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Hydrobox - det tysta, effektiva och 
miljövänliga värmesystemet för villor
Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga  
värmesystem som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet. Ecodan luft/
vattenvärmepumpar ger maximal värme med minimal energiförbrukning.

Det miljövänliga systemet med unik teknologi 

Nu har Mitsubishi Electrics modulystem Ecodan 
Hydrobox blivit ännu smartare och energieffektivare, 
som alltid utrustat med den steglösa Inverterteknologin. 
Kompressorteknologin ger förutom stora energi-
besparingar även flexibilitet för husägaren. Ecodan 
Hydrobox finns i flera olika utföranden och storlekar för 
att du ska kunna göra det optimala valet för just ditt 
hus. 

Innedelen är inte mer än 0,8 meter hög, men är trots 
detta utrustad med expansionskärl, pump, flödesvakt, 
filter samt styrning. När man väljer Ecodan Hydrobox-
lösning är det fritt att använda befintlig varmvatten-be-
redare eller att dimensionera storlek för den aktuella 
fastigheten.

Uteluften innehåller massor av energi som Ecodan 
använder för att värma upp huset. Den unika Ecodan-
tekniken innebär markanta besparingar på ditt 
uppvärmningskonto och är framtagen för att möta 
framtidens krav på värmeekonomi. Det kommer din 
plånbok att uppskatta.
Eftersom Ecodan ger maximal värme med minimalt 
energitillskott släpper systemet ut 30 – 50 procent 
mindre koldioxid jämfört med vanlig uppvärmning. 

Patenterad teknik 
Mitsubishi Electrics egenutvecklade Inverterteknologi 
arbetar steglöst i hela systemet och gör Ecodan till det 
smartare valet för alla hus.



Ecodan  – möjligheternas system

Trådlös styrning
Ecodan är utrustad med en lättanvänd manöverpanel. Den är även utrustad med trådlös 
fjärrkontroll för ännu smidigare hantering. 

Intelligent värmeanpassning
Ecodan Auto Adaptation ökar besparingen markant utan att komforten i huset försämras och 
håller den önskade inställda rumstemperaturen. Med hänsyn till flera faktorer som internlaster, 
solinstrålning samt ute-, inne-, framlednings- och rumstemperaturer. 

Två zoner för separata temperaturer
För att utöka möjligheterna för kontroll av rumstemperaturen kan huset delas upp i två zoner 
och styras med en trådlös rumsgivare per zon. Detta möjliggör att ha separata temperaturer, 
exempelvis på olika våningsplan.

Styr din värmepump via WiFi och Modbus
För privatpersonen och mindre och medelstora fastigheter kan driftsövervakning och inställning 
göras via vårt WiFi MELCloud. För fastigheter med central styrning och övervakning finns 
öppet Modbus-protokoll.  

Kraftfull Zubadanteknik
Våra Ecodan luft/vattenprodukter kan kombineras med Zubadanteknik, en patenterad teknik från 
Mitsubishi Electric som ger oförändrad effekt ner till -15°C och snabbare uppvärmning. Detta är 
ett måste för stora hus och hus i kalla miljöer och möjliggör garanterad värmeeffekt ner till -28°C.

Kyl- och värmefunktion i ett
Med Large Hydrobox får du två funktioner i en och samma investering. Förutom värme- och 
varmvattenfunktion får du även kylfunktionen som en bonus. 

Energiberäkningar med MELcalc
Gör energiberäkningar på din invertervärmepump med MELcalc, Mitsubishi Electrics 
beräkningsprogram som analyserar hur en befintlig byggnads energiprestanda borde vara. Se 
vilka energibesparingar som kan göras genom att jämföra med verklig förbrukning. 

Energimätning
I våra värmeprodukter levererar vi nu energimätning som standard. Via display, WiFi eller 
Modbus kan du enkelt övervaka din anläggnings förbrukade och producerade energi för både 
värme och varmvatten. Externa energimätare kan även installeras och avläsas på samma sätt.
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Large Hydrobox - en större och kraftigare hydrobox för kommersiella fastigheter, 
stora som små. En investering som ger två funktioner med både kyl- och 
värmefunktion.

Large Hydrobox - En investering, 
två funktioner

Large Hydrobox ger optimal möjlighet att installera och  
anpassa energibesparande kyl- / värmepumpsystem  
till din fastighet. Konstruera och anpassa din kyl- och 
värmeeffekt med den senaste av våra  luft/vatten-
modulprodukter till önskad effekt.

Med vårt utrymmeseffektiva hydroboxsystem, ersätts 

olje-, el- eller fjärrvärme till 
miljövänlig värmepumpsteknik. 
Önskas kylfunktion levereras 
detta som en bonus i samma 
investering. Flexibel 
kommunikation och hög 
verkningsgrad ger stor besparing. 

Många fördelar med Large Hydrobox
� Högt SCOP. Energimärkning A++ (A)
� Zubadan Inverterteknik för extrem vinter (-28°C )
� Värmefunktion / Varmvattenfunktion / Kylfunktion
� Samtliga komponenter monterade i Hydrobox
� Energimätning (i display och via WiFi eller Modbus)
� Master Slav-styrning av Hydrobox-systemet 
� Modbus / WiFi-kommunikation / analog styrning
� Låga vikter och ljudnivåer från utomhusdelar
� MELcalc för energiberäkning av systemet

Unik Zubadanteknik för kalla vintrar
Med unik Zubadanteknik får man oförändrad värme-
effekt ner till -15°C omgivande och kraftfull värme-
pumpsdrift under extrem vinter. 



För den lilla och medelstora kommersiella fastigheten 
Inkoppling mot värmesystem som en ren energireducerande 
investering. Fastigheten utnyttjar inverterns stora energifördelar i 
dellast. Använd Hydroboxens interna elpatron som spetsvärme eller 
med extern elpatron. Fastigheter med köldbärarsystem kan även 
betjänas. Varmvattenproduktion kan göras med systemet eller med 
extern beredare.

VV-BEREDNING

RADIATORER

VÄRME

KYLA

Kombinerad inkoppling mot radiatorsystem och köldbärar-
system för medelstora till stora kommersiella byggnader.
Med Hydroboxmoduler anpassas effekten till värme- och kylbehovet 
i fastigheten. På bilden visas Master/Slav-styrning via Master 
Interface PAC-IF061 B-E. Denna funktion kan styras via intern 
styrning eller med analog signal från ett externt övergripande 
styrsystem. 

VÄRME

KYLA

PAC-IF061 B-E

Large Hydrobox - Energieffektivisera 
din kommersiella fastighet 

Large Hydrobox. En investering som ger två funktioner, kyl- och värmefunktion i 
ett. Energimätning som standard. 

Large Hydrobox - Installationsförslag



TEKNISKA SPECIFIKATIONER - LARGE HYDROBOX

För mer information kontakta din lokala återförsäljare:

www.mitsubishi-aircon.se
Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändring samt eventuella tryckfel
Data enligt JIS (ISO 5150) //  2015-07-30

                     MODELL

ERSE-YM9EC

Värme och kyla 
med Booster Heater

Vikt (tom) (kg) 63

Vikt (full) (kg) 73

Max Framledningstemp (°C) 60

Min Framledningstemp (°C) 5

Elpatron (kW) 9

Rek. säkring (A) 3 x 16

Spänning 400/3/50

Placering min/max temp (°C) 0-35

Min/max börvärde (rumstemp) 10-30

Mått (mm)                                        B x D x H 600 x 360 x 950

                 Large Hydrobox

MODELL
PUHZ-
W50 
VHA

PUHZ-
W85 
VHA

PUHZ-
HW112
YHA

PUHZ-
HW140 
YHA

Värmeeffekt (kW) 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-16 5,8-18
SCOP (A)1 
Uppvärmn. Radiatorsystem /
Uppvärmn. Golvvärme (W35)

3,25 / 
4,12

3,27 / 
4,12

3,24 / 
3,96

3,22 / 
3,99

Energimärkning (A)1 A++ A++ A++ A++

Lägsta garanterade 
drifttemperatur (°C) -15 -20 -28 -28

Värmeeffekt 
vid -15°C (kW) 3,5 6,1 10,0 11,0

Vikt (kg) 64 77 134 134
Mått (mm)                               Bredd

Djup
Höjd

950
330
740

950
330
943

1020
330

1350

1020 
330 

1350
Köldmedium R410A2 1,7 2,4 4 4,3

Ljudninvå dB(A) (SPL) 46 48 53 53

MODELL
PUHZ-
SW50 
VHA

PUHZ-
SW75 
VHA

PUHZ-
SW100 
YHA

PUHZ-
SW120 
YHA

PUHZ-
SHW112 
YHA

Värmeeffekt (kW) 2,3-7,3 3,8-10,2 5,4-14,8 5,7-17,3 5,5-14,8
SCOP (A)1 
Uppvärmn. Radiatorsystem /
Uppvärmn. Golvvärme (W35)

3,2 / 
4,16

3,26 / 
3,92

3,2 / 
4,16

3,21 / 
4,13

3,35 / 
4,36

Energimärkning (A)1 A++ A++ A++ A++ A++

Lägsta garanterade 
drifttemperatur (°C) -20 -20 -20 -20 -28

Värmeeffekt 
vid -15°C (kW) 4,0 7,2 8,17 9,55 13,59

Vikt (kg) 42 75 130 130 134
Mått (mm) Bredd

Djup
Höjd

800
300
600

950
330
943

950
330
1338

950
330
1338

950
330

1350
Köldmedium R410A2 2,1 3,2 4,6 4,6 5,5

Ljudnivå dB(A) (SPL) 46 51 54 54 52

Utomhusdelar - Split Utomhusdelar - Package

MODELL PUHZ-
SHW230 YKA

PUHZ-
SW160 YKA

PUHZ-
SW200 YKA

Värmeeffekt (kW)                                  7/35 11,4-27,9 22,0 (9,5-27,7) 25,0 (11,6-30,0)

SCOP / Energimärkning (A)1 A++ 3,22 / A++ 3,21 / A++

COP 7/35 3,65 4,2 4,0
Värmeeffekt vid -15 °C (kW)
Vid utomhustemperatur -15°C / utgående VB temperatur 55°C

20,8 9,6 11,2

EER 2,22 2,35 2,25
Lägsta garanterade drifttemperatur (°C) -28 -20 -20
Antal fläktar 2
Kompressor Scroll
Spänning 400/3/50
Rek. säkring (A) 3 x 25
Köldmedieanslutning 3/8”-7/8” 1/2”7/8”
Köldmedium R410A2 7,1 7,7
Vikt (kg) 148 136
Mått (mm)                                     B x D x H 1050 x 330 x 1338
Ljudnivå (dB(A))                  (SPL) (I värme) 59 62
Förfylld längd / Max köldmedierörlängd (m) 30/80

Utomhusdelar - Split

1 SCOP för genomsnittliga klimatzonen (Average) enligt ErP-direktiv 206/2012.
2 Denna produkt innehåller köldmedium typ R410A med ett GWP värde av 1975    Ecolabel avser: PUHZ-W50-85 VHA och PUHZ-HW140 YHA.

  (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.

Split Package
                   MODELL EHSC-YM9C EHSD-YM9C EHPX-YM9C

Endast med PUHZ-SW50 VHA
Vikt (tom) (kg) 49 45 38

Vikt (full) (kg) 56 51 43

Max Framledningstemp (°C) 60 60 60

Min Framledningstemp (°C) 25

Energieffektivitet A++ / A
Elpatron (kW) 3 + 6

Avsäkring / Elpatron (A) 3 x 16

Spänning (V) 3 x 400

Max driftsström (A) 13

Placering min/max temp (°C) 0-35

Min/max börvärde 10-30

Mått (mm)                                           B x D x H 530 x 360 x 800

                Hydrobox

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HYDROBOX


