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Varmepumper

Splitt Air condition

VRF

Schløsser Møller kulde AS
representerer Mitsubishi Heavy
Industri (MHI) i Norge.

MHI er verdenskjent som kvalitetsprodusent og leverandør
av klimaprodukter.

Beijer Ref Gruppen, hvor SMK AS inngår, har i flere år vært
representant for MHI i flere europeiske land.

I Norge har MHI vært representert av Fläkt Woods i mange
år. Schløsser Møller Kulde As tok over agenturet, personalet
og forhandlernettet fra
1. mai 2008.

Med lokal og ekstern ekspertise,
lagerhold lokalt i Norge, Norden og
Holland, vil SMK sørge for
kvalitative og sikre leveranser av
MHI produkter i Norge.

Ragnar Torsæter

Møt oss på VVS-dagene!
Vi har stand nr. 01-09.

Åpningstider:
Onsdag 29. oktober kl. 1100 – 1700
Torsdag 30. oktoberkl. 1000 – 2000
Fredag 31. oktober kl. 1000 – 1700



PAC - V-Multi

Den nye PAC-serien fra Mitsubishi inneholder
utedeler fra 7 til 14 kW nominell kjøleeffekt og
tilsvarende innedeler - som takkassetter eller
takmonterte enheter.

Alle enhetene leveres i 230V/1/50. Mitsubishi leverer også A/C
enheter for veggmontering fra 2 til 7 kW.

Møt oss på VVS-dagene!
Vi har stand nr. 01-09.

Åpningstider:
Onsdag 29. oktober kl. 1100 – 1700
Torsdag 30. oktoberkl. 1000 – 2000
Fredag 31. oktober kl. 1000 – 1700

Mitsubishi - Luft/Luft Varmepumper

Inverterteknologien har gjort luft til luft varmepumper til et
meget populært energisparingsprodukt.

Siste generasjon varmepumpe fra Mitsubishi har svært høy COP og et
filtersystem som øker boligens komfort vesentlig.

I tillegg til høy COP er Mitsubishi kjent for å være markedets mest
støysvake varmepumpe.

Foruten de vanlige splitt-varmepumpene leverer vi også Multi-splitt.
En utedel med henholdsvis 2, 3 eller 4 innedeler.

V-Multi - Luftkondisjonering med 2-4 innedeler for
parallelldrift med én felles utedel.

Dette er en økonomisk og praktisk løsning når rommets
størrelse eller form krever mer enn en innedel for å
oppnå en jevn og behagelig temperatur. Systemet
bygges av enhetene i PAC-serien.

Dersom man har tilgang på 400V finnes også utedeler med kapasitet på
henholdsvis  20 og 25 kW nominell kjøling.

Alle modellene i PAC og V-Multi er inverterstyrt og reversible.



Møt oss på VVS-dagene!
Vi har stand nr. 01-09.

Åpningstider:
Onsdag 29. oktober kl. 1100 – 1700
Torsdag 30. oktoberkl. 1000 – 2000
Fredag 31. oktober kl. 1000 – 1700

KX6-M- serien “Micro KX”

Mitsubishi har utviklet et nytt VRF-
produkt KX6-M som er et lite VRF-system.
Utedelene leveres i 3 forskjellige størrelser
som har 230V/1/50 strømforsyning.

Systemet kan tilkobles inntil 8 forskjellige innedeler.
Disse finnes i 12 forskjellige typer; vegg, tak, himling og
for kanalmontering. Innedelene leveres i mange
forskjellige kapasiteter.

Kan forsynes med flere typer sentralkontroll eller tilkobles
SD-anlegg, foruten individuell romkontroll .

KX4-Serien

Mitsubishi Heavy Industries Flaggskip,
Ecolution KX4 VRF Inverter multi luftkondi-
sjoneringssystem, representerer spiss-
teknologi fra MHI’s forsknings- og utviklings-
avdeling og oppnår markedets høyeste
energieffektivitet.

KX4-systemet tilbyr et stort antall utedeler med avgitte
effekter fra 22 til 136 kW nominell kjøling.
Alle med reversibel inverterstyrte kompressorer.

Opptil 48 innedeler kan tilkobles samme system. Innedelene
finnes i 13 forskjellige typer i flere effektstørrelser, noe
som gir et utvalg på mer enn 70 modeller.
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Technibel air condition og varmepumper

LUFT/LUFT VARMEPUMPER:

NYHET:   ”Techno” serie
Dette er årets nyhet fra Technibel.
Et meget flott design, samt meget gode drifts-data gjør dette til en
varmepumpe utover det vanlige.

Finnes i to utgaver: ”Techno Standard” eller som ”Techno 8”
- Fabrikkmonterte varmekabler i utedel.
- Begge modeller kan velges med svart eller hvit innedel.
- Innedelen kan felles inn i veggen, slik at den kun bygger 11 cm ut

fra veggen.

Technibel har siden 1958 produsert produkter for klima og har et godt fotfeste i bransjen.
De har et bredt varespekter, og vi i SMK har siden 2006 vært distributør her i Norge.

LUFT/VANN VARMEPUMPER  - Technibel PHRT serie:

Medium temperaturområde, opptil 55 grader varmtvann.
Passer utmerket for vannbåren gulvarme.
Kan også brukes på lav temperatur radiatorer eller med fan coiler.

Scroll kompressor, R-410A.
Inneholder: Tank, 3 trinns sirkulasjonspumpe, sikkerhetsventil, lufteventil, vannfilter og
manometer.

FAN- COILS:
Bredt utvalg av modeller.
Veggmodeller MPW  (1 til 4 kW)
Gulv/tak modeller KPSW ( 2 til 4 kW)
Tak-kassetter CWX  (3 til 10 kW)

TWN er en serie som kan brukes med ulike løsninger. 2 til 11 kW
- CV: vertikal installasjon med skrog
- CH: horisontal installasjon med skrog
- NC: horisontal og vertikal installasjon uten skrog (innebygd løsning)


