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Warmtepom psystemen met hydrobox
Split uitvoering I Zubadan

Voordelen
. IOATo verwarmingscapaciteit bij -15'C buitentemperatuur e Vakantie- en partyprogramma

dankz'rj gepatenteerde koelcircuit met HlC-nakoêler en com- r lnstelbaar
pressor met flash-injectie. Er is geen bijverwarmingselement reiding

vereist. r Een energiebesparende warmterecirculatiepomp van ener-
o Hoogwaardige besturing van Mitsubishi Electric met aan- gie-efficiëntieklasse A is reeds geihtegreerd

raakschênn met achtergrondverlichting, kleurwissel bij sto- ' Compacte afmetingen

ringen en krachtige SPS-besturing voor industriële toepas- ' Zonregeling (optioneel)

singen zijn reeds aanwezig
. Vrijgave voor een tweede warmte-element

vereist)

Hydrobox
ilodaln.tm

,rfuÍuer(nE) Bítdb 6m
oi.rè 400

r Weersafhankelijke regeling van maximaal twee . Leidinglengtes tot 75 m voor een flexibele buiteninstallatie

verwarmingscircuits . Voorlooptemperaturen tot 60'C
r Twee instelbare verwarmingscurves voor verwarmen en lage . Vermits er buiten geen waterleidingen worden gelegd, is

voor de warmwaterbe-

. Uitgebreid werkingsgebied tot -25'C

. Verkorte ontdooilijden

bevriezing onmogelijk
. ldeaal voor renovatie danleij hoge voorlooptemperaturen

r Verwarmingselement als noodverwarming, anti-legionella-

schakeling en bivalentÍeregeling bij buitenunits met Power

lnverter Technologie (optioneel)
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temperatuursverwarm in g
. automatische warmtehqeveelheidtelling
r vensarmingsprogramma voor vloervenararming
. Anti-legionella-schakeling (optioneel verwarmingselement Toebehoren
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