
Een oplossing op maat van elk project

Van kennis naar oplossing:

De producten van Mitsubishi Electric bieden een oplossing, 

van eenvoudig tot complex, voor de verwarming en koeling 

van gebouwen, industriële systemen en technische 

ruimtes, en onderscheiden zich vooral door hun hoge 

kwaliteit, energie-efficiëntie en flexibiliteit – zowel naar 

planning als gebruik. Met de Mitsubishi Electric Group 

merken Climaveneta en RC IT Cooling werd het aanbod 

aan innovatieve oplossingen verder uitgebreid met 

Wonen en leven Kantoor en vrije tijd Industrie Innovatieve producten

Mitsubishi Electric LES staat voor gebundelde 

expertise voor gezamenlijk succes. Luisteren 

en begrijpen. Intelligente producten ontwikkelen. 

Competent adviseren. Trends herkennen.  

De toekomst vormgeven. Kennis omzetten 

in oplossingen.

comfortabele klimaatsystemen voor bijvoorbeeld hotels, 

kantoren en winkels, proceskoeling voor de industrie en 

IT-koeling.

Mitsubishi Electric biedt totaaloplossingen en ondersteuning 

van A tot Z, van planning en implementatie tot gebruik. 

Steeds met de bedoeling om onze kennis en ervaring om 

te zetten in de perfecte oplossing op maat van elk project.

Uw full-service partner
Mitsubishi Electric is uitgegroeid tot een referentie op het vlak van 
koeling, klimatisatie en verwarming. Dit maakt ons een betrouwbare 
partner voor architecten, installateurs, studiebureaus, 
bouwondernemingen en projectontwikkelaars.

Knowledge at work. 
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Blijven
innoveren
Innoveren. Het zit gewoon in ons. Onze 

teams van bevlogen medewerkers slagen 

er telkens weer in met baanbrekende 

innovaties de markt te beroeren. De com-

binatie van expertise en vernieuwings-

drang onderscheidt ons ongetwijfeld van 

de concurrentie. Kennis typeert ons en 

drijft ons in alles wat we doen. De slogan 

‘Knowledge at work’ vertaalt onze  belofte 

dat we die kennis ook ten dienste stellen 

van de klant.

Als full-service partner bieden we een 

antwoord op elke behoefte van de klant 

op het vlak van koeling, klimatisatie en 

verwarming. Van particuliere woningen 

tot commerciële gebouwen, zoals kanto-

ren en hotels, en industriële toepassin-

gen. Bij Mitsubishi Electric kiest u voor 

efficiëntie. Eén enkel aanspreekpunt voor 

een oplossing op maat van uw project, 

inclusief persoonlijk advies. En ons aan-

bod blijft uitbreiden. Zo introduceren we 

heel wat nieuwigheden binnen het 

 Ecodan gamma, waaronder de Geodan 

grond/water warmtepomp en de  Ecodan 

CO2 warmtepomp. Het assortiment Serie M 

units is bijna volledig beschikbaar met  

koelmiddel R32, net als de City Multi VRF 

en Hybride VRF units. En ook onze 

 oplossingen voor comfort-,  proces- en  

IT-cooling werden verder ontwikkeld. 

Tot slot geven we u een overzicht van de 

uitgebreide bedieningsmogelijkheden 

van onze systemen. De koppeling van 

de MELCloud app met Niko Home 

 Control mag daarin niet ontbreken. 

Behoeftes, waarvan de klant zelfs niet 

wist dat hij ze had, worden zo perfect 

ingevuld. We zijn ongelooflijk trots op 

onze innovaties: neem de tijd en ontdek 

wat we voor u in petto hebben! 

Chris Jonckheere,

General Manager

De Serie M warmtepompen van Mitsubishi Electric 

lenen zich perfect voor particuliere woningen, kleine 

kantoren, medische praktijken en kleine IT-ruimtes. 

Ze garanderen een maximum aan comfort en een 

aangenaam en stabiel binnenklimaat.

Bekroonde combinatie van techniek en design
Deze energie-efficiënte systemen brengen niet alleen 

verfrissende lucht op warme dagen, ze verwarmen ook 

zeer betrouwbaar op koude dagen. De smaakvol 

 ontworpen binnenunits zien er bovendien heel design 

uit. Vorig jaar werd de MSZ-AP range nog bekroond 

met een Red Dot Award. Naast die esthetische 

 kwaliteiten  springen de binnenunits er ook technisch 

uit door hun fluisterstille en zuiverende werking. Ze 

filteren de  binnenlucht en garanderen op elk moment 

een aangenaam binnen klimaat zonder tocht, zowel thuis 

als op kantoor.

Wonen en leven
Dagdagelijks comfort

Knowledge at work.

“We brengen allemaal een 
groot deel van onze tijd  

binnenshuis door. Daarom is het 
van groot belang dat we de  

kwaliteit van de binnenlucht de 
nodige aandacht geven.”

Olivier Vanopstal
Sales Manager
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Binnenunits Buitenunits

Split units met R32 
of R410A

Ecodan warmtepompen

R410A of R32? De keuze tussen deze twee koel-
middelen is een hot topic voor iedereen die met 
koeling en warmtepompen bezig is.

Mitsubishi Electric klanten die kiezen voor een warmte-

pomp uit de Serie M en Mr. Slim-serie bepalen zelf welk 

koelmiddel ze gebruiken. Wandunit, vloer unit, cassette-

unit of kanaalunit. Alle binnenunits zijn compatibel met 

R32 en R410A. In 2020 worden de units ook uitgerust 

met de Hyper Heating technologie. Zo is het volledige 

gamma geschikt voor koelmiddel R32.

Woning, klein kantoor, winkel of technische ruimte. De 

oplossingen van Mitsubishi Electric munten uit door 

hun hoge efficiëntie, sterke betrouwbaarheid en erg 

stille werking. Een ruime keuze aan binnenunits voor 

de Serie M en Mr. Slim- serie biedt de klant een waaier 

aan mogelijkheden voor de planning en installatie.

Het aandeel warmtepompen als verwarmingssysteem in nieuwbouwprojecten blijft 

jaar na jaar toenemen. Een warmtepomp is vandaag dan ook de meest efficiënte 

manier om een (goed geïsoleerde) woning duurzaam te verwarmen en tegemoet 

te komen aan de strenge energienormen. Maar ook bij renovatieprojecten worden 

steeds vaker warmtepompen geïnstalleerd. 

Deze positieve ontwikkeling zet zich de komende jaren ongetwijfeld door, nu de 

focus verschuift van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Het rendement 

van een warmtepomp tegenover klassieke systemen wordt bovendien steeds groter. 

De bediening is eenvoudig, waardoor de toestellen nagenoeg in elk nieuwbouw- en 

renovatieproject passen. De vlotte en bijzonder onderhoudsarme werking 

garandeert, ten slotte, de veiligheid van de warmtevoorziening op lange termijn.

Producttypes

Ecodan Hydrobox

Geodan

Power InverterEcodan Cylinderunit  
(300L)

Ecodan Cylinderunit  
(200L)

Eco Inverter

QUHZi-Life2 Slim

Zubadan Inverter

NIEUW

// MSZ-LN

// SEZ-M

// MSZ-EF

// MSZ-AP

KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits

// MLZ-KP

// SLZ-M

KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits

// MFZ-KJ

// MFZ-KT

KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits



04

In het bedrijfsleven staat bij de keuze van het juiste 

klimaatsysteem het comfort van de gebruiker, en hoe 

die de kwaliteit van het gebouw en zijn voorzieningen 

ervaart, centraal. Hotelgasten genieten optimaal van 

hun verblijf, op kantoor werken is het hele jaar door 

aangenaam en winkelbezoekers gaan helemaal op in 

hun shopbeleving. De Mitsubishi Electric City Multi 

VRF en Hybrid VRF koelings- en verwarmingssystemen 

bieden de perfecte oplossingen in elk van deze geval-

len; de nieuwste technologieën, op maat toepasbaar, 

flexibel, uiterst efficiënt en betrouwbaar.

Kostenefficiënte hoteloplossingen op maat 
Met de City Multi VRF R2 en Hybrid VRF-systemen kunnen 

hotelgasten zelf de temperatuur van hun kamer regelen, 

wat het comfort alleen maar ten goede komt. Kiest een 

gast voor afkoeling, dan wordt de warme lucht die uit 

de kamer wordt weggezogen, niet zomaar afgevoerd. 

De warmte wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld 

 verwarming of warm water. De aanzienlijke energie- en 

kosten besparing zijn hierbij van essentieel belang voor 

elk hotel of bedrijf. Met het Hybrid VRF-systeem heeft 

Mitsubishi Electric een unieke, uiterst efficiënte en voor-

uitstrevende klimaatoplossing in zijn gamma. Het sys-

teem combineert de vele voordelen van een systeem 

met koelvloeistof met die van een waterdragend  systeem. 

Het binnencircuit gebruikt uitsluitend gekoeld water, wat 

resulteert in een stabielere temperatuur, buitengewoon 

stille binnenunits en heel wat meer comfort. Aangezien 

de hoeveelheid koelvloeistof tot een minimum wordt 

beperkt en ze enkel gebruikt wordt in de buitenunit, is 

er geen risico op mogelijke conflicten met de  concentratie 

koelmiddel ( volgens de norm EN378) binnen het gebouw.

Kantoor en vrije tijd

Comfortabel koelen en verwarmen
In commerciële gebouwen zoals hotels, kantoren en winkels gelden zeer 
specifieke eisen als het gaat over klimaatsystemen. Comfort en flexibiliteit 
zijn een absolute topprioriteit, op de voet gevolgd door efficiëntie en 
betrouwbaarheid. Daarnaast spelen de kosten voor werking en onderhoud 
uiteraard ook mee.

Knowledge at work.

“We gebruiken onze veelzijdige
oplossingen voor verwarming 

en koeling om een ideaal 
binnenklimaat te creëren

en zorgen voor een 
efficiënt systeem.”

Piet De Paepe
Corporate Solutions Manager

© Park Inn

© Jeroen Verrecht
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Mr. Slim en s-Mext, de perfecte match voor een precieze klimaatregeling
Servers geven naargelang de belasting verschillende hoeveelheden warmte af. Toch 

moet een constante ruimtetemperatuur gegarandeerd kunnen worden in serverruimtes. 

Kleine schommelingen zorgen immers al snel voor problemen. Om die precieze 

klimaatregeling mogelijk te maken, brengen we een totaaloplossing op de markt die 

eenvoudig kan reageren op de temperatuurverschillen: de combinatie van een Mr. 

Slim buitenunit met de s-MEXT luchtbehandelings-

kast van RC IT Cooling. Het plug-and-play-principe 

en de leidinglengtes tot 100 meter zorgen voor een 

zeer eenvoudige en flexibele montage. Dankzij de 

s-MEXT en Mr. Slim configuratie kunnen klanten 

voortaan genieten van de ongeëvenaarde ervaring 

en technologische kennis die RC heeft opgebouwd 

op het vlak van IT cooling én de betrouwbare kwaliteit 

waar Mitsubishi Electric wereldwijd voor bekend 

staat. De perfecte match! 

De chiller technologieën van Mitsubishi Electric 

combineren efficiëntie, betrouwbaarheid en flexibiliteit, 

met als resultaat een performant systeem met tal van 

voordelen. Ze worden toegepast in een ruime industriële 

context: van de koeling van processen in een 

productieomgeving, de koeling van grote IT-ruimtes en  

serverparken tot de temperatuurregeling in de 

omliggende werkruimtes. De producten van RC IT 

Cooling – een merk van de Mitsubishi Electric Group – 

streven steevast naar een optimale klimaatregeling van 

grote technologiecentra en garanderen op elk moment 

een constante ruimtetemperatuur. De Mitsubishi Electric 

chiller systemen werden specifiek ontworpen voor een 

centrale bediening en zijn uitgerust met intelligente 

verbindingen om controle-units aan te sturen. Ze lenen 

zich dan ook perfect voor complexe toepassingen. 

Door de talloze voordelen, waaronder de hoge 

betrouwbaarheid, het gemak in onderhoud, een hoge 

energie-efficiëntie en uitstekend comfort, verzekeren ze 

een optimale werkomgeving in een productiecontext.

Industrie

Kostenefficiënte en eenvoudige temperatuurregeling 
in een productie-, IT- en commerciële omgeving

De koeling van industriële installaties, IT-ruimtes en de bijhorende 
werkomgeving is een specifieke en uitdagende taak. Klanten stellen 
steeds hogere eisen en dat vraagt een totaalaanpak.

Knowledge at work.
Knowledge at work.

“Wij bieden oplossingen met
chiller technologie voor zowel 

comfort als proceskoeling.  
Met als rode draad een zeer hoge 

efficiëntie en perfecte 
klimatisatieregeling.”

Yves Dozin
Sales Manager Applied Systems
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Climaveneta, een merk van de Mitsubishi 

Electric Group, biedt oplossingen op 

maat voor de koeling van processen, 

IT-installaties en -ruimtes, waaronder de 

FX HFO chiller. Door het gebruik van de 

koelvloeistof HFO R1234ze garandeert 

dit innovatieve product niet alleen een 

revolutionaire energie-efficiëntie en 

 klimaatbescherming, het overstijgt ook 

alle voorschriften en wettelijke vereisten 

voor warmtepompen.

Naast de uitzonderlijke energieprestaties 

van de HFO koelvloeistof, presteert de 

chiller zeer goed op tal van andere  vlakken 

Chillers

FX chiller met HFO – 
ecologische krachtpatser
Door het gebruik van de koelvloeistof HFO R1234ze is 
de FX chiller een milieuvriendelijk alternatief voor 
conventionele modellen.

door zijn hoog rendement. Niet alleen  

zorgt de ALU microchannel warmte-

wisselaar ervoor dat er een derde minder 

koelvloeistof gebruikt wordt dan bij 

 traditionele Cu/Al uitvoering. Deze chiller 

kan tot 15,5% hogere efficiëntiewaarden 

voorleggen tegenover vergelijkbare 

modellen.

Nog een voorbeeld van efficiëntie zijn de 

EC ventilatoren die het energieverbruik 

met nog eens 5% verminderen. De FX 

HFO chiller beschermt dus  niet enkel het 

milieu, daarbovenop beschermt het 

je budget.

HFO: kiezen voor het milieu

De koelvloeistof HFO R1234ze heeft heel wat bijzondere 
eigenschappen. Eerst en vooral hebben de HFO molecules 
nagenoeg geen impact op het milieu. Met een GWP-waarde 
van 7 lossen ze snel op in de atmosfeer. Daarnaast is het erg 
energie-efficiënt dankzij zijn uitstekende thermodynamische 
eigenschappen, vergelijkbaar met die van R134a. En ten slotte 
is HFO R1234ze niet giftig en licht ontvlambaar (klasse A2L).

Volledig VRF-gamma op R32
NIEUW Waarom R32?

Onder de toenemende druk van de F-gas 

wetgeving over de vermindering van de 

CO2-uitstoot, eist de markt positieve en 

toekomstbestendige oplossingen voor 

bedrijven. Het koelgas R32 draagt sterk bij 

aan deze reducering, met een lagere GWP 

(675) in vergelijking met R410A (2088). 

Dankzij die GWP van slechts 67%, plus het 

lagere totale koelmiddelvolume, heeft een 

systeem met R32 een beduidend kleinere 

ecologische impact. R32 is bovendien 

goedkoper en eenvoudig te recycleren. 

Groei VRF-systemen
Het gebruik van VRF-systemen is het 

afgelopen decennium intensief gegroeid. 

Ze hebben dan ook een aantal belangrijke 

voordelen zoals flexibiliteit, een hoog 

energiebesparingspotentieel en talrijke 

besturingsmogelijkheden. Het Hybride 

VRF-systeem was – tot op vandaag – de 

enige R32 VRF-oplossing op de markt. 

Daar zijn nu de nieuwe generatie buitenunits 

City Multi YNW aan toegevoegd.

Leverbaar vanaf 2020
De City Multi-buitenunits met R32 zijn 

vanaf nu leverbaar in de types 200, 250 en 

300 met een koelvermogen van 22,4 kW 

tot 33,5 kW en een verwarmingsvermogen 

van 25,0 kW tot 37,5 kW.

Compatibel met Serie M
Mooi meegenomen is dat de Serie M lucht/

lucht binnenunits eenvoudig aansluitbaar 

zijn op de City Multi VRF-buitenunits. Dat 

is zeker een extra troef voor projecten waar 

het design van de units een rol speelt, zoals 

in hotels. Het Serie M-gamma biedt een 

ruime keuze aan stijlvolle binnenunits, zoals 

de Diamond en de Premium wandunits. 

Daarnaast vindt u er ook compacte 

toestellen, vloermodellen en cassette- en 

kanaalunits in terug. Het volledige 

assortiment is geschikt voor aansluiting op 

het City Multi VRF-systeem.

Met de nieuwe YNW R32 VRF units, is Mitsubishi 
Electric de eerste op de markt om een volledig 
gamma VRF-oplossingen aan te bieden met een lage 
GWP-waarde die bovendien mooi te combineren zijn 
met de stijlvolle Serie M-binnenunits.
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Het unieke Hybride VRF-systeem van Mitsubishi 

 Electric is beschikbaar in zowel de R2-serie als de 

Y-serie. Elke unit gebruikt een combinatie van koelmid-

del en water voor energie-uitwisseling, waardoor 

slechts een kleine hoeveelheid koelmiddel ook echt in 

het gebouw aanwezig is. Warmte en koude worden 

voornamelijk via water getransporteerd en vervolgens 

naar de binnenunits gebracht. Een bijkomend voordeel 

is dat de koperen leidingen vervangen worden door 

kunststoffen exemplaren, die zowel kostenefficiënter 

zijn als makkelijker om mee te werken. Ook testen op 

lekkage, zoals voorgeschreven door de F-gas richtlijn, 

worden overbodig.

Maximale flexibiliteit
Moderne hybride systemen bieden een maximale flexibi-

liteit op het vlak van gebruik, verdeling en functiekeuze 

per ruimte. Door het ruime aanbod aan binnenunits is 

een klimaatregeling mogelijk in elk type ruimte. Deze 

technologie is eenvoudig te koppelen aan het overkoe-

pelende gebouwbeheersysteem, wat een grote troef is 

bij de modernisering van bestaande gebouwen.

Bij de Hybride VRF-technologie wordt de energie uit een BC-Controller of Hydro Unit doorgegeven van koelmiddel naar water en daarna doorgestuurd naar de binnenunits. De Y-serie Hydro Unit daarentegen 

telt slechts één warmtewisselaar, de Hybride BC-Controller gebruikt vier platenwarmtewisselaars om gelijktijdig te kunnen verwarmen en koelen.

De City Multi Hybrid VRF is wereldwijd het eerste 2-pijpssysteem 
voor gelijktijdig koelen en verwarmen met warmterecuperatie dat 
de voordelen van directe expansie en een waterdragend 
systeem combineert. Nieuw voor dit gamma is de R32-
compatibiliteit voor zowel de R2- als de Y-serie. Deze 
baanbrekende hybride technologie is nu nog flexibeler.

City Multi Hybrid 
VRF systeem met R32

NIEUW

Hybride VRF-systemen worden gekenmerkt door 
hun hoge energie-efficiëntie, individueel comfort in 
elke kamer en een lagere belasting op het vlak van 
planning, onderhoud en montage. Daarnaast  bevat 
het systeem minder koelmiddel en is het dus 
 optimaal voorbereid op de strenge eisen van de 
toekomst. Een echte klimaatevolutie die het beste 
uit twee werelden combineert.

Ontdek alle nieuwigheden van de City Multi Hybrid VRF 

systemen: voorsprong.mitsubishi-les.com

Less is more 

Een City Multi Hybrid VRF-systeem 
heeft aanzienlijk minder aansluitpunten 
in het leidingnet, aangezien er amper 
koperleidingen gebruikt worden. Water 
zorgt voor de energie-uitwisseling en 
wordt doorheen kunststoffen leidingen 
vervoerd naar de binnenunits, wat de 
planning en montage aanzienlijk ver-
eenvoudigt.

Knowledge at work.

Hybrid BC-Controller with valve

Outdoor unit Y-series 

Y-series
 

R2-series 

Outdoor unit R2-series 

R32 refrigerant

Water

Water

M-NET

R32 / R410A refrigerant

Indoor units

Valve

M-NET

Hydro Unit with inverter driven water pump 
and plate heat exchanger 

Indoor units

Hybrid BC-Controller with valve

Outdoor unit Y-series 

Y-series
 

R2-series 

Outdoor unit R2-series 

R32 refrigerant

Water

Water

M-NET

R32 / R410A refrigerant

Indoor units

Valve

M-NET

Hydro Unit with inverter driven water pump 
and plate heat exchanger 

Indoor units

Volledig VRF-gamma op R32
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Een airconditioning unit moet gebruiksvriendelijk zijn. Daarom hechten we bij 

Mitsubishi Electric erg veel belang aan de intuïtieve gebruikersinterface van 

bedieningen. Van een compacte afstandsbediening aan de muur tot  een 

uitgebreide unit interface: systemen kunnen bediend worden aan de hand van 

knoppen, een touch screen of zelfs een web interface. Danzij een intuïtieve 

interface kunnen instellingen en waarden eenvoudig aangepast worden. Terwijl 

lokale bedieningen gebruikt worden om snel kleine en individuele aanpassingen 

te doen in kantoorruimtes en hotelkamers, zorgen systeembedieningen voor een 
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Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium
Autobaan 2 • 8210 Loppem  
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Lokale bedieningen 

• Zeer gebruiksvriendelijk 
• Minimalistisch design 
• Flexibel in gebruik
• Personalisatie mogelijk

Visueel controlesysteem AE-200   

• 10.4” verlicht bedieningspaneel
• Centraal beheer van gekoppelde binnenunits in een grafische interface
• Grondplan van het gebouw kan getoond worden
• Diverse specifieke functies mogelijk, zoals berekening van energiekost

RMI cloud-gebaseerd systeem   

• Zet verbruiksgegevens om in strategie voor optimalisering
• Beheer van gekoppelde apparaten
• Bewaart operationele en verbruiksgegevens en geeft ze grafisch weer

MELCloud intuïtieve mobiele controle op elk toestel 

Met de cloud-gebaseerde MelCloud app heb je het volledige beheer 
van het Mitsubishi Electric klimaatsysteem in handen. Met MELCloud 
beheer en controleer je eenvoudig alle systemen op je smartphone, 
tablet of PC, inclusief fouten- en timingrapporten. Een fantastische en 
handige tool die zelfs een geïntegreerde alarmfunctie via e-mail 
voorziet. Download de app nu via www.melcloud.com

Koppel MELCloud met NIKO Home Control

Mitsubishi Electric warmtepompen centraal aansturen? Dat gaat nu 
heel eenvoudig via Niko Home Control. Voer het gebruikersaccount 
van de MELCloud app in het domoticasysteem in om beide te 
koppelen. Zodra dit gebeurd is, begint MELCloud te communiceren 
met de Niko Home Control installatie en kunnen verwarming, 
koeling en warm water vanop één centrale plek worden beheerd.

centraal aangestuurde klimaatregeling en de monitoring van aparte gebouwen of 

meerdere eigendommen. Met als resultaat een efficiënt energiebeheer en een 

duidelijke kostenstructuur voor kantoorgebouwen, winkels en hotels. Mitsubishi 

Electr ic stur ingen zi jn 100% compatibel met al le gebruikeli jke 

gebouwbeheersystemen en geldende richtlijnen, zoals LonWorks®, BACnet, 

Modbus en KNX, en spelen zo een belangrijke rol in de evolutie naar slimme 

gebouwen. Er is bovendien een nauwe samenwerking met Niko om de Mitsubishi 

Electric systemen via MELCloud te koppelen aan Niko Home Control.

Ruime keuze – een bediening voor elk project 
De bediening is een essentieel onderdeel van elke airconditioning unit of warmtepomp. Mitsubishi Electric gaat 
dan ook steeds op zoek naar de perfecte match voor elk systeem. Onze lokale afstandsbedieningen en 
centrale, multi-interface systeem bedieningen bieden heel wat mogelijkheden in winkels, kantoren en hotels.

Centrale bediening AT-50 

• Volledig beheer en overzicht van het klimaatsysteem
• Eén enkele interface voor max. 50 binnenunits


