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Deluxe wandunit MSZ-FH

Het doel voor ogen
De Deluxe wandunit heeft uw welzijn voor ogen. Want met de 
3D isee-Sensor ziet hij wat er moet gebeuren. De wand unit voor 
single- en multisplit-toepassingen combineert technologische 
innovatie met maximaal comfort. De wandunit is niet alleen 
fluisterstil, maar bekoort met zijn maximale energie-efficiëntie 
en innovatieve functies. hij combineert spitstechnologie met 
een elegant en compact design.

3D isee-Sensor
De 3D isee-Sensor tilt klimaatbeheersing naar een hoger ni-
veau. De temperatuurgevoelige sensor deelt elke kamer op in 
acht niveaus die telkens in 94 segmenten worden opgesplitst. 
Zo meet hij in totaal 752 temperatuurpunten driedimensioneel 
en reageert hij op veranderingen. In het nauwkeurige sensorsys-
teem zit ook de schakelcentrale voor de tweevoudige lamellen 
van de luchtuitblaas. Door hun samenspel kunnen luchtstro-
men naar wens op een of meerdere mensen worden gericht of 
kunnen ze indirect blazen zonder tocht.

Comfort dat nieuw leven inblaast
De functie ‘Natural Flow Breeze’ brengt een stukje natuur naar 
uw kamers. Door de exacte regeling van de hoeveelheid lucht 
en de precieze aansturing van de luchtstromen waant u zich 
dankzij deze comfortfunctie daadwerkelijk in de openlucht.

Techniek die overal in thuis is
De intelligente infraroodsensoren bepalen snel hoe de ruimte 
eruitziet. Als iemand de kamer binnenkomt, dan herkent de 
sensor deze persoon en schakelt hij van stand-bymodus naar 
het gewenste programma. huisdieren, zoals een hond, halen 
de Deluxe wandunit niet uit de stand-bymodus omdat de drie-
dimensionale sensor het verschil met de menselijke lichaams-
temperatuur herkent. 

De Double Vane-functie maakt klimaatbeheersing mogelijk in 
verschillende delen van een ruimte.

De sensor tast de ruimte van 
rechts naar links af in acht 
niveaus.

3D isee-Sensor

Double Vane-functie Energie-efficiëntielabel

Ieder niveau wordt op 94 punten gemeten A+++ / A++ volgens 
Ecodesign richtlijn
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Double Vane-functie
Met de innovatieve Double Vane-functie brengt de Deluxe 
wand unit dubbel comfort naar uw ruimte. De tweevoudige uit-
blaaslamellen kunnen immers verschillende luchtstromen aan-
sturen. Als er zich twee mensen in de ruimte bevinden, dan 
krijgen ze allebei een aangename, individuele wellnesssfeer. en 
uiteraard ook wanneer ze door de kamer lopen.

Energie die efficiënt wordt gebruikt
Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe eu-Verordening ‘ecodesign-
richtlijn 2009/125/eG’ van toepassing voor airconditioners tot 
12 kW koelvermogen. De eu heeft zich als doel gesteld het  
milieuvriendelijke ontwerp van energieverbruiksrelevante pro-
ducten te bevorderen door hoge eisen te stellen aan de ener-
gie-efficiëntie, en de CO2-uitstoot en het energieverbruik met 
20 % te laten zakken tegen 2020. 

Op basis van de nieuwe meetcriteria behaalt de Deluxe wand-
unit uitstekende energie-efficiëntiewaarden. hij wordt zowel in 
koeling- als verwarmingsmodus ingedeeld in de hoogste ener-
gie-efficiëntieklasse A+++.

Een aangenaam klimaat. Omdat het vanbinnen goed zit.
een perfecte indruk van het totaal krijg je pas wanneer alle de-
tails goed op elkaar zijn afgestemd. De wandunit Deluxe toont 
alles wat erin zit. Steeds meer mensen hebben last van aller-
gieën. hun levenskwaliteit kan aanzienlijk stijgen door de lucht 
op de juiste manier te zuiveren. 

In een testruimte van 25 m3 kon de Plasma Quad-filter na 65 
minuten ongeveer 99 % van alle virussen elimineren. Tests heb-
ben aangetoond dat de Plasma Quad-filter in een grote ruimte 
van 25 m3 al na 115 minuten het aantal bacteriën met 99 % 
kon doen dalen. Binnenin werkt de Plasma Quad-filter als een 
elektrisch gordijn, dat door ontlading de bacteriën en virussen 
in de vervuilde omgevingslucht onschadelijk maakt. 

Meer informatie over de Deluxe wandunit vindt u op 
deluxe.mitsubishi-les.com

Filtersysteem Deluxe wandunit MSZ-FH

Deeltjesgrootte

Toepassingsgebied

Macro Nano

Plasma Quad-filter Luchtreinigingsfilter

Slechte geuren

Geur van huisdieren

Visgeur

Afvalgeur

Stof VirussenAllergenen

Schimmelsporen

Bacteriën

Pollen
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Wandunits ‘Deluxe’
Split Inverter / koelen en verwarmen

MUZ-FH50VE MSZ-FH25-50VE MUZ-FH25-35VE

MSZ wandunits ‘Deluxe’

*	 Voorgevuld	voor	7	m	leidinglengte,	bij	langere	leidingen	zie	pagina	48
**	Enkel	geldig	voor	Hyper	heating	unit	MUZ-25/35/50VEHZ

MUZ buitenunits, warmtepomp, inverter

MSZ

Geluidsniveau	binnenunit	gemeten	op	1	m	voor	en	0,8	m	onder	de	unit	in	koeling

Modelnaam binnenunit MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE

Koelcapaciteit (kW) 2,5	(1,4	-	3,5)	(0,8	-	3,5)** 3,5	(0,8	-	4,0) 5,0	(1,9	-	6,0)

Verwarmingscapaciteit (kW) 3,2	(1,8	-	5,5)	(1,0	-	6,3)** 4,0		(1,0	-	6,3)	(1,0	-	6,6)** 6,0	(1,7	-	8,7)

SEER Koelen 9,1 8,9 7,2

SCOP Verwarmen 5,1	(4,9)** 5,1	(4,8)** 4,6	(4,2)**

Energie-efficiëntieklasse koelen/verwarmen A+++	/	A+++	(A++)** A+++	/	A+++	(A++)** A++	/	A++	(A+)**

Luchtvolume (m3/h) Laag
Gemiddeld
Hoog

234
378
516

234
378
516

384
516
606

Geluidsniveau dB(A) Laag
Hoog

20
36

21
36

27
39

Afmetingen (mm) Breedte
Diepte
Hoogte

925
234
305(+17)

925
234
305(+17)

925
234
305(+17)

Gewicht (kg) 13,5 13,5 13,5

Modelnaam standaard buitenunit MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE
Modelnaam Hyper Heating buitenunit MUZ-FH25VEHZ MUZ-FH35VEHZ MUZ-FH50VEHZ
Opgenomen vermogen incl. binnen-
unit (kW)

Koelen
Verwarmen

0,485
0,580

0,820
0,800

1,38
1,48

Luchtvolume (m3/h) 1878 2016 2928

Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A) 46	/	49 49	/	50 51	/	54

Afmetingen (mm) Breedte
Diepte
Hoogte

800
285
550

800
285
550

840
330
880

Gewicht (kg) 37 37 55

Maximale leidinglengte (m) 20 20 30

Max. hoogteverschil (m) 12 12 15

Hoeveelheid koelmiddel (kg)* 1,15 1,15 1,55

Koeltechnische aansluitingen Ø (") vloeistofleiding
gasleiding

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
1/2

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 220-240,	1,	50 220-240,	1,	50 220-240,1,50

Nominale stroom (A) Koelen
Verwarmen

2,6
2,9

3,9
3,8

6,7
6,9

Afzekering (A) 10 10	(12)** 16

Toepassingsgebied koelen °C -10~+46 -10~+46 -10~+46

Toepassingsgebied verwarmen °C -15~+24	(-25~+24)** -15~+24	(-25~+24)** -15~+24	(-25~+24)**

Wired 
Remote Control

Low-temperature
Heating

ErP Ecodesign

Low-temperature
Cooling

Certified Quality
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MSZ

3D I-see sensor
De	3D	I-See	Sensor	bewaakt	de	kamer	en	herkent	de	positie	van	de	personen	die	zich	in	de	kamer	bevinden.	
Op	basis	van	deze	gegevens	richt	het	apparaat	de	luchtstroom	zodanig,	dat	de	lucht	niet	rechtstreeks	op	deze	
personen	geblazen	wordt.	Dit	leidt	tot	een	maximum	aan	comfort.
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Afmetingen

MSZ wandunits ‘Deluxe’

MUZ buitenunits, warmtepomp, inverter

Toebehoren

Modelnaam Omschrijving Aantal

MAC-2330FT-E Anti-allergie	enzymenfilter	(vervangingsfilter) 10

MAC-3000FT-E Plasma-geurenfilter	(vervangingsfilter) 10

MUZ-FH50VE(HZ)

MUZ-FH25-35VE(HZ)

MSZ-FH25-50VE
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