
MSY-TP Klimatizace pro servery
Nové nástěnné jednotky s vysokým podílem citelného tepla (SHF)
Inverter s funkcí pouze chlazení

Garantovaný provoz v režimu chlazení do venkovní teploty -25ºC

Schopnost vysokého citelného chladicího výkonu

Vysoká energetická účinnost, chladivo             s nízkým potenciálem (GWP)

Konektivita s volitelným příslušenstvím - Wi-Fi adaptérem, díky kterému můžete ovládat

a monitorovat jednotku pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo PC přes aplikaci MELCloud.

Týdenní časovač pro lepší plánování provozu

Vyvinuto pro nepřetržitý provoz, vysoká spolehlivost

Nové nástěnné jednotky MSY-TP s vysokým podílem citelného tepla (SHF) spojují vysokou 
energetickou účinnost s dlouholetou spolehlivostí. Tyto jednotky produktové řady M-série 
jsou navrženy pro provozní režim chlazení a disponují vysokým citelným chladicím výkonem. 
Toto je předurčuje jako ideální řešení pro malé serverovny nebo pro technické místnosti, které
vyžadují konstantní teplotní podmínky a stálou vlhkost vzduchu. Jednotky používají chladivo
          s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP).

Produktové informace Společně měníme svět

Autorizovaný dealer společnosti
Mitsubishi Electric Europe B.V. - LES pro ČR a SR

Pomáháme
snižovat

uhlíkovou stopu vašich budov



Chladicí výkon (kW)
Faktor citelného tepla (SHF)
EER 
SEER
Třída energetické účinnosti
Objemový průtok vzduchu (m3/h) Nízké / Stř. / Vys. / Super Vys.
Průměr připojení chladiva (mm) Plyn

Kapalina
Hladina akustického tlaku (dB(A)) Nízké / Stř. / Vys. / Super Vys.
Hladina akustického výkonu (dB(A))
Rozměry (mm) Šířka x Hloubka x Výška
Hmotnost (kg)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Doporučená velikost jištění (A)
Počet vodičů hlavního (napájecího) kabelu

MSY-TP - Vnitřní jednotka

3.5 (1.5-4.0)
0.98
4.61
9.00
A+++

605 - 695 - 821 - 983
9.52
6.35

31 - 36 - 40 - 45
60

923 x 250 x 305
12.5

220 - 240, 1, 50Hz
10
3

MSY-TP35VF

MUY-TP - venkovní jednotka

Hladina akustického tlaku (dB(A)) 45
58
34

800 x 285 x 550
Napájeno z vnitřní jednotky

1
0.76
3.6

3.6 [9.2]
10
4

20
12
7

10
R32 / 0.85 / 0.98
675 / 0.57 / 0.66
- 25 °C ~ +46 °C

MUY-TP35VF

5.0 (1.5-5.7)

0.82

3.45

8.00

A++

605 - 695 - 821- 983

9.52

6.35

31 - 36 - 40 - 45

60

923 x 250 x 305

12.5

220-240, 1, 50Hz

10

3

MSY-TP50VF

47
61
34

800 x 285 x 550
Napájeno z vnitřní jednotky

1
1.45
6.4

6.4 [9.2]
10
4

20
12
7

10
R32 / 0.85 / 0.98
675 / 0.57 / 0.66
- 25 °C ~ +46 °C

MUY-TP50VF

015 015

MSY-TP35/50VF

Poznámky: Dálkové ovládání není součástí balení zařízení.

Pro přípojení kabelového nástěnného ovládání PAR-33MAA je zapotřebí připojovací rozhraní MAC-334IF-E. Dálkové infračervené ovládání není pro tento model podporováno! 
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Rozměry MUY-TP35/50VF

Kontakt:  
CS-MTRADE, s.r.o.  
Průmyslová 526, 530 03 Pardubice
tel: +420 466 750 311, info@csmtrade.cz, www.csmtrade.cz 
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Nástěnné kabelové ovládáníPříslušenství

Rozhraní pro připojení kabelového ovládání

Wi-Fi adaptér (nelze použít společně s kab. ovládáním)

PAR-33MAA

MAC-334 IF-E

MAC-567 IF-E

Hladina akustického výkonu(dB(A))
Hmotnost (kg)
Rozměry (mm) Šířka x Hloubka x Výška
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Fáze
Příkon (kW)
Startovací proud (A)
Provozní elektrický proud (A) [MAX]
Doporučená velikost jištění (A)
Počet vodičů komunikačního kabelu Vnitřní j. / Venkovní j.
Maximální celková délka vedení chladiva (m)
Maximální výškový rozdíl vnitřní j. / venkovní j. (m)
Množství předplněného chladiva pro (m)
Množství doplněného chladiva (g/m)
Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)

GWP / ekvivalent CO2 (t) / ekvivalent CO2 max. (t)
Garantovaný provozní rozsah v režimu chlazení (°C)


