
Højeffektiv indendørsenhed 
til kanal- eller fritblæsende montage

INDEDEL

KANAL/FRIT BLÆSENDE
PEA

Med lave investeringsomkostninger og en høj bespa-
relse er denne indendørsenhed perfekt til opvarmning 
og køling af større kommercielle lokaler. Inden-
dørsenheden kan kanaltilsluttes, men kan også
installeres som fritblæsende for eksempel til opvarm-
ning af lagre eller køling af datacentre. Statisk trykre-
ferecepunkt op til 150 Pa til installation med lange 
kanaler med drejninger eller filterkassetter. Størrelse 
500 er forbundet med to udendørs dele (størrelse 250). 
Indendørsenheden leveres komplet med automatik.

Produktinformation
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

M
its

ub
is

hi
 E

le
ct

ric
 fo

rb
eh

ol
d

er
 s

ig
 r

et
te

n 
til

 æ
nd

rin
ge

r s
am

t e
ve

nt
ue

lle
 tr

yk
fe

jl

i For at sikre en energieffektiv og sikker drift af varmepumpen i ekstreme vejrforhold, skal maskinen udstyres med sne- og vindbaldakin. 
Standhøjde i henhold til gældende standarder for hver klimazone. Yderligere oplysninger kan findes i den tekniske håndbog

Øvrig information findes i den tekniske manual for PEA

PEA

Modelbetegnelse for indendørsenheden
kombineret med udendørsenheden

PEA-RP250GA PEA-RP500GA

PUHZ-P                         
Standard Inverter

Køleeffekt kW 22,0 (11,2-28,0) 44,0 (22,4-56,0)

Varmeeffekt kW 27,0 (12,5-31,5) 54,0 (25,0-63,0)

PUHZ-RP                        
Power Inverter

Køleeffekt kW 22,0 (11,2-28,0) 44,0 (22,4-56,0)

Varmeeffekt kW 27,0 (12,5-31,5) 54,0 (25,0-63,0)

Vægt kg 77 133

Dimensioner, bredde x højde x dybde mm 1 600 x 400 x 634 1 947 x 595 x 764

Airflow m³/h 4 800 9 600

Trykopsætning Pa 150

Maks. rørlængde
PUHZ-P m 70

PUHZ-RP m 100

Højdeforskel
PUHZ-P m 30

PUHZ-RP m 30

Spænding 400V

Max Driftsstrøm A 2,3 5,4

Rørdimensioner ´´ Se udendørsenhed

Tilbehør

Produkt Modelbetegnelse Antal Anmærkning

Trådløs fjernbetjening PAR-SL97A-E 1 Kun for størrelse 250

Modtagere til trådløs fjernbetjening PAR-SA9CA-E 1 Kun for størrelse 250

Alarm-/driftindikation PAC-SF40RM-E 1 Kun for størrelse 250

PROCON MELCO BEMS MINI A1M PROCON MINI (A1M) 1
Modbus/BACnet Interface
til styring/overvågning

Udedele

Filterkasette 
(Tilbehør)

Kontroll PAR21 MAA-J

Indblæsningskanal

Kølerør

30 31


