
2vodičový kompaktní formát

MiNi SMMS-e

Vyzdvihnout
Vynikající hodnoty energetické účinnosti, minimální spotřeba energie
Kompaktní zařízení s chladicím výkonem až 28,0 kW a topným výkonem až 28,0 kW
Připojení až 16 vnitřních jednotek

Kompaktní 2vodičová venkovní jednotka VRF pro chlazení a topení se širokým rozsahem výkonů. Určená ke kombinaci s 

vnitřními jednotkami VRF, přímým výparem pro VZT (DX – KIT) a výměníky větrací jednotky VN.

 

Výkon
Vynikající energetická účinnost avelmi nízké náklady
Vhodné pro jednoúčelový provoz topení
Použitelné volitelné sady PMV pro použití vmístech citlivých 
na hluk

Flexibilita
Maximální délka potrubí až 300m
Maximální převýšení až 30m
Připojení až 16 vnitřních jednotek (velikost 10)
Flexibilní možnosti ovládání pro všechny druhy použití
Optimální poměr výkonu apůdorysu jednotky
Tichý provoz šetrný ke člověku iprostředí
Rozmanitost systému od 80% do 130%
Jednoduchý návrh systému díky softwaru SelectionTool

   

Technické podrobnosti
Invertorem regulovaný TWIN ROTARY kompresor
Vyspělý návrh ventilátoru umožňuje maximální výkon při 
minimálním produkovaném hluku apříkonu
Inteligentní správa chladiva zajišťuje nejlepší zásobování 
všech vnitřních jednotek bez ohledu na jejich umístění 
vbudově

2vodičový kompaktní formát

MiNi SMMS-e

Vyzdvihnout
Vynikající hodnoty energetické účinnosti, minimální spotřeba energie
Kompaktní zařízení s chladicím výkonem až 28,0 kW a topným výkonem až 28,0 kW
Připojení až 16 vnitřních jednotek

Kompaktní 2vodičová venkovní jednotka VRF pro chlazení a topení se širokým rozsahem výkonů. Určená ke kombinaci s 

vnitřními jednotkami VRF, přímým výparem pro VZT (DX – KIT) a výměníky větrací jednotky VN.

 

Výkon
Vynikající energetická účinnost avelmi nízké náklady
Vhodné pro jednoúčelový provoz topení
Použitelné volitelné sady PMV pro použití vmístech citlivých 
na hluk

Flexibilita
Maximální délka potrubí až 300m
Maximální převýšení až 30m
Připojení až 16 vnitřních jednotek (velikost 10)
Flexibilní možnosti ovládání pro všechny druhy použití
Optimální poměr výkonu apůdorysu jednotky
Tichý provoz šetrný ke člověku iprostředí
Rozmanitost systému od 80% do 130%
Jednoduchý návrh systému díky softwaru SelectionTool

   

Technické podrobnosti
Invertorem regulovaný TWIN ROTARY kompresor
Vyspělý návrh ventilátoru umožňuje maximální výkon při 
minimálním produkovaném hluku apříkonu
Inteligentní správa chladiva zajišťuje nejlepší zásobování 
všech vnitřních jednotek bez ohledu na jejich umístění 
vbudově



MiNi SMMS-e
Technická data     MCY-MHP0806HS8-E

Výkonový kód HP 8

Chladicí výkon kW 22,40

Příkon (min./jmen./max.) kW 6.67

Účinnost EER (jmenovitá) W/W 3,36

Účinnost SEER (sezonní)    8,09

Účinnost ESEER    8,09

Jmenovitý proud A 10,6

Topný výkon kW 22,40

Příkon (min./jmen./max.) kW 5,20

Účinnost COP W/W 4,31

Účinnost SCOP (sezonní)    4,50

Jmenovitý proud A 8,2

Vzduchový výkon m³/h 8460

Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) dB(A) 58

Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) dB(A) 59

Hladina akustického výkonu dB(A) 75

Hladina akustického výkonu dB(A) 75

Hladina akustického tlaku (noční provoz) dB(A) 50 / 50

Hladina akustického výkonu (noční provoz) dB(A) 67 / 67

Typ kompresoru    Twin-Rotary

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

Připojení – Ø sání mm (palce) 19,1 (¾)

Provozní rozsah venkovních teplot °C -15 / +46

Provozní rozsah venkovních teplot °C -20 / +15

Napájení V/F+N/Hz 380-415/3/50

Doporučené jištění A 3x 20

Doporučený typ přívodu    H07RN-F 5G4,0

Komunikační vedení    YSLCY 2x1,5

Příkon (jmen.) A 10,6

Jmenovitý proud A 10,60 / 8,20

Rozběhový proud A Softstart

Max. počet vnitřních jednotek ks 12

Délka potrubí (max.) m 300

Převýšení (max.) m 30

Chladivo    R410A

Náplň chladiva kg 4,40

Rozměry (VxŠxH) mm 1740 x 990 x 390

Hmotnost kg 147

 Chlazení     Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html
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