
DODATEČNÝ OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Hydromodul – pro ohřev vody 
SMMSu

Vyzdvihnout
Účinná příprava teplé vody pro prostorové topení a 
užitkové vody
Ohřev teplé užitkové vody až na teplotu +50 °C.
Kompatibilní s venkovními jednotkami SMMS-e a SHRM-e / 
max. 50 % celkového výkonu

Nízkoteplotní hydromodul pro ohřev topné vody umožňuje vysoce účinné vytápění podlahovým topením nebo ohřev teplé 

užitkové vody. Určené ke kombinaci s venkovními jednotkami VRF z řad SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e. K dispozici ve dvou 

hodnotách příkonu 8,0 kW a 16,0 kW.

 

Výkon
Výstupní teplota vody +25°C až +50°C
Řízení teploty na výstupu
Vkaždém systému možnost 2modulů
Až 50% celkového výkonu připojených jednotek

   

Technické údaje
Max. výkon standardních vnitřních jednotek vkombinaci 
sjednotkou SMMS-e: až 115%
Max. výkon standardních vnitřních jednotek vkombinaci 
sjednotkou SHRS-e: až 200%
Oběhové čerpadlo, filtry auzavírací ventily je nutné dodat 
externě
Nevhodné pro připojení ksystémům BMS
Ve stejném systému nelze připojit větrací jednotku pro 
100% přívod vzduchu ani tepelný výměník VN-HEXE
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Hydromodul – pro ohřev vody SMMSu
Technická data     MMW-UP0561LQ-E

Topný výkon kW 16,00

Příkon (min./jmen./max.) kW 0,014

Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) dB(A) 27,0

Připojení – Ø kapalina mm (palce) 9,5 (3/8)

Připojení – Ø sání mm (palce) 15,9 (5/8)

Připojení – Ø kondenzát mm 25

Napájení V/F+N/Hz 220-240/1/50

Jmenovitý proud A 0,08

Připojení palce 1 ¼

Průtok vody (standard) m³/h 2,75

Tlaková ztráta (standardní průtok vody) bar 0,44

Rozsah provozu, uvnitř, DB (min. – max.) °C +5 / +32

Provozní rozsah SMMS-e, venku, DB (min. – max.) °C -25 / +21

Provozní rozsah SMMS-e, venku, WB (min. – max.) °C -25 / +19

Provozní rozsah SHRM-E (3trubkový VRF systém – modulární uspořádání), venku, DB 

(min. – max.)
°C -25 / +40

Provozní rozsah SHRM-E (3trubkový VRF systém – modulární uspořádání), venku, WB 

(min. – max.)
°C -25 / +28

Provozní rozsah vody na vstupu (min. – max.) °C +15 / +45

Provozní rozsah vody na výstupu (min. – max.) °C +25 / +50

Chladivo    R410A

Rozměry (VxŠxH) mm 580 x 400 x 250

Hmotnost kg 20,30

 Chlazení     Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html
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- Hydromodul – pro ohřev vody SMMSu

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product 

functions for your model here:In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of 

the special TOSHIBA product functions for your model here:

R410A: Použité chladivo: R410A
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