzon. 
Övrig information kan hämtas i teknisk manual. 

angiven ata-data är i kombination med PLa-ZrP, respektive aHu. * Garanterade värmeeffekter. Med installerad värmekabel, MaC-autO 3-1,5 meter. 
** teoretiskt beräknat värde. *** Ljudtrycksnivå mätt 1 meter från aggregat och 1,5 meter från marken.

Tillvalsutrustning

Produkt modellbeteckning totalt Anmärkning

stativ markstativ 950 / 1 050 1 / maskin shW 112/950 shW 230/1 050 

snö-/vindhuv YKA sh-100-250YKA 1 / maskin Passar endast till shW 230

snö-/vindhuv YhA sh-hRP100YhA 1 / maskin Passar till shW 112

Air Protect Guide shW 112 PAC-sh63AG-e-s 2 / maskin Genomblåsningsskydd för kyldrift –20°C

on-/off-adapter PAC-sC36NA 1 För lågljudnivå och behovkontroll

steggränssnitt PAC-IF012B-e 1 Interface för vent. kyl- och värmebatteri

larm-/driftindikering PAC-sA88hA-e 1 Indikering från utomhusdelen

Värmekabel mAC-AUto3-1,5 1 1,5 m inkl. klixon för utomhusdel

serviceverktyg PAC-sK52st 1 Verktyg för felsökning


