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nieuwe wanDunit MSZ-FH

 Kent en herkent u
Klimatisering op maat met de Deluxe wandunit
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Het doel voor ogen.
Nieuwe Deluxe wandunit met 3D I-see Sensor

De nieuwe wandunit heeft uw welzijn voor ogen. want met de 3D i-see Sensor ziet hij wat er moet 
gebeuren. De wandunit voor single- en multisplittoepassingen combineert technologische innovaties 
met een optimaal comfort. De wandunit is niet alleen fluisterstil, maar bekoort ook met zijn maximale 
energie-efficiëntie en innovatieve functies. Hij combineert spitstechnologie met een elegant en com-
pact ontwerp.

De voordelen op een rijtje:
•	Driedimensionale registratie van de kamer-

temperatuur
•	tweedelige luchtuitblaaslamel
•	Plasma-Quad-filter voor optimale hygiëne
•	Personenherkenning
•	Comfortabele en tochtvrije luchtuitblaas

ErP-conform
De Deluxe wandunits behalen nu al de beste 
energie-efficiëntiewaarden.

Duidelijke kwaliteit
De vakvereniging Gebäude-Klima e. V. (FGK) 
heeft de wandunits van Mitsubishi electric be-
kroond met haar kwaliteitszegel.
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ErP Ecodesign

Energie-efficiëntie zonder weerga 
De Deluxe wandunit behaalt bij het koelen en 
verwarmen de allerhoogste energie-efficiëntie 
(Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG).

Sinds 1 januari 2013 is een nieuwe ecodesign-richtlijn van toepassing op airconditi-
oners met een koelvermogen tot 12 kw. De eu wil dat producten met een aanzienlijk 
energieverbruik milieuvriendelijker worden door hoge eisen te stellen aan hun ener-
gie-efficiëntie. Zo wil men de CO2-uitstoot en het energieverbruik in europa met 20 % 
laten zakken tegen 2020. 

Op basis van de nieuwe meetcriteria behaalt de Deluxe wandunit nu al de beste 
energie-efficiëntiewaarden. Daarom is hij voor zowel koelen als verwarmen bekroond 
met het hoogste energiecertificaat: a+++.

energie die efficiënt wordt gebruikt.
ErP-conform

Baksteen in de maag
Onze thuis hebben we met veel liefde en oog 
voor detail ingericht. Luxueuze klimaatrege-
ling? Zeker, maar graag energiebesparend!

De Deluxe wandunit zorgt voor een passend klimaat in de kamer. De personen in de 
ruimte ervaren de luchtstroom als een natuurlijke, gezonde bries, die aangenaam 
aanvoelt. Dit is te danken aan een speciaal ontwikkelde techniek, die een onaange-
name, constante luchtstroom eindelijk naar het verleden verwijst.

Meer ruimte voor persoonlijke vrijheid.
Nieuw ruimtegevoel

Restauranthoudster 
Een perfect klimaat?  
Dat bereiken we door in 
te spelen op de persoon-
lijke wensen van onze 
gasten en ze stuk voor 
stuk met zorg te omrin-
gen.



Sensor with
eight elements

De 3D i-see Sensor tilt klimaatbeheersing naar een hoger niveau. Deze tempe-
ratuurgevoelige sensor deelt elke kamer op in acht niveaus, die telkens in 94  
segmenten worden opgesplitst. Zo meet hij in totaal 752 temperatuurpunten 
driedimensionaal en reageert hij snel op schommelingen. in het nauwkeurige 
sensorsysteem zit ook de schakelcentrale voor de tweevoudige lamellen van de 
luchtuitblaas. Door hun samenspel kunt u luchtstromen naar wens op een of 
meerdere mensen richten of het systeem indirect laten blazen zonder tocht.

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

Bij ons is zelfs het binnenklimaat 
maatwerk.

3D I-see Sensor

Elk niveau wordt op 94 punten gemeten.

Shoppingqueen 
Ik verkoop mode op maat van 
mijn klanten. Comfort draait bij 
mij niet alleen om persoonlijk 
kledingadvies, maar ook om 
een perfect binnenklimaat.

3D i-See SenSOr



De intelligente infraroodsensoren scannen snel de ruimte. als iemand de kamer bin-
nenkomt, dan herkent de sensor deze persoon en schakelt hij van stand-bymodus 
naar het gewenste programma. Huisdieren, zoa ls een hond, halen de Deluxe  
wandunit niet uit de stand-bymodus, omdat de driedimensionale sensor het verschil 
met de temperatuur van een mensenlichaam herkent.

techniek die overal in thuis is
Interactieve regeling

Zodra iemand de kamer binnenkomt, activeert het systeem het gewenste programma. De wandunit schakelt in stand-bymodus als er niemand in de kamer is.

interaCtieVe reGelinG



een perfecte indruk van een geheel krijgt u pas wanneer alle details goed op elkaar 
zijn afgestemd. De Deluxe wandunit toont alles wat erin zit. Steeds meer mensen 
hebben last van allergieën. Hun levenskwaliteit kan aanzienlijk stijgen door de lucht 
op de juiste manier te zuiveren. in een testruimte werd bevestigd dat de doeltreffende 
filtercombinatie 99 % van de bacteriën en virussen en 98 % van het pollen uit de 
lucht haalt.

Preventie
Waar veel medewerkers en patiënten 
zijn, moet de luchtkwaliteit gewoon 
kloppen. Daarom hebben onze  
ruimtes een gezond klimaat.

een aangenaam klimaat. 
Omdat het vanbinnen 
goed zit.

DEluxE waNDuNIt // teCHniSCHe DetailS

Virussen

Toepassingsgebied

Micro Deeltjesgrootte Nano

Stof Allergenen

Pollen

Virussen Slechte geuren

Plasma-Quad-filter Luchtreinigingsfilter

Schimmelsporen

Bacteriën Geur van huisdieren

Visgeur

Afvalgeur



teCHniSCHe DetailS // DEluxE waNDuNIt

Virussen
Bacteriën

Neutralisering/
sterilisatie

StofOngefilterde 
lucht

Gefilterde 
lucht 

Plasma-
veld

De Deluxe wandunit levert een belangrijke 
bijdrage aan uw gezondheid. De filter-
techniek verwijdert bijna alle schimmel-
sporen en stofdeeltjes die in de inge-
ademde lucht zitten.

Stof en schimmelsporen

tests hebben aangetoond dat de Plasma-
Quad-filter in een ruimte van 25 m3 al na 
115 minuten het aantal bacteriën met 
99 %, het pollen met 98 % en het katten-
haar met 94 % doet dalen.

Reeks tests met bacterieculturen uit kamerlucht, links zonder 
en rechts met Plasma-Quad-filter.

allergenen

Resultaten van de testreeks, links zonder en rechts met 
Plasma-Quad-filter.

Virussen

Besmettelijke ziektes hangen soms letter-
lijk in de lucht. in een testruimte van 25 m3 
elimineerde de Plasma-Quad-filter na 65 
minuten ongeveer 99 % van alle virussen.

Binnenin werkt de Plasma-Quad-filter als 
een elektrisch gordijn, dat door de ontla-
ding de bacteriën en virussen in de ver-
vuilde omgevingslucht onschadelijk maakt.

Plasma-Quad-filter

luchtreinigingsfilter

een speciale filter verwijdert onaangena-
me geuren en zorgt bijvoorbeeld in een 
volle ruimte voor een permanent fris en 
aangenaam gevoel.
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De exacte gegevens vindt u ook op de technische  
fiche van de MSZ-FH of online op:

Uw professionele partner van Mitsubishi Electric:

Performer
Mijn succes is gebaseerd 
op mijn hoge kwaliteitsbe-
loften en het gebruik van 
toekomstgerichte techno-
logieën – en hier laat ik de 
cijfers graag spreken. 


