
MODEL PUHZ-
W50 VHA

PUHZ-
W85 VHA

PUHZ-HW
112YHA

PUHZ-HW 
140 YHA

Varmeeffekt (kW)3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-16 5,8-18

COP 4,10 4,24 4,42 4,25

Varmeeffekt
ved -15 C (kW) 5 3.5 6.1 10.0 11.0

SCOP (Average)6
Opv. Radiatorsys. W55°C /
Opv. Gulvvarme W35°C

3,25/4,12 3,27/4,12 3,24/3,96 3,22/3,99

Energieffektivitet
(Average)6 A++

Vægt (kg) 64 77 134 134

Dimen-
sioner
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde

950
330
740

950
330
943

1020
330
1350

1020 
330 
1350

Kølemiddel7 R410A

Lydniveau dB(A)
(SPL) 46 48 53 53

Split Package

MODEL EHST20C-
YM9C

EHST20D-
YM9C1

EHPT20X-
YM9C

Tank Tank Tank

Brugsvand volume (L) 200 200 200

Vægt (tom) (kg) 112 112 100

Vægt (fuld) (kg) 322 322 309

Max Fremløbstemperatur (C) 60 60 60

Min Fremløbstemperatur (C) 25 25 25

Energieff. opv. W55°C/W35°C A++

Energieff. VV (L) A

Elpatron (kW) 3 + 6 3 + 6 3 + 6

Forsikring/elpatron (A) 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Spænding (V) 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Max driftsstrøm (amp) 13 13 13

Placering min/max temp. (C) 0-35 0-35 0-35

Min/max setpunkt 10-30 10-30 10-30

Dimen-
sioner 
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde
Resthøjde (Tank)

595
680
1600
1800

MODEL
PUHZ-
SW50 
VHA

PUHZ-
SW75 
VHA

PUHZ-
SW100 
YHA

PUHZ-
SW120 
YHA

PUHZ-
SHW112 
YHA

Varmeeffekt (kW)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8

COP 4 4.42 4.40 4.45 4.10 4.46

Varmeeffekt
ved -15 C (kW5 4.0 7.2 8.17 9.55 13.59

SCOP (Average)6
Opv. Radiatorsys. W55°C /
Opv. Gulvvarme W35°C

3,2 / 4,16 3,26/3,92 3,2 / 4,16 3,21/4,13 3,35/4,36

Energieffektivitet
(Average)6 A++

Vægt (kg) 42 75 130 130 134

Dimen-
sioner
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde

800
300
600

950
330
943

950
330
1338

950
330
1338

950
330
1350

Kølemiddel7 R410A

Lydniveau dB(A)
(SPL) 46 51 54 54 52

Split-anlæg Package/sammenbygget anlæg

Tank

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Luft/vand varmepumpe 

Ecodan

For mere information kontakt din lokale forhandler

www.mevp.dk

En sikker investering

Mitsubishi Electric er repræsenteret med Kinnan som 

distributør i Danmark. Alt salg sker gennem Kinnan’s 

forhandlere og autoriserede installatører. Dette sikrer,

at du får den optimale installation med de rigtige garanti-

ordninger - og at investeringen bliver et sikkert valg, 

der virker problemfrit i mange år frem. Derfor tilbyder

vi 5 års garanti på vores varmepumper, når de installeres

af Kinnan’s certificerede køleinstallatør og monteret

i henhold til foreskrevne betingelser. 

Tilbehør

Trådløs rumføler PAR-WT50R-E

Trådløs modtager PAR-WR51R-E

Rumføler med ledning PAC-SE41TS-E

Dypkoger 3kW 230V/50 PAC-IH03V2-E

2-Zone fremløbs/retur sensor (2sæt kræves) PAC-TH011-E

Sensorer til kedel for peak varme 
(fremløb/retur, 1kit påkrævet) PAC-TH011HT-E

Wifi-interface MelCloud PAC-WF010-E

Benstativ 950 eller 1050

Drypbakke

Knud Esbensen udtaler:
I de to år der er gået, kan vi konstatere, at Ecodan-
anlægget har levet fuldt op til vores forventninger
og sælgerens løfter, ja det er faktisk endnu bedre.
Vi blev lovet, at anlægget kunne klare opvarmning
af vort hus, der er på 104+63 kvm i to plan. Det har 
det også, endda uden at vi har suppleret med bræn-
deovnen. Det gjorde vi tidligere, og brugte dengang
2 m3 brænde om året udover de 2.400 liter olie som 
fyret krævede.

Nu bruger vi stort set aldrig brændeovnen mere. 
Vi fik at vide, at når det blev rigtigt koldt udenfor,
skulle vi måske supplere med brændeovn og 
elradiatorer, men det har endnu ikke været nødvendigt. 

Ecodan producerer al den varme og varmt vand vi 
kan bruge, selv om det fryser 10 grader udenfor, og 
den blev bare koblet på vore eksisterende radiatorer 
og gulvvarmeslanger. Det er nemt og bekvemt.

Knud Esbensen påpeger også, at den er langt mere 
støjsvag end de havde ventet. ”Udedelen er placeret 
på den ydervæg, hvor vores soveværelsesvindue 
er, men selv om vinduet står på klem, hører vi aldrig 
pumpen.” siger Knud Esbensen.

Her er regnestykket.
Anskaffelsespris incl. installation 
efter fradrag af div. tilskud kr. 65.000.

Sparet olie kr. 24.200,-

Strøm til drift kr.   8.200,-

Årlig besparelse kr. 16.000,-

Dermed er anlægget betalt på fire år!

Som et kuriosum kan nævnes, at familien Esbensen 
OGSÅ fik installeret et solcelleanlæg i 2013. Anlæg-
get producerer ca 5.200 kW årligt hvoraf de 3.200 
bruges til belysning, køleskab, vaskemaskine m.m. 
De overskydende 2.000 kWh strøm bruges til drift af 
varmepumpen, så Esbensens reelle udgift til strøm er 
kun kr 4.200,-, og dermed spares der 20.000,- kr om 
året på varmeregningen.

Nina og Knud Esbensen i Glostrup valgte i 2013 at skifte deres gamle oliefyr ud med en Mitsubishi 
Ecodan. Dels for at spare penge, men også for at skåne miljøet. Anlægget blev installeret af en aut. 
Kinnan-montør i maj 2013, og det er derfor passende at høste to års erfaringer.

Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, 
der fik en Ecodan i 2013

1  Kun kompatible med udedel PUHZ-SW50 VHA
3  Effektinterval ved fremløbstemp. 35 C/udetemp. +7 C, 5 C delta t.
5  Fremløbstemperatur 35 C
7  Dette produkt indeholder kølemiddel type R410 A med et GWP værdi på 1975 CO2=1 kg)  
 Ved indgreb i systemet gælder F-gas forordningen.

2  I kombination med PUHZ-SW50 VHA
4  Effektinterval ved fremløbstemp. 35 C/udetemp. +7 C, 5 C delta t.
6  SCOP for gennemsnitlig (average) klimazone i henhold til ErP-direktiv 206/2012

www.mevp.dk

Split Package

MODEL EHSC-
YM9C

EHSD
-YM9C1

EHPX-
YM9C

Hydrobox Hydrobox Hydrobox

Vægt (tom) (kg) 49 45 38

Vægt (fuld) (kg) 56 51 43

Max Fremløbstemperatur (C) 60 60 60

Min Fremløbstemperatur (C) 25 25 25

Energieff. uppv. W55°C/W35°C A++2

Elpatron (kW) 3 + 6 3 + 6 3 + 6

Forsikring/elpatron (A) 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Spænding (V) 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Max driftsstrøm (amp) 13 13 13

Placering min/max temp. (C) 0-35 0-35 0-35

Min/max setpunkt 10-30 10-30 10-30

Dimen-
sioner 
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde

530
360
800

Hydrobox
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Tank



Spar penge med 
den nye Ecodan

Nu er Mitsubishi Electrics eget system Ecodan blevet 
endnu mere effektivt. Ecodan er udstyret med trinløs 
inverter-teknologi og en nyudviklet varmetank. Denne 
helt nye teknologi resulterer i store energibesparelser 
til boligejere, fordi systemet kræver mindre energi end 
andre systemer for at opvarme huset.

Øget komfort og garanteret
varmekapacitet ned til -28 °C 
Med vores nyeste opfindelser får brugeren yderligere 
komfort, da systemet - via Auto Adaption - giver
hurtigere opvarmning. 
Du kan også lave overvågning direkte på skærmen, 
hvor du holder øje med dit energiforbrug til opvarm-
ning samtidig med, du har oversigt over økonomien. 
Men den største nyudvikling på Ecodan er Mitsubishi 
Electric Zubadan-teknik, der har garanteret effekt ned 
til -28 °C. Derfor er kolde vintre ingen udfordring - 
fremadrettet.

Lille og kompakt i bedste kvalitet
Ecodan tanken er kun 1,6 meter høj med indbygget 
varmtvandsbeholder, der kan rumme 200 liter. 
Netop på grund af den lille størrelse er Ecodan
enkel at indpasse i alle typer af boliger.
Det nye, komplette system er udviklet af Mitsubishi 
Electrics egne forskere i Japan, som garanterer den 
højeste kvalitet i alle detaljer. Ecodan findes i mange 
forskellige varianter og størrelser - også én der 
garanteret er optimal til dit hus.

Hvis du allerede har en eksisterende varmtvands-
beholder, som du vil beholde, kan du nøjes med 
at installere en hydrobox, som indeholder alle de 
nødvendige elementer til et optimalt Ecodan-anlæg. 

Det miljøvenlige system med unik teknologi
Luften udenfor indeholder masser af energi, som 
Ecodan bruger til at opvarme huset med. Den unikke 
Ecodan-teknologi gi’r betydelige besparelser på dit 
opvarmningsbudget - nu og i fremtiden. 

Da Ecodan giver maksimal varme med minimal  
energiforbrug, udleder systemet 30-50 procent 
mindre CO2 i forhold til et system med traditionel 
opvarmning.

Zubadan teknikken
Den revolutionerende Zubadan-teknik giver konstant 
varmeeffekt ved udetemperaturer ned til -15 °C 
og reduceret effekt hvis temperaturen falder 
yderligere til -28 °C.
Andre anlæg mister effekten, når temperaturen falder 
- grad for grad.

- det støjsvage, effektive og miljøvenlige 
varmesystem, som giver dig et mere 
behageligt indeklima i hjemmet.
Den unikke Ecodan teknologi giver mak-
simal varme med minimal energitilførsel.

Ecodan
- mulighedernes system

Samtidig opvarmning
I modsætning til mange andre systemer på markedet kan Ecodan opvarme vandet samtidig 

med det bruges.

Let at tilpasse, når du ikke er hjemme
Hvis du skal ud at rejse, skal du blot trykke på ikonet med en kuffert, 
hvorefter indstillingerne tilpasses til at give maksimal besparelse.

Trådløs styring
Ecodan er udstyret med et simpelt kontrolpanel, men du kan også tilvælge en fjernbetjening. 

°F
°C

°F
°C

Nu med optimeret vand/varmeteknik
Ecodan er udstyret med en ny ekstra pladevarmeveksler. Takket være den, får man en større 
mængde varmt vand samt en mere effektiv opvarmning af vandet.

Et komplet system
Indedelen - Ecodan combitanken - 
modtager energi fra udedelen og fører 
den videre til opvarmning af vandba-
serede radiatorer, gulvvarme og varmt 
brugsvand. Systemet styres effektivt 
med en integreret regulator.

Va
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W
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Udetemperatur

ZUBADAN

TRADITIONEL 
VARMEPUMPE

-28°C -20°C -15°C -7°C 0°C

De unikke teknologier sikrer
nominel varmeeffekt ned til -15 °C.

Intelligent varmeregulering
Ecodan tilpasser sig automatisk både eksterne og interne påvirkninger og udnytter eksempelvis 
sollyset for at holde dit energiforbrug så lavt som muligt.
Det sikrer, at indetemperaturen altid er optimal samtidig med at systemet opretholder den 
laveste vandtemperatur i varmeanlægget for at opnå den største besparelse.  

To zoner med individuelle temperaturer
For at udvide mulighederne for styring af rumtemperaturen, kan huset deles i to zoner
og styres med en trådløs rumføler per zone. Dermed kan man have forskellige temperaturer 
på forskellige etager.

Styr din varmepumpe via WiFi
Med Mitsubishis nyeste app -MELCloud - kan du styre din opvarmning via smartphone

eller computer, uanset om du er hjemme eller på farten.

Effektiv Zubadan-teknologi
Ecodan serie med Zubadan-teknik er udstyret med patenteret teknologi fra Mitsubishi Electric, 
som giver mere effekt og hurtigere opvarmning. Et behov der er særligt udtalt i store huse og 
huse i kolde omgivelser. Systemet har garanteret varmeeffekt ned til -28 °C.

Mitsubishis 
egen udviklede 

varmetank 

VANDBASEREDE 
RADIATORER

UDEDEL
VARMEPUMPE

VANDBASERET
GULVVARME

VARMT
BRUGSVAND

INDEDEL
ECODAN TANK

Derfor er Ecodan det oplagte
valg til opvarmning til dit hus

Optimal inverterteknologi 

Mitsubishi Electric’s trinløse inverterteknologi 
sikrer, at der kun anvendes nøjagtig den 
mængde energi, som er nødvendig for at 
opvarme huset. Ingen energi går således
til spilde, hvilket er godt for både tegnebog 
og miljø. 

Mere effektiv styring

Systemet kan udstyres med en trådløs 
rumføler, som placeres et strategisk optimalt 
sted i huset. Herefter arbejder Ecodan-
systemet ud fra rumtemperaturen og 
opretholder komforten og indetemperaturen 
med den lavest mulige vandtemperatur, 
hvilket giver lavere energiomkostninger. 

Kvaliteten

Alle komponenter i Ecodan-systemet er 
udviklet og fremstillet på Mitsubishi’s
egne fabrikker i Japan, hvilket
sikrer den højeste kvalitet ned
til mindste detalje. Systemet
er en del af Mitsubishi’s
Quality Technology-program. 

Driftsikker

Den høje kvalitet gør Ecodan til et meget 
driftsikkert system, som producerer varme 
ved meget lave udetemperaturer ned til -28 
grader. 

Et intelligent system

Med regelmæssige mellemrum måler 
systemet temperaturforholdene - inde og
ude -  og tilpasser opvarmningen herefter. 
Det giver den mest effektive energiudnyttelse. 

Styr din varmepumpe via Wi-Fi

Styr din varmepumpe via vores Wi-Fi-app 
MELCloud, uanset hvor du er!

Ny, specialudviklet varmetank/varmtvandsbeholder.

Kompakt system med en nyudviklet pladevarmeveksler. Takket være den,
får man en større mængde varmt vand samt en mere effektiv opvarmning af vandet.

-

-

-

-

-

-

-

Hydrobox
Hydroboksen er kun 80 cm høj og 
fylder ikke mere end en vaskema-
skine. Kombineret med din eksiste-
rende varmtvandsbehodler får du et 
optimalt Ecodan-anlæg.



MODEL PUHZ-
W50 VHA

PUHZ-
W85 VHA

PUHZ-HW
112YHA

PUHZ-HW 
140 YHA

Varmeeffekt (kW)3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-16 5,8-18

COP 4,10 4,24 4,42 4,25

Varmeeffekt
ved -15 C (kW) 5 3.5 6.1 10.0 11.0

SCOP (Average)6
Opv. Radiatorsys. W55°C /
Opv. Gulvvarme W35°C

3,25/4,12 3,27/4,12 3,24/3,96 3,22/3,99

Energieffektivitet
(Average)6 A++

Vægt (kg) 64 77 134 134

Dimen-
sioner
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde

950
330
740

950
330
943

1020
330
1350

1020 
330 
1350

Kølemiddel7 R410A

Lydniveau dB(A)
(SPL) 46 48 53 53

Split Package

MODEL EHST20C-
YM9C

EHST20D-
YM9C1

EHPT20X-
YM9C

Tank Tank Tank

Brugsvand volume (L) 200 200 200

Vægt (tom) (kg) 112 112 100

Vægt (fuld) (kg) 322 322 309

Max Fremløbstemperatur (C) 60 60 60

Min Fremløbstemperatur (C) 25 25 25

Energieff. opv. W55°C/W35°C A++

Energieff. VV (L) A

Elpatron (kW) 3 + 6 3 + 6 3 + 6

Forsikring/elpatron (A) 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Spænding (V) 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Max driftsstrøm (amp) 13 13 13

Placering min/max temp. (C) 0-35 0-35 0-35

Min/max setpunkt 10-30 10-30 10-30

Dimen-
sioner 
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde
Resthøjde (Tank)

595
680
1600
1800

MODEL
PUHZ-
SW50 
VHA

PUHZ-
SW75 
VHA

PUHZ-
SW100 
YHA

PUHZ-
SW120 
YHA

PUHZ-
SHW112 
YHA

Varmeeffekt (kW)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8

COP 4 4.42 4.40 4.45 4.10 4.46

Varmeeffekt
ved -15 C (kW5 4.0 7.2 8.17 9.55 13.59

SCOP (Average)6
Opv. Radiatorsys. W55°C /
Opv. Gulvvarme W35°C

3,2 / 4,16 3,26/3,92 3,2 / 4,16 3,21/4,13 3,35/4,36

Energieffektivitet
(Average)6 A++

Vægt (kg) 42 75 130 130 134

Dimen-
sioner
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde

800
300
600

950
330
943

950
330
1338

950
330
1338

950
330
1350

Kølemiddel7 R410A

Lydniveau dB(A)
(SPL) 46 51 54 54 52

Split-anlæg Package/sammenbygget anlæg

Tank

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Luft/vand varmepumpe 

Ecodan

For mere information kontakt din lokale forhandler

www.mevp.dk

En sikker investering

Mitsubishi Electric er repræsenteret med Kinnan som 

distributør i Danmark. Alt salg sker gennem Kinnan’s 

forhandlere og autoriserede installatører. Dette sikrer,

at du får den optimale installation med de rigtige garanti-

ordninger - og at investeringen bliver et sikkert valg, 

der virker problemfrit i mange år frem. Derfor tilbyder

vi 5 års garanti på vores varmepumper, når de installeres

af Kinnan’s certificerede køleinstallatør og monteret

i henhold til foreskrevne betingelser. 

Tilbehør

Trådløs rumføler PAR-WT50R-E

Trådløs modtager PAR-WR51R-E

Rumføler med ledning PAC-SE41TS-E

Dypkoger 3kW 230V/50 PAC-IH03V2-E

2-Zone fremløbs/retur sensor (2sæt kræves) PAC-TH011-E

Sensorer til kedel for peak varme 
(fremløb/retur, 1kit påkrævet) PAC-TH011HT-E

Wifi-interface MelCloud PAC-WF010-E

Benstativ 950 eller 1050

Drypbakke

Knud Esbensen udtaler:
I de to år der er gået, kan vi konstatere, at Ecodan-
anlægget har levet fuldt op til vores forventninger
og sælgerens løfter, ja det er faktisk endnu bedre.
Vi blev lovet, at anlægget kunne klare opvarmning
af vort hus, der er på 104+63 kvm i to plan. Det har 
det også, endda uden at vi har suppleret med bræn-
deovnen. Det gjorde vi tidligere, og brugte dengang
2 m3 brænde om året udover de 2.400 liter olie som 
fyret krævede.

Nu bruger vi stort set aldrig brændeovnen mere. 
Vi fik at vide, at når det blev rigtigt koldt udenfor,
skulle vi måske supplere med brændeovn og 
elradiatorer, men det har endnu ikke været nødvendigt. 

Ecodan producerer al den varme og varmt vand vi 
kan bruge, selv om det fryser 10 grader udenfor, og 
den blev bare koblet på vore eksisterende radiatorer 
og gulvvarmeslanger. Det er nemt og bekvemt.

Knud Esbensen påpeger også, at den er langt mere 
støjsvag end de havde ventet. ”Udedelen er placeret 
på den ydervæg, hvor vores soveværelsesvindue 
er, men selv om vinduet står på klem, hører vi aldrig 
pumpen.” siger Knud Esbensen.

Her er regnestykket.
Anskaffelsespris incl. installation 
efter fradrag af div. tilskud kr. 65.000.

Sparet olie kr. 24.200,-

Strøm til drift kr.   8.200,-

Årlig besparelse kr. 16.000,-

Dermed er anlægget betalt på fire år!

Som et kuriosum kan nævnes, at familien Esbensen 
OGSÅ fik installeret et solcelleanlæg i 2013. Anlæg-
get producerer ca 5.200 kW årligt hvoraf de 3.200 
bruges til belysning, køleskab, vaskemaskine m.m. 
De overskydende 2.000 kWh strøm bruges til drift af 
varmepumpen, så Esbensens reelle udgift til strøm er 
kun kr 4.200,-, og dermed spares der 20.000,- kr om 
året på varmeregningen.

Nina og Knud Esbensen i Glostrup valgte i 2013 at skifte deres gamle oliefyr ud med en Mitsubishi 
Ecodan. Dels for at spare penge, men også for at skåne miljøet. Anlægget blev installeret af en aut. 
Kinnan-montør i maj 2013, og det er derfor passende at høste to års erfaringer.

Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, 
der fik en Ecodan i 2013

1  Kun kompatible med udedel PUHZ-SW50 VHA
3  Effektinterval ved fremløbstemp. 35 C/udetemp. +7 C, 5 C delta t.
5  Fremløbstemperatur 35 C
7  Dette produkt indeholder kølemiddel type R410 A med et GWP værdi på 1975 CO2=1 kg)  
 Ved indgreb i systemet gælder F-gas forordningen.

2  I kombination med PUHZ-SW50 VHA
4  Effektinterval ved fremløbstemp. 35 C/udetemp. +7 C, 5 C delta t.
6  SCOP for gennemsnitlig (average) klimazone i henhold til ErP-direktiv 206/2012

www.mevp.dk

Split Package

MODEL EHSC-
YM9C

EHSD
-YM9C1

EHPX-
YM9C

Hydrobox Hydrobox Hydrobox

Vægt (tom) (kg) 49 45 38

Vægt (fuld) (kg) 56 51 43

Max Fremløbstemperatur (C) 60 60 60

Min Fremløbstemperatur (C) 25 25 25

Energieff. uppv. W55°C/W35°C A++2

Elpatron (kW) 3 + 6 3 + 6 3 + 6

Forsikring/elpatron (A) 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Spænding (V) 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Max driftsstrøm (amp) 13 13 13

Placering min/max temp. (C) 0-35 0-35 0-35

Min/max setpunkt 10-30 10-30 10-30

Dimen-
sioner 
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde

530
360
800
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Spar penge med 
den nye Ecodan

Nu er Mitsubishi Electrics eget system Ecodan blevet 
endnu mere effektivt. Ecodan er udstyret med trinløs 
inverter-teknologi og en nyudviklet varmetank. Denne 
helt nye teknologi resulterer i store energibesparelser 
til boligejere, fordi systemet kræver mindre energi end 
andre systemer for at opvarme huset.

Øget komfort og garanteret
varmekapacitet ned til -28 °C 
Med vores nyeste opfindelser får brugeren yderligere 
komfort, da systemet - via Auto Adaption - giver
hurtigere opvarmning. 
Du kan også lave overvågning direkte på skærmen, 
hvor du holder øje med dit energiforbrug til opvarm-
ning samtidig med, du har oversigt over økonomien. 
Men den største nyudvikling på Ecodan er Mitsubishi 
Electric Zubadan-teknik, der har garanteret effekt ned 
til -28 °C. Derfor er kolde vintre ingen udfordring - 
fremadrettet.

Lille og kompakt i bedste kvalitet
Ecodan tanken er kun 1,6 meter høj med indbygget 
varmtvandsbeholder, der kan rumme 200 liter. 
Netop på grund af den lille størrelse er Ecodan
enkel at indpasse i alle typer af boliger.
Det nye, komplette system er udviklet af Mitsubishi 
Electrics egne forskere i Japan, som garanterer den 
højeste kvalitet i alle detaljer. Ecodan findes i mange 
forskellige varianter og størrelser - også én der 
garanteret er optimal til dit hus.

Hvis du allerede har en eksisterende varmtvands-
beholder, som du vil beholde, kan du nøjes med 
at installere en hydrobox, som indeholder alle de 
nødvendige elementer til et optimalt Ecodan-anlæg. 

Det miljøvenlige system med unik teknologi
Luften udenfor indeholder masser af energi, som 
Ecodan bruger til at opvarme huset med. Den unikke 
Ecodan-teknologi gi’r betydelige besparelser på dit 
opvarmningsbudget - nu og i fremtiden. 

Da Ecodan giver maksimal varme med minimal  
energiforbrug, udleder systemet 30-50 procent 
mindre CO2 i forhold til et system med traditionel 
opvarmning.

Zubadan teknikken
Den revolutionerende Zubadan-teknik giver konstant 
varmeeffekt ved udetemperaturer ned til -15 °C 
og reduceret effekt hvis temperaturen falder 
yderligere til -28 °C.
Andre anlæg mister effekten, når temperaturen falder 
- grad for grad.

- det støjsvage, effektive og miljøvenlige 
varmesystem, som giver dig et mere 
behageligt indeklima i hjemmet.
Den unikke Ecodan teknologi giver mak-
simal varme med minimal energitilførsel.

Ecodan
- mulighedernes system

Samtidig opvarmning
I modsætning til mange andre systemer på markedet kan Ecodan opvarme vandet samtidig 

med det bruges.

Let at tilpasse, når du ikke er hjemme
Hvis du skal ud at rejse, skal du blot trykke på ikonet med en kuffert, 
hvorefter indstillingerne tilpasses til at give maksimal besparelse.

Trådløs styring
Ecodan er udstyret med et simpelt kontrolpanel, men du kan også tilvælge en fjernbetjening. 

°F
°C

°F
°C

Nu med optimeret vand/varmeteknik
Ecodan er udstyret med en ny ekstra pladevarmeveksler. Takket være den, får man en større 
mængde varmt vand samt en mere effektiv opvarmning af vandet.

Et komplet system
Indedelen - Ecodan combitanken - 
modtager energi fra udedelen og fører 
den videre til opvarmning af vandba-
serede radiatorer, gulvvarme og varmt 
brugsvand. Systemet styres effektivt 
med en integreret regulator.
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Udetemperatur

ZUBADAN

TRADITIONEL 
VARMEPUMPE

-28°C -20°C -15°C -7°C 0°C

De unikke teknologier sikrer
nominel varmeeffekt ned til -15 °C.

Intelligent varmeregulering
Ecodan tilpasser sig automatisk både eksterne og interne påvirkninger og udnytter eksempelvis 
sollyset for at holde dit energiforbrug så lavt som muligt.
Det sikrer, at indetemperaturen altid er optimal samtidig med at systemet opretholder den 
laveste vandtemperatur i varmeanlægget for at opnå den største besparelse.  

To zoner med individuelle temperaturer
For at udvide mulighederne for styring af rumtemperaturen, kan huset deles i to zoner
og styres med en trådløs rumføler per zone. Dermed kan man have forskellige temperaturer 
på forskellige etager.

Styr din varmepumpe via WiFi
Med Mitsubishis nyeste app -MELCloud - kan du styre din opvarmning via smartphone

eller computer, uanset om du er hjemme eller på farten.

Effektiv Zubadan-teknologi
Ecodan serie med Zubadan-teknik er udstyret med patenteret teknologi fra Mitsubishi Electric, 
som giver mere effekt og hurtigere opvarmning. Et behov der er særligt udtalt i store huse og 
huse i kolde omgivelser. Systemet har garanteret varmeeffekt ned til -28 °C.

Mitsubishis 
egen udviklede 

varmetank 

VANDBASEREDE 
RADIATORER

UDEDEL
VARMEPUMPE

VANDBASERET
GULVVARME

VARMT
BRUGSVAND

INDEDEL
ECODAN TANK

Derfor er Ecodan det oplagte
valg til opvarmning til dit hus

Optimal inverterteknologi 

Mitsubishi Electric’s trinløse inverterteknologi 
sikrer, at der kun anvendes nøjagtig den 
mængde energi, som er nødvendig for at 
opvarme huset. Ingen energi går således
til spilde, hvilket er godt for både tegnebog 
og miljø. 

Mere effektiv styring

Systemet kan udstyres med en trådløs 
rumføler, som placeres et strategisk optimalt 
sted i huset. Herefter arbejder Ecodan-
systemet ud fra rumtemperaturen og 
opretholder komforten og indetemperaturen 
med den lavest mulige vandtemperatur, 
hvilket giver lavere energiomkostninger. 

Kvaliteten

Alle komponenter i Ecodan-systemet er 
udviklet og fremstillet på Mitsubishi’s
egne fabrikker i Japan, hvilket
sikrer den højeste kvalitet ned
til mindste detalje. Systemet
er en del af Mitsubishi’s
Quality Technology-program. 

Driftsikker

Den høje kvalitet gør Ecodan til et meget 
driftsikkert system, som producerer varme 
ved meget lave udetemperaturer ned til -28 
grader. 

Et intelligent system

Med regelmæssige mellemrum måler 
systemet temperaturforholdene - inde og
ude -  og tilpasser opvarmningen herefter. 
Det giver den mest effektive energiudnyttelse. 

Styr din varmepumpe via Wi-Fi

Styr din varmepumpe via vores Wi-Fi-app 
MELCloud, uanset hvor du er!

Ny, specialudviklet varmetank/varmtvandsbeholder.

Kompakt system med en nyudviklet pladevarmeveksler. Takket være den,
får man en større mængde varmt vand samt en mere effektiv opvarmning af vandet.

-

-

-

-

-

-

-

Hydrobox
Hydroboksen er kun 80 cm høj og 
fylder ikke mere end en vaskema-
skine. Kombineret med din eksiste-
rende varmtvandsbehodler får du et 
optimalt Ecodan-anlæg.
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endnu mere effektivt. Ecodan er udstyret med trinløs 
inverter-teknologi og en nyudviklet varmetank. Denne 
helt nye teknologi resulterer i store energibesparelser 
til boligejere, fordi systemet kræver mindre energi end 
andre systemer for at opvarme huset.
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varmekapacitet ned til -28 °C 
Med vores nyeste opfindelser får brugeren yderligere 
komfort, da systemet - via Auto Adaption - giver
hurtigere opvarmning. 
Du kan også lave overvågning direkte på skærmen, 
hvor du holder øje med dit energiforbrug til opvarm-
ning samtidig med, du har oversigt over økonomien. 
Men den største nyudvikling på Ecodan er Mitsubishi 
Electric Zubadan-teknik, der har garanteret effekt ned 
til -28 °C. Derfor er kolde vintre ingen udfordring - 
fremadrettet.

Lille og kompakt i bedste kvalitet
Ecodan tanken er kun 1,6 meter høj med indbygget 
varmtvandsbeholder, der kan rumme 200 liter. 
Netop på grund af den lille størrelse er Ecodan
enkel at indpasse i alle typer af boliger.
Det nye, komplette system er udviklet af Mitsubishi 
Electrics egne forskere i Japan, som garanterer den 
højeste kvalitet i alle detaljer. Ecodan findes i mange 
forskellige varianter og størrelser - også én der 
garanteret er optimal til dit hus.

Hvis du allerede har en eksisterende varmtvands-
beholder, som du vil beholde, kan du nøjes med 
at installere en hydrobox, som indeholder alle de 
nødvendige elementer til et optimalt Ecodan-anlæg. 

Det miljøvenlige system med unik teknologi
Luften udenfor indeholder masser af energi, som 
Ecodan bruger til at opvarme huset med. Den unikke 
Ecodan-teknologi gi’r betydelige besparelser på dit 
opvarmningsbudget - nu og i fremtiden. 

Da Ecodan giver maksimal varme med minimal  
energiforbrug, udleder systemet 30-50 procent 
mindre CO2 i forhold til et system med traditionel 
opvarmning.

Zubadan teknikken
Den revolutionerende Zubadan-teknik giver konstant 
varmeeffekt ved udetemperaturer ned til -15 °C 
og reduceret effekt hvis temperaturen falder 
yderligere til -28 °C.
Andre anlæg mister effekten, når temperaturen falder 
- grad for grad.

- det støjsvage, effektive og miljøvenlige 
varmesystem, som giver dig et mere 
behageligt indeklima i hjemmet.
Den unikke Ecodan teknologi giver mak-
simal varme med minimal energitilførsel.

Ecodan
- mulighedernes system

Samtidig opvarmning
I modsætning til mange andre systemer på markedet kan Ecodan opvarme vandet samtidig 

med det bruges.

Let at tilpasse, når du ikke er hjemme
Hvis du skal ud at rejse, skal du blot trykke på ikonet med en kuffert, 
hvorefter indstillingerne tilpasses til at give maksimal besparelse.

Trådløs styring
Ecodan er udstyret med et simpelt kontrolpanel, men du kan også tilvælge en fjernbetjening. 
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Nu med optimeret vand/varmeteknik
Ecodan er udstyret med en ny ekstra pladevarmeveksler. Takket være den, får man en større 
mængde varmt vand samt en mere effektiv opvarmning af vandet.

Et komplet system
Indedelen - Ecodan combitanken - 
modtager energi fra udedelen og fører 
den videre til opvarmning af vandba-
serede radiatorer, gulvvarme og varmt 
brugsvand. Systemet styres effektivt 
med en integreret regulator.
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ZUBADAN

TRADITIONEL 
VARMEPUMPE

-28°C -20°C -15°C -7°C 0°C

De unikke teknologier sikrer
nominel varmeeffekt ned til -15 °C.

Intelligent varmeregulering
Ecodan tilpasser sig automatisk både eksterne og interne påvirkninger og udnytter eksempelvis 
sollyset for at holde dit energiforbrug så lavt som muligt.
Det sikrer, at indetemperaturen altid er optimal samtidig med at systemet opretholder den 
laveste vandtemperatur i varmeanlægget for at opnå den største besparelse.  

To zoner med individuelle temperaturer
For at udvide mulighederne for styring af rumtemperaturen, kan huset deles i to zoner
og styres med en trådløs rumføler per zone. Dermed kan man have forskellige temperaturer 
på forskellige etager.

Styr din varmepumpe via WiFi
Med Mitsubishis nyeste app -MELCloud - kan du styre din opvarmning via smartphone

eller computer, uanset om du er hjemme eller på farten.

Effektiv Zubadan-teknologi
Ecodan serie med Zubadan-teknik er udstyret med patenteret teknologi fra Mitsubishi Electric, 
som giver mere effekt og hurtigere opvarmning. Et behov der er særligt udtalt i store huse og 
huse i kolde omgivelser. Systemet har garanteret varmeeffekt ned til -28 °C.

Mitsubishis 
egen udviklede 

varmetank 

VANDBASEREDE 
RADIATORER

UDEDEL
VARMEPUMPE

VANDBASERET
GULVVARME

VARMT
BRUGSVAND

INDEDEL
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Derfor er Ecodan det oplagte
valg til opvarmning til dit hus

Optimal inverterteknologi 

Mitsubishi Electric’s trinløse inverterteknologi 
sikrer, at der kun anvendes nøjagtig den 
mængde energi, som er nødvendig for at 
opvarme huset. Ingen energi går således
til spilde, hvilket er godt for både tegnebog 
og miljø. 

Mere effektiv styring

Systemet kan udstyres med en trådløs 
rumføler, som placeres et strategisk optimalt 
sted i huset. Herefter arbejder Ecodan-
systemet ud fra rumtemperaturen og 
opretholder komforten og indetemperaturen 
med den lavest mulige vandtemperatur, 
hvilket giver lavere energiomkostninger. 

Kvaliteten

Alle komponenter i Ecodan-systemet er 
udviklet og fremstillet på Mitsubishi’s
egne fabrikker i Japan, hvilket
sikrer den højeste kvalitet ned
til mindste detalje. Systemet
er en del af Mitsubishi’s
Quality Technology-program. 

Driftsikker

Den høje kvalitet gør Ecodan til et meget 
driftsikkert system, som producerer varme 
ved meget lave udetemperaturer ned til -28 
grader. 

Et intelligent system

Med regelmæssige mellemrum måler 
systemet temperaturforholdene - inde og
ude -  og tilpasser opvarmningen herefter. 
Det giver den mest effektive energiudnyttelse. 

Styr din varmepumpe via Wi-Fi

Styr din varmepumpe via vores Wi-Fi-app 
MELCloud, uanset hvor du er!

Ny, specialudviklet varmetank/varmtvandsbeholder.

Kompakt system med en nyudviklet pladevarmeveksler. Takket være den,
får man en større mængde varmt vand samt en mere effektiv opvarmning af vandet.
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Hydrobox
Hydroboksen er kun 80 cm høj og 
fylder ikke mere end en vaskema-
skine. Kombineret med din eksiste-
rende varmtvandsbehodler får du et 
optimalt Ecodan-anlæg.



MODEL PUHZ-
W50 VHA

PUHZ-
W85 VHA

PUHZ-HW
112YHA

PUHZ-HW 
140 YHA

Varmeeffekt (kW)3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-16 5,8-18

COP 4,10 4,24 4,42 4,25

Varmeeffekt
ved -15 C (kW) 5 3.5 6.1 10.0 11.0

SCOP (Average)6
Opv. Radiatorsys. W55°C /
Opv. Gulvvarme W35°C

3,25/4,12 3,27/4,12 3,24/3,96 3,22/3,99

Energieffektivitet
(Average)6 A++

Vægt (kg) 64 77 134 134

Dimen-
sioner
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde

950
330
740

950
330
943

1020
330
1350

1020 
330 
1350

Kølemiddel7 R410A

Lydniveau dB(A)
(SPL) 46 48 53 53

Split Package

MODEL EHST20C-
YM9C

EHST20D-
YM9C1

EHPT20X-
YM9C

Tank Tank Tank

Brugsvand volume (L) 200 200 200

Vægt (tom) (kg) 112 112 100

Vægt (fuld) (kg) 322 322 309

Max Fremløbstemperatur (C) 60 60 60

Min Fremløbstemperatur (C) 25 25 25

Energieff. opv. W55°C/W35°C A++

Energieff. VV (L) A

Elpatron (kW) 3 + 6 3 + 6 3 + 6

Forsikring/elpatron (A) 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Spænding (V) 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Max driftsstrøm (amp) 13 13 13

Placering min/max temp. (C) 0-35 0-35 0-35

Min/max setpunkt 10-30 10-30 10-30

Dimen-
sioner 
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde
Resthøjde (Tank)

595
680
1600
1800

MODEL
PUHZ-
SW50 
VHA

PUHZ-
SW75 
VHA

PUHZ-
SW100 
YHA

PUHZ-
SW120 
YHA

PUHZ-
SHW112 
YHA

Varmeeffekt (kW)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8

COP 4 4.42 4.40 4.45 4.10 4.46

Varmeeffekt
ved -15 C (kW5 4.0 7.2 8.17 9.55 13.59

SCOP (Average)6
Opv. Radiatorsys. W55°C /
Opv. Gulvvarme W35°C

3,2 / 4,16 3,26/3,92 3,2 / 4,16 3,21/4,13 3,35/4,36

Energieffektivitet
(Average)6 A++

Vægt (kg) 42 75 130 130 134

Dimen-
sioner
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde

800
300
600

950
330
943

950
330
1338

950
330
1338

950
330
1350

Kølemiddel7 R410A

Lydniveau dB(A)
(SPL) 46 51 54 54 52

Split-anlæg Package/sammenbygget anlæg

Tank

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Luft/vand varmepumpe 

Ecodan

For mere information kontakt din lokale forhandler

www.mevp.dk

En sikker investering

Mitsubishi Electric er repræsenteret med Kinnan som 

distributør i Danmark. Alt salg sker gennem Kinnan’s 

forhandlere og autoriserede installatører. Dette sikrer,

at du får den optimale installation med de rigtige garanti-

ordninger - og at investeringen bliver et sikkert valg, 

der virker problemfrit i mange år frem. Derfor tilbyder

vi 5 års garanti på vores varmepumper, når de installeres

af Kinnan’s certificerede køleinstallatør og monteret

i henhold til foreskrevne betingelser. 

Tilbehør

Trådløs rumføler PAR-WT50R-E

Trådløs modtager PAR-WR51R-E

Rumføler med ledning PAC-SE41TS-E

Dypkoger 3kW 230V/50 PAC-IH03V2-E

2-Zone fremløbs/retur sensor (2sæt kræves) PAC-TH011-E

Sensorer til kedel for peak varme 
(fremløb/retur, 1kit påkrævet) PAC-TH011HT-E

Wifi-interface MelCloud PAC-WF010-E

Benstativ 950 eller 1050

Drypbakke

Knud Esbensen udtaler:
I de to år der er gået, kan vi konstatere, at Ecodan-
anlægget har levet fuldt op til vores forventninger
og sælgerens løfter, ja det er faktisk endnu bedre.
Vi blev lovet, at anlægget kunne klare opvarmning
af vort hus, der er på 104+63 kvm i to plan. Det har 
det også, endda uden at vi har suppleret med bræn-
deovnen. Det gjorde vi tidligere, og brugte dengang
2 m3 brænde om året udover de 2.400 liter olie som 
fyret krævede.

Nu bruger vi stort set aldrig brændeovnen mere. 
Vi fik at vide, at når det blev rigtigt koldt udenfor,
skulle vi måske supplere med brændeovn og 
elradiatorer, men det har endnu ikke været nødvendigt. 

Ecodan producerer al den varme og varmt vand vi 
kan bruge, selv om det fryser 10 grader udenfor, og 
den blev bare koblet på vore eksisterende radiatorer 
og gulvvarmeslanger. Det er nemt og bekvemt.

Knud Esbensen påpeger også, at den er langt mere 
støjsvag end de havde ventet. ”Udedelen er placeret 
på den ydervæg, hvor vores soveværelsesvindue 
er, men selv om vinduet står på klem, hører vi aldrig 
pumpen.” siger Knud Esbensen.

Her er regnestykket.
Anskaffelsespris incl. installation 
efter fradrag af div. tilskud kr. 65.000.

Sparet olie kr. 24.200,-

Strøm til drift kr.   8.200,-

Årlig besparelse kr. 16.000,-

Dermed er anlægget betalt på fire år!

Som et kuriosum kan nævnes, at familien Esbensen 
OGSÅ fik installeret et solcelleanlæg i 2013. Anlæg-
get producerer ca 5.200 kW årligt hvoraf de 3.200 
bruges til belysning, køleskab, vaskemaskine m.m. 
De overskydende 2.000 kWh strøm bruges til drift af 
varmepumpen, så Esbensens reelle udgift til strøm er 
kun kr 4.200,-, og dermed spares der 20.000,- kr om 
året på varmeregningen.

Nina og Knud Esbensen i Glostrup valgte i 2013 at skifte deres gamle oliefyr ud med en Mitsubishi 
Ecodan. Dels for at spare penge, men også for at skåne miljøet. Anlægget blev installeret af en aut. 
Kinnan-montør i maj 2013, og det er derfor passende at høste to års erfaringer.

Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, 
der fik en Ecodan i 2013

1  Kun kompatible med udedel PUHZ-SW50 VHA
3  Effektinterval ved fremløbstemp. 35 C/udetemp. +7 C, 5 C delta t.
5  Fremløbstemperatur 35 C
7  Dette produkt indeholder kølemiddel type R410 A med et GWP værdi på 1975 CO2=1 kg)  
 Ved indgreb i systemet gælder F-gas forordningen.

2  I kombination med PUHZ-SW50 VHA
4  Effektinterval ved fremløbstemp. 35 C/udetemp. +7 C, 5 C delta t.
6  SCOP for gennemsnitlig (average) klimazone i henhold til ErP-direktiv 206/2012

www.mevp.dk

Split Package

MODEL EHSC-
YM9C

EHSD
-YM9C1

EHPX-
YM9C

Hydrobox Hydrobox Hydrobox

Vægt (tom) (kg) 49 45 38

Vægt (fuld) (kg) 56 51 43

Max Fremløbstemperatur (C) 60 60 60

Min Fremløbstemperatur (C) 25 25 25

Energieff. uppv. W55°C/W35°C A++2

Elpatron (kW) 3 + 6 3 + 6 3 + 6

Forsikring/elpatron (A) 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Spænding (V) 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Max driftsstrøm (amp) 13 13 13

Placering min/max temp. (C) 0-35 0-35 0-35

Min/max setpunkt 10-30 10-30 10-30

Dimen-
sioner 
(mm)                               

Bredde
Dybde
Højde

530
360
800

Hydrobox
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