Dış Ünite Boyutları
Birim : mm

MXZ-6C122VA
DIŞ ÜNİTE

MXZ-8B140VA/YA
DIŞ ÜNİTE
Hava
Giriş

2-U Şeklinde Açılabilir Delik
(Çelik Dübel M10)

Montaj Ayakları

Hava Giriş
2-U Şeklinde Açılabilir Delik
(Çelik Dübel M10)

(Dübel Adm)

Hava
Giriş

Drenaj Delgisi

Hava Çıkış

Hava
Çıkışı

2-12x36 Oval Delik
(Çelik Dübel M10)

Taşıma Tutacağı
2-12x36 Oval Delik
(Çelik Dübel M10)

Taşıma Tutacağı

Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz
Likit
Gaz

Tutacak

Servis Paneli

Taşıma Tutacağı

Ünite F
Ünite E
Ünite D
Ünite C
Ünite B
Ünite A

Likit
Gaz
Likit
Gaz

Soğutucu akışkan gaz hattı bağlantısı
Soğutucu akışkan likit hattı bağlanıı

Sabitleme civatası

Sabitleme civatası
Sabitleme vida adımı

Sabitleme Vida Adımı

Sabitleme vida adımı

Sabitleme Vida Adımı

Servis Paneli

Esnek Drenaj
hortumu
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Servis Paneli

Esnek Drenaj
hortumu

Türkiye Enerji Verimliliği
Standartlarını Yükseltiyor
Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedeﬂeyen Avrupa Birliği standartları, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren
ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Enerji sınıﬂarı da “Sezonsal Verimlilik” olarak adlandırılan yeni kriterlere göre A+, A++
ve A+++ olmak üzere 3 yeni sınıfı daha içerecek şekilde genişletiliyor.
Eskiden tek bir çalışma noktasındaki dış hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilen klimalar şimdi yeni Sezonsal
Verimlilik kriterlerine göre farklı dış hava sıcaklıklarında da tasarruﬂu ve performanslı çalışacak şekilde teknolojik
özelliklerle donatılarak geliştiriliyor. Bu durumda, şu anda pazarda A sınıfında yer alan bir klima yeni sezonsal verimlilik
kriterlerine göre değerlendirildiğinde daha alt bir enerji sınıfına düşebiliyor. Böylece pazarda en üst enerji sınıfında
yer alan bir ürün ile yeni sistemin en üst sınıfı A+++ kategorisine giren bir ürün arasında enerji tüketimi ve dolayısıyla
kullanıcının masraﬂarı açısından büyük farklar oluşabilir.
Yeni nesil tüm Mitsubishi Electric klimalar Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında
yer almaktadır.

1- SEER ve SCOP

SEER ve SCOP ile ilgili teknik
terimler

2- Ses Gücü

Şimdiye kadar klimaların verimlilikleri EER ve
COP değerleri ile kıyaslanmaktaydı. Bu değerler,
tüketilen güç ile üretilen ısıtma veya soğutma
enerjisi arasındaki orandır. EER, soğutma modundaki verimliliği, COP ise ısıtma modundaki
verimliliği tanımlamaktadır. Bu zamana kadar
cihaz verimliliği sadece tek bir çalışma noktasına
göre hesaplanıyordu. Birçok üretici ürünlerini
sadece bu çalışma noktasına göre optimize ettiği
için EER ve COP değerleri ürünün genel çalışma
performansını tanımlamak için yeterli olmuyordu.
Yeni yönetmelik ile ürün verimliliğinin gerçeğe
daha yakın ölçülmesi mümkün olmaktadır.

Tasarım Yükü (P design): Mevsimsel (Sezonsal)
verimlilik hesaplamalarında kullanılan %100
ısıtma veya soğutma ihtiyacıdır. (Isıtma
hesaplarında
bu
ihtiyaç
cihazın
karşılayabileceği kapasiteden fazla olabilir. Bu
durumda hesaplamalara ilave elektrikli ısıtıcı
dahil edilir.)

Ses seviyesi birimi, daha önce iç ve dış ünite ses
basıncı değerleri olarak verilmekte iken, yeni
yönetmelik ile iç ve dış ünite ses gücü değerleri
olarak ölçülmektedir. Böylece tüketiciler, split
klima sistemlerinin gürültü seviyeleri ile ilgili, satın
alma kararlarını etkileyebilecek daha fazla bilgiye
ulaşabilecekler
ve
ﬁrmaların
ölçüm
metotlarındaki
farklılıklardan
kaynaklanan,
tüketicilerde algı karmaşası oluşturan değerlerin
de önüne geçilmiş olacaktır.

SEER ve SCOP adlandırılmasındaki “S”,
“Mevsimsel” (Sezonsal)
anlamına gelen bir
simgedir ve cihazların birden fazla gerçekçi
ölçüm noktasında test edildiğinin göstergesidir.
Soğutma modu için ölçüm noktaları 20°C, 25°C,
30°C ve 35°C dış ortam sıcaklıklarıdır. Isıtma
modunda ise ölçümler 12°C, 7°C, 2°C ve -7°C dış
ortam sıcaklıklarında yapılmaktadır. Isıtma modu
için Sıcak, Soğuk ve Ortalama olacak şekilde
farklı iklim kuşakları belirlenmiş ve hesaplarda her
bölge için farklı çalışma süreleri göz önünde
bulundurulmuştur.
SEER HESABI
Tasarım Yükü
(P design C)
Cihaz Soğutma
Kapasitesi

Test Ölçüm
Noktaları
Dıș Ortam
Sıcaklığı

Tasarım Sıcaklığı (T design): Bu sıcaklık Tasarım
Yükünü belirler. Tasarımın yapıldığı dış ortam
şartlarının hangi bölgede olduğuna göre belirlenir. (Soğutma hesapları için tek bir değer olarak
+35°C kabul edilirken, Isıtma hesaplarında
Ortalama sıcaklıktaki iklim bölgesi için : -10°C,
Sıcak iklim bölgesi için: +2°C, Soğuk iklim
bölgesi için: -22°C kabul edilir.)
T bivalent: Bu değer sadece ısıtma
hesaplamalarında göz önünde bulundurulur.
Isıtma performansının tamamının Heat Pump ile
(ek ısıtma olmaksızın) elde edilebildiği en düşük
sıcaklığı tanımlar. T bivalent değeri farklı iklim
bölgeleri için değişiklik gösterir. (Ortalama iklim
bölgesi için: maks. +2°C, Sıcak iklim bölgesi
için: maks. +7°C, Soğuk iklim bölgesi için: maks.
- 7°C). T bivalent sıcaklığı ile Tasarım sıcaklığı
arasında kalan ve cihaz heat pump kapasitesinin karşılayamadığı ihtiyaçlarda yardımcı bir
ısıtıcının tüketimi SCOP hesaplamasına dahil
edilir.

Ses Basıncı dB(A) = Ses Basıncı, sesin bir alan
içindeki etkisini tanımlar. Bir iç ünitenin, belirli bir
mesafeden algılanan çalışma ses seviyesini
belirtir. Ölçüm noktası değişkendir.
Ses Gücü dB(A)
= Ses Gücü, sesin yalın
değerini belirtir. Bir iç ünitenin ürettiği ses
seviyesini, mesafeden bağımsız olarak tanımlar.

Önemli Not: Isıtma modunda SCOP hesabı
yapılırken, T bivalent noktası daha yüksek
sıcaklıklarda ( -7°C yerine -2°C) seçilirse,
tasarım yükü artacak fakat SCOP değeri
(verimlilik) düşecektir.
SCOP HESABI

16 °C

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C
Tasarım Yükü
(P design H)

-10 °C

T bivalent

-7 °C

-2 °C

Cihaz Isıtma
Kapasitesi

16 °C

Dıș Ortam
Sıcaklığı
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Yeni Enerji Verimlilik Sınıfı

Keşfetteam Hizmeti Nedir?
Keşfetteam ekiplerimiz tarafından, en doğru analizin yapılarak, sizin
beklentilerinizi ve mekanınızın ihtiyaçlarını karşılayacak en doğru
klimayı seçmenizde size yol gösteren bir hizmetimizdir.

SEER

SCOP

Bu hizmetimiz ile ürün seçiminizi kolaylaştıracak araçlar kullanıyor ve
yazılımlar geliştiriyoruz.

Yeni Enerji Yönetmeliği kapsamında, çevreye duyarlı, daha az enerji
harcayan ürünlerin kullanımı hedeﬂenmektedir.
Buna ek olarak, 19.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan
tebliğ ile minimum enerji sınıﬂarını karşılayamayan ürünlerin piyasaya
arzı kısıtlanacaktır. Bu tebliğe göre, 1 Ocak 2014 tarihinden sonra 1.
sınırın altındaki, 1 Ocak 2015 tarihinden sonra 2. sınırın altındaki
enerji sınıfına sahip ürünler, piyasaya arz edilemeyecektir.
Mitsubishi Electric’in, yeni yönetmeliğe uygun olarak üretilen
klimaları, uygulanacak minimum enerji sınırlarını karşılaması ile
geleceğe şimdiden hazırdır.

• En doğru mekan
analizini yaparak sizin
için en doğru klimayı
seçmemize olanak veren
ve ısıl yük hesabı yapan
bir uygulama geliştirdik.

• Termal görüntüleme ile
yalıtım hatalarını, ısı
köprülerini, bina hatalarını ve hasarlarını, dış
duvarlardaki ve kapılardaki, panjur muhafazalarındaki enerji kayıplarını
tespit ediyor ve sizi
klimanızdan tam verim
alabilmeniz için yönlendiriyoruz.

• Gerçek dünya ile digital
sanal dünya arasında
bağlantı sağlayan yeni bir
yazılım teknolojisi olan
Augmented Reality-Artırılmış Gerçeklik uygulaması ile daha montaj yapılmadan ürünlerimizi
mekanınızda montaj
yapılmış gibi deneyimletiyoruz.

Böylelikle konfor standartlarınız yükselip yaşam kaliteniz artarken,
doğru seçilmiş cihazınızla yüksek enerji tasarrufu sağlayarak hem
kendi bütçenize hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmanızı
sağlıyoruz.

Eurovent Sertiﬁkasyon Logosu, ürünlerin bağımsız kontrollere
tabi tutulduğunu ve doğru bir şekilde derecelendirildiğini
garanti eder. Bu sembol, projeciler, mekanik müteahhitler ve
son kullanıcılara, katılımcı tarafından pazarlanan ürünlerin
doğru bir şekilde sınıﬂandırıldığını garanti eder.

Mitsubishi Electric Multi Sistemler
kataloğu için QR Kodunu
telefonunuzla etkinleştirin.

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
KLİMA SİSTEMLERİ
Marmara Şubesi

Akdeniz Şubesi

Çukurova ve Güneydoğu
Anadolu Şubesi

Ege Şubesi

Karadeniz ve İç Anadolu
Şubesi
Konya Yolu (Mevlana Bulvarı)
No:182 (Ege Plaza)
Kat:4 No:11Balgat,
Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 220 22 24
Faks: (0312) 220 22 25

444 7 500

klima.mitsubishielectric.com.tr
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Siz değerli müşterilerimiz için sunduğumuz bu fark yaratan
hizmetimiz ile daha konforlu günlerde birlikte olmayı dileriz.

