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A Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 2008 évi újdonságai a változó közegáramú rendszereknél a KX6 
'micro VRV' rendszer, az új egy érpáron megvalósított kommunikációs rendszer a Supelink-II, a PAC 
termékcsalád kis teljesítményû készülékekeinél modellváltások, illetve a szobai légkondicionálóknál két új 
modell az SRK50ZHX-S és SRK60ZHX-S oldalfali split típusok.

 
 
Mindkét típus DC Inverter Scroll kompresszorral szerelt, A energiaosztályú készülék.
Az SRK50ZHX-S névleges hûtõteljesítménye 5000 W (700~6200W), COP 3,85, névleges 
fûtõteljesítménye 6000 W (700~8800W) COP 4,44.
Az SRK60ZHX-S névleges hûtõteljesítménye 6000 W (800~6800W), COP 3,23, névleges 
fûtõteljesítménye 6800 W (800~9700W) COP 4,07.
Az alkalmazási tartomány alsó határa kültéri hõmérsékletre vonatkozóan -15 °C hûtés és fûtés 
üzemmódban egyaránt. A maximális csövezési távolság 30 m, maximális szintkülönbség 20m. 

                                                                                   Kültéri egység MHI SRC50ZHX-S

Ami a felhasználó szempontjából talán legérdekesebb a beltéri egység kialakítása, ugyanis a légterelõ
zsalu 2 részre osztott kivitel.

                                                                                   Beltéri egység MHI SRK50ZHX-S

Az SRK_ZGX funkciói elérhetõek a ZHX-S típusoknál is. Ilyen pl. a 3D-AUTO kiválasztható teljesen
automatikus vízszintes és függõleges légterelés jobb és baloldalon külön szabályozva, az allergén
tisztító szûrõ, fotokatalitikus mosható szagtalanító szûrõ. A beltéri és kültéri egységek zajszintje
egyaránt rendkívül alacsony. A beltéri egység zajszintje alacsony ventilátor fokozaton 26 dB(A), a
nagyobb teljesítményû készülék kültéri egységének zajszintje 51 dB(A).



HÛTÕK  RHÛTÕK  R
....

HÛTÕK  RHÛTÕK  R
és s W u egó bl shat oa pK : h ttp://shop.equin xo he. u

EQUINOXE - mindig többet adunk!®4

Hûtõkör, 2008. Június

V.A.V.A.

Hûtõköri kapcsolási rajz

 
A készülékekben a hûtõközeg adagolást elektronikus expanziós szelep végzi ami a szobai
légkondicionálók esetén a költségek miatt ritkán alkalmazott megoldás. Különlegességnek számít még
a beltéri egységben alkalmazott relatív páratartalom távadó melynek segítségével a készülék a víz
kondenzációt a lehetõ legalacsonyabb mértékre csökkenti. A két megoldás elsõsorban a hatékonyságot
javítja.

 
A készülékek alap szállítási terjedelemének része az infra távirányító. Superlink hálózathoz
SC-BIKN-E adapterrel csatlakozik így MHI VRV vagy PAC rendszerbe is integrálható. Ugyanezen
adapter szükséges vezetékes távirányító (RC-E3) csatlakoztatása esetén is. A készülékek az
SC-BIKN-Eadapteren kapcsolóbemeneteken keresztül vagy impulzus jellel vezérelhetõ.

Távolról történõ vezérlés

 
 
            A ZHX-S típusok kiválóan alkalmasak háztartási és irodai célra a teljesítmény igénytõl
függõen. Az elsõ ZHX-S modellek rövid idõn belül megérkeznek Európába.
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A 2008-as évtõl új termék kategória jelent meg az Equinoxe Kft. termékpalettáján. A cég 
klímatechnikai ágazata a már jól bevezetett és bevált közvetlen elpárolgású berendezések mellett új 
piacok felé nyitva elindította a víz közvetítõ közeges fûtés- és klímatechnikai rendszerek fõelemeinek 
kereskedelmét.

Az Aircool márkanév már ismert és elismert a partnerek és vásárlók körében. A választékbõvítésként 
forgalmazásra kerülõ fan-coil-ok is ilyen márkájúak. A készülékek ár-érték aránya igen jónak számít.
A fancoil paletta négy sorozatból áll:

·         ACC – ventilátor konvektorok
·         AWU – oldalfali (magasfali) fan-coil-ok
·         ACU –kazettás álmennyezeti fan-coil-ok
·         ASU– légcsatornázható légkezelõ egységek

 A berendezések az alábbi jellemzõkkel bírnak:

ACC – ventilátor konvektorok:

            Kompakt, karcsú fan-coil egységek
            12 különbözõ méret és 7 kivitel minden beépítési igény kielégítésére
Falra, ill. padlóra szerelhetõ típusok tartólábakkal és alsó vagy mellsõ levegõ beszívással
            Vízszintes mennyezetre szerelhetõ típus hátsó, vagy alsó levegõ beszívással

Álló, falba süllyesztett kivitel felsõ vagy mellsõ levegõ kifújással, álmennyezeti burkolat nélküli típus 
mellsõ levegõ kifújással

             Opciók és kiegészítõk nagy választéka áll rendelkezésre bármilyen felmerülõ igény 
kiszolgálásához.
4-csöves rendszer (fõ-, és kiegészítõ blokkal)
Vízáramlás és hõmérséklet szabályozás kétjáratú vagy háromjáratú szelepcsoportokkal.
Villamos fûtõegység
Frisslevegõ mennyiség szabályozás kézi vagy motoros zsalukkal
egyenes vagy 90°-os levegõáram (süllyesztett egységek)
Szinterezett horganyzott acél vagy fa panelek rácsokkal (süllyesztett egységek)

AWU -Oldalfali (magasfali) fan-coil berendezés

Az ASU fan-coil egységek megfelelnek hûtési és fûtési alkalmazásokra kicsi és nagy helyiségekben.

 
A fan-coil-ok fel vannak szerelve ionizációs rendszerekkel: Az ionizáló egység  negatív ionokat termel 
(csak 1 és 2 modell). Ez a berendezés a mikróbákat semlegesíti és tisztítja a levegõt.

 
Tangenciális ventilátorok kerültek beépítésre, hogy magas levegõ térfogatáram mellett kis 
légsebességek legyenek az alacsony zajszint elérésére.
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A hõcserélõ blokkok rézcsõbõl készülnek amelyeket alumínium lamellákba expandáltatnak.

 Modern és elegáns design ami jól illik bármilyen környezetbe és arra tervezték, hogy ellenálljon a 
korroziónak.

 ACU - Kazettás álmennyezeti fan-coilok

8 különbözõ méret és 2 változat
(mindegyik infravörös távirányítóval)

 Opciók széles skálája elérhetõ:

Hõmérséklet-szabályozás ON/OFF háromjáratú vagy kétjáratú szelepekkel
Master/slave rendszer
Falra szerelhetõ távirányító
Friss levegõ hozzávezetés kivágáson át

Szerkezet:
Horganyzott acéllemez, amely komplett minden sarokban külsõ konzolokkal a könnyû 
málmennyezethez rögzítés érdekében. Hõ- és hangszigetelés: bélés (polystyirene), külsõ 
védõburkolat (zártcellás)
Felkészítve, hogy levegõt tudjon továbbítani szomszédos helyiségekbe, amelyek az egységek két 
oldalán helyezkednek el.

Elõkészítve friss levegõ hozzákeverésre kivágáson át amely az egység szögletes sarka mellett 
helyezkedik el.

 Falra szerelhetõ távirányító (opcionális)

 ASU – Légcsatornázható légkezelõ egységek
Opcionális elemek és kiegészítõk nagy választéka áll rendelkezésre, bármely felmerülõ igény 
kielégítéséhez:
4 csöves rendszer (fõ hõcserélõ blokk hûtéshez + fûtõ blokk)
vízáram és hõmérséklet szabályozás 2-járatú vagy 3-járatú szelepcsoportokkal.
SSP Szelvény horganyzott acél frisslevegõ zsaluval (kézi). Lehetõvé teszi frisslevegõ légáramot a 
helyiségbe. Belsõ levegõáram:100% - 66,6%. Külsõ levegõáram: 0% - 33%
SFA levegõszûrõ elem. Könnyen kiszerelhetõ, fémkeretbe fogott szûrõelem. G3 osztályú szûrõ ami 
regenerálható vizes lemosással vagy sûrítettlevegõs lefuvatással.
SRE fûtõelem elektromos fûtõbetéttel (380V) amely a nemzetközi biztonságtechnikai elõírásoknak 
megfelelõ. Kompletten kerül leszállításra hõvédõ termosztáttal, automatikus ujraindítással, leválasztó 
relével, elektromos kapcsolótáblával és fõkapcsolóval.
FAM csatlakozó perem
GAM rezgéselnyelõ csatlakozóelem
PAM egyenes szívó/fújó csatornaelem
BAM szívó/fújó körcsatorna átalakító idom
RAM 90° szívó/fújó csatornaelem
4 és 6 soros hõcserélõ blokkok

Remélhetõen az új termékek kedvezõ fogadtatásra találnak a piacon és vevõink megelégedésére 
szolgálnak.

J.G.J.G.
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Vas, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megyék:

Bonnár Zoltán   Tel: (06-30) 515-8597   E-mail: tata@equinoxe.hu

Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék: 

Dulibán Anett   Tel: (06-30) 206-7006, duliban.anett@equinoxe.hu

Budapest és Pest megye: 

Havasi Gergõ   Tel: (06-30) 397-3702   E-mail: havasi.gergo@equinoxe.hu

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyék: 

Bene István   Tel: (06-30) 530-7804   E-mail: szeged@equinoxe.hu

Somogy, Tolna, Baranya megyék: 

Hetesi Norbert   Tel: (06-30) 525-6581   E-mail: siofok@equinoxe.hu

TERÜLETI KÉPVISELÕK

Bármely kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

Készült az Equinoxe Kft. kiadásában   Felelõs kiadó: Imeli István   Felelõs szerkesztõ: Keresztesi Viktória
Központ: 1141 Budapest, Öv  u. 29.   Tel.: (1) 273-3232, Fax: (1) 273-3233
Internet: www.equinoxe.hu   Katalógus és Webshop: http://shop.equinoxe.hu   E-mail: hutokor@equinoxe.hu 
Jelen kiadványunkban megjelent cikkek és képek az Equinoxe Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, azok részleteiben vagy 
egészében történõ másolásához, sokszorosításához, publikálásához az Equinoxe Kft. írásos engedélye szükséges!

HÛTÕK  RHÛTÕK  R
....

HÛTÕK  RHÛTÕK  R
és s W u egó bl shat oa pK : h ttp://shop.equin xo he. u

 9EQUINOXE - mindig többet adunk!®

Pest: 1141, Öv u. 29.  Tel.: (1) 273-3204, Fax: (1) 273-3233   E-mail: pest@equinoxe.hu

Buda: 1119, Etele út 30.   Tel.: (1) 206-3736, Fax: (1) 371-0268   E-mail: buda@equinoxe.hu

Szeged: 6724, Fonógyári út 10.  Tel.: (62) 458-650, Fax: (62) 464-053   E-mail: szeged@equinoxe.hu

Tata: 2890, Új út 2.  Tel./fax: (34) 482-282    E-mail: tata@equinoxe.hu 

Nyíregyháza: 4400, Zimony u. 14.  Tel.: (42) 595-555, Fax: (42) 595- 558   E-mail: nyiregyhaza@equinoxe.hu 

Siófok: 8600, Vak  Bottyán  u. 32.  Tel. : (30) 971-6963    E-mail:siofok@equinoxe.hu 

Zalaegerszeg: 8900, Kiserdei út 3. Tel.: (92) 315-916 mobil: (30) 431-8752   E-mail: zalaegerszeg@equinoxe.hu

Miskolc: 3526, Szentpéteri  kapu 11. Tel.: (46) 413-726 mobil: (30) 288-2279  E-mail: miskolc@equinoxe.hu

HÛTÉS- ÉS KLÍMATECHNIKAI SZAKÜZLETEK
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