LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

HYPER HEATING
Efficiënt verwarmen

HYPER HEATING WARMTEPOMPEN

Energie is onze toekomst, laten we er zuinig mee omspringen !
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LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

Energieprestaties
De lucht/lucht warmtepomp bestaat uit een buitenunit
en een binnenunit die aan de muur wordt bevestigd of
op de grond wordt geplaatst. Dankzij zijn circuit voor de
koelvloeistof die afwisselend wordt gecomprimeerd en
ontspannen, recupereert de buitengroep zelfs bij koud weer
de energie die in de lucht zit en brengt die energie in uw
huis binnen.

Energiebesparing
Werkingsprincipe
van de lucht/lucht warmtepomp
■ Werkingsprincipe

van de lucht/lucht warmtepomp
Opgenomen elektrische energie
Het koelmiddel wordt gecomprimeerd
zodat zijn temperatuur stijgt

1kW

Compressor

Lucht/lucht warmtepompen worden ook omkeerbare
airconditioners genoemd, omdat u hiermee de woning
tijdens de zomermaanden kunt afkoelen. Daarbij wordt de
circulatierichting van de vloeistof eenvoudigweg door een
klep omgekeerd.
Warmtepompen halen tot 75% van hun energie uit de
buitenlucht en verbruiken voor het overige heel weinig
elektrische energie. Hierdoor kunnen ze de CO2 -uitstoot ten
opzichte van een verwarmingsketel in sommige gevallen tot
80% terugdringen.
De grootste besparing die u met warmtepompen kunt
realiseren, merkt u echter op uw energiefactuur - zeker als
u voordien met een traditioneel verwarmingssysteem met
een verwarmingsketel of elektrische radiatoren werkte.

Buitenlucht
Gratis warmte
uit de lucht gehaald

Binnenlucht
Geleverde warmte

Verdamper
Ontspanner

4kW
Met behulp van de ontspanner
wordt de temperatuur van het
koelmiddel naar beneden gehaald

Condensor

5kW

Warmte

COP* =

Verwarmingsvermogen
Elektrisch vermogen

Hernieuwbare energie
Jaarlijkse CO2-uitstoot (kg CO2/m2)

40

Tot 80% minder broeikasgassen
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■ Stookolie ■ Elektriciteit ■ G
 az HR ■ Gaz condensatie ■ Lucht/lucht warmtepomp
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LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

Hyper Heating: topprestaties
Dankzij het gebruik van de Hyper Heating-technologie
garanderen wij u comfort tegen betaalbare prijzen. Zowel
tijdens de zomer als tijdens de strengste winter.
Uitzonderlijke verwarmingsprestaties
Mitsubishi Electric ontwikkelde de Hyper Heatingtechnologie specifiek voor heel koude klimaten. Deze
technologie verbetert de prestaties van uw warmtepomp
en zorgt ervoor dat zijn verwarmingsvermogen tot op een
buitentemperatuur van –15 °C behouden blijft en dat er
nog kan worden verwarmd tot een buitentemperatuur van
-25 °C. Mede doordat de technologie de temperatuur snel
kan doen stijgen, kunt u dankzij Hyper Heating zelfs de
strengste winters met een gerust hart tegemoetzien.

Verwarmingsoptimalisatie
Zo realiseert men, voor eenzelfde omkasting, een
kleinere compressormantel met een toegenomen intern
compressievolume. De compressor is dan ook zeer krachtig,
wat zich vertaalt in verbeterde prestaties, zelfs bij zeer lage
buitentemperaturen.

Evolutie van het verwarmingsvermogen
Verwarmingsvermogen

Hyper Heating van Mitsubishi Electric

100 %
75 %
aard
Stand

50 %

warm

tepom

p

25 %

Uniek productieproces
De uitzonderlijke prestaties van de Hyper Heating technologie
worden verwezenlijkt door een nieuw compressorontwerp
waarbij een kleinere compressor eenzelfde vermogen levert..
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Buitentemperatuur°C
Hyper Heating : behoud van het vermogen, ook bij koude temperaturen

Deze productiemethode laat toe:
•

De metalen compressormantel te harden, zodat de
rendementsverliezen door metaaluitzetting onbestaande
zijn.

•

De wrijvingen in de compressor te verminderen en
zo ook de temperatuur van de compressormantel te
verlagen.
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VLOERUNIT MFZ-KJ
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VLOERUNIT MFZ-KJ

Vloerunit Hyper Heating
Aanpassen aan uw inrichting

Aanpassen aan uw inrichting

De MFZ-KJ kan op drie verschillende manieren worden
geïnstalleerd en zich op die manier aan de inrichting van
uw woning en aan uw voorkeuren aanpassen.

1

2

3

Meer comfort dankzij de oriëntatie van de luchtstromen
1

Verwarmingsmodus
In de verwarmingsmodus is de oriëntatie van de
luchtstromen geoptimaliseerd, waardoor de MFZ-KJ
vloerunit u een perfect comfort biedt. Daarbij wordt de
lucht in de kamer gelijktijdig naar boven en naar onderen
verspreid. Door die verspreiding ontstaat een homogene
temperatuur in de volledige kamer en wordt een ideaal
comfortniveau gegarandeerd.
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- Op de vloer (dankzij flexibele voet) - 2 - Aan de muur, niet ingebouwd
- Aan de muur, ingebouwd (-7cm diepte)

Verwarmingsmodus

Koelmodus
In de koelmodus blaast de MFZ-KJ vloerunit in de
kamer alleen naar boven. Doordat frissere lucht van
nature uit ‘zwaarder’ is dan de omgevingslucht, zakt de
uitgeblazen lucht en vermengt ze zich op die manier met de
omgevingslucht. Die verspreiding van de lucht leidt tot een
aangename en efficiënte afkoeling van de kamer.

Koelmodus

Snelle verwarmingsmodus
Met behulp van deze modus kan de temperatuur van de
kamer versneld worden opgevoerd. De vloerunit past bij het
opstarten de stand van zijn uitblaaslamellen aan, om een
deel van zijn uitgeblazen lucht opnieuw op te warmen. Zo
zorgt deze unieke functie ervoor dat de uitgeblazen lucht
sneller een hogere temperatuur bereikt en de kamer dus in
een korte tijdspanne wordt verwarmd.

20

Snelle verwarmingsmodus

dB(A)

Fluisterstille werking

De stilste vloerunit op de markt!
De warmtepompen van Mitsubishi Electric zijn bekend
om hun heel discrete werking. Met een geluidsniveau van
slechts 20 dB(A) in de koelmodus heerst in de kamer zo’n
rustige sfeer dat u niet eens merkt dat de MFZ-KJ vloerunit
werkt. (Geluidsniveau op 1 m – 2,5 kW.)

Fluisterstille werking

GELUIDSNIVEAU
In een
metrostel

80 dB

In een stille wagen
(40km/u)

In een bibliotheek

60 dB

40 dB

Geruis van
bladeren

20 dB

Limieten van het
menselijke gehoor
(bijzonder stil)

10 dB

Het stilst!
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WANDUNIT MSZ-FH
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WANDUNIT MSZ-FH

Wandunit Hyper Heating
Aangepaste luchtuitblaas dankzij Double Vane functie
De tweevoudige uitblaaslamellen sturen verschillende
luchtstromen aan, in twee richtingen. Iedere uitblaas werkt
afzonderlijk, waardoor een betere verspreiding van de lucht
mogelijk is of waardoor één toestel twee verschillende zones
kan opwarmen.
Directe of indirecte luchtuitblaas
De 3D I See Sensor detecteert de aanwezigheid van personen
en kan deze ook in de ruimte lokaliseren. Het is dus mogelijk
om de luchtuitblaas op twee manieren te regelen via de
afstandsbediening:
• Directe luchtuitblaas, waarbij het toestel zich rechtstreeks op
de persoon richt
• Indirecte luchtuitblaas, waarbij de persoon zelf vermeden
wordt.
Wanneer er zich meerdere personen in de kamer bevinden,
past het toestel zijn luchtstromen aan om zoveel mogelijk te
voldoen aan de gekozen instelling.

Tweevoudige uitblaaslamellen

Directe luchtuitblaas

Indirecte luchtuitblaas

Dankzij de ‘Natural Flow Breeze’ brengt het toestel een
stukje natuur naar uw kamers. Door de exacte regeling
van de hoeveelheid lucht en de precieze aansturing van de
luchtstromen waant u zich in de openlucht.
Plasma Quad filter voor een zuivere lucht

Testresultaten

Het Plasma Quad principe
De Plasma Quad filter werkt als een elektrisch gordijn, dat door
ontlading de bacteriën en virussen in de vervuilde omgevingslucht
onschadelijk maakt.

Een speciale luchtreinigingsfilter verwijdert
onaangename geuren

n Bacteriën

n Virussen

In een testruimte van 25 m3 elimineerde de Plasma
Quad filter na 115 minuten ongeveer 99 % van alle
bacteriën.

In een testruimte van 25 m3 elimineerde de Plasma
Quad filter na 65 minuten ongeveer 99 % van alle
virussen.

(Test Nº) KRCES-Bio, Test Report N° 23-0311

(Test Nº) VRC-Center, SMC N° 23-002

n Allergenen

n Stof

In een testruimte van 25 m3 elimineerde de Plasma
Quad filter 94 % van het kattenhaar en 98 % van de
aanwezige pollen.

In een testruimte van 25 m3 elimineerde de Plasma
Quad filter 88,6 % van de schimmelsporen en
stofdeeltjes die in de ingeademde lucht zitten.

(Test Nº) ITEA Nº 12M-RPTFEBO22

(Test Nº) ITEA Nº 12M-RPTFEBO22
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WANDUNIT MSZ-FH

3D I See Sensor
Een homogene temperatuur over de volledige ruimte

Energie besparen dankzij de aanwezigheidsdetector

De MSZ-FH wandunit is uitgerust met een 3D I See Sensor.
Deze 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 sensorsysteem zit
ook de aansturing voor de tweevoudige lamellen van de
luchtuitblaas.

Het toestel is voortdurend op zoek naar de aanwezigheid van
personen in de ruimte en kan deze ook lokaliseren. Het toestel
laat energiebesparing toe door de ingestelde temperatuur
automatisch aan te passen zodra niemand meer gedetecteerd
wordt in de ruimte (+/- 2°C). Wanneer iemand de kamer terug
binnenkomt, wordt de basis ingestelde temperatuur opnieuw
aangehouden.

Temperatuursensor
Sensor with
eight elements

未8 × 94 zones
Aanwezigheidssensor

De sensor tast de ruimte
van rechts naar links af
Ruimte verdeeld in 752 zones
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LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

Sturing ter plaatse en van op afstand
Programmering van uw comfort ‘à la carte’

Eenvoudige afstandsbediening

De binnenunits zijn standaard uitgerust met een infrarood
afstandsbediening. Met de geïntegreerde weekklok
kunt u de parameters instellen om het toestel aan en uit
te schakelen en om de temperatuur op verschillende
tijdstippen van de dag of de week automatisch te laten
stijgen of dalen. Verhoog uw comfort en beperk uw
energieverbruik. Dankzij de 28 programmeerbare timers per
week hoeft u zich nergens nog zorgen over te maken!
Stuur uw installatie van op afstand; wifi-interface (optie)
De binnenunits zijn compatibel met de wifi-interface
van Mitsubishi Electric (MAC-557IF-E). Met behulp van
deze interface kunt u uw systeem van Mitsubishi Electric
aansluiten op het wifi-netwerk van uw woning en uw
verwarmings- en koelinstallatie op afstand sturen dankzij
de MELCloud-app op uw smartphone, tablet of computer.

MELCloud biedt u de volgende mogelijkheden:
- Verandering werkingswijze (verwarmen/koelen)
- Controle over de uitblaassnelheid en richting
- Selectie van uw comforttemperatuur
- Configuratie van uw weektimer
- Optimalisatie van uw energiebesparingen
- De mogelijkheid voor uw gasten om het comfort van hun
logeerkamer vanaf hun smartphone te regelen
-Toegang tot de vorstbeveiliging voor uw woning wanneer u
er niet bent
- Automatisch uitschakelen en opnieuw inschakelen van de
gekozen units met behulp van de vakantiemodus

Tablet en smartphone met MELCloud applicatie

- Het weerbericht raadplegen

Werkingsprincipe

Wi-Fi interface

Internet router
met WPS knop

Internet
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MSZ-FH

MSZ-FH

vanaf

20

MUZ-FH25/35 VEHZ

SCOP

dB(A)

tot

4,9

-25/+24°C

-10/+46°C

energie
efficiëntie

1

KOELEN

MSZ-FH25VE
MUZ-FH25VEHZ

VERWARMEN

MUZ-FH50 VEHZ

WiFi
MELCloud

MSZ-FH35VE
MUZ-FH35VEHZ

MSZ-FH50VE
MUZ-FH50VEHZ

Nominale koelcapaciteit

kW 2.50

3.50

5.00

Koelcapaciteit min/max

kW 0.80 / 3.50

0.80 / 4.00

1.90 / 6.00

Opgenomen vermogen incl. binnenunit

kW 0.485

0.820

1.380

4.27/ A

3.62/ A

SEER/Seizoensgebonden energie-efficiëntie klasse - 9.1

8.9

7.2

Elektrisch verbruik

138

244

EER/Energie-efficiëntie klasse

- 5.15/ A
kWh/j 96

Werkingsgebied

°C -10 / +46

-10 / +46

-10 / +46

Nominale verwarmingscapaciteit

kW 3.20

4.00

6.00

Verwarmingscapaciteit min/max

kW 1.0 / 6.3

1.0 / 6.6

1.7 / 8.7

Verwarmingsvermogen bij -7°C / -15°C

kW 3.20

4.00

6.00

Opgenomen vermogen incl. binnenunit

kW 0.580

0.800

1.480

5.00/ A

4.05/ A

SCOP/Seizoensgebonden energie-efficiëntie klasse - 4.9

4.8

4.2

Elektrisch verbruik

1173

2006

-25 / +24

-25 / +24

MSZ-FH35VE

MSZ-FH50VE

COP/Energie-efficiëntie klasse

Werkingsgebied

Binnenunits

- 5.52/ A
kWh/j 924
°C -25 / +24
MSZ-FH25VE

Luchtvolume bij koeling

(laag/hoog) m3/u 234/282/378/516/696

234/282/378/516/696

384/444/516/606/744

Geluidsniveau bij koeling op 1 m

(laag/hoog)* dB(A) 20/23/29/36/42

21/24/29/36/42

27/31/35/39/44

Geluidsdruk niveau bij koeling
Hoogte x Breedte x Diepte
Gewicht		
Diameter condensafvoer

Buitenunits

(hoog) dB(A) 58
mm 305 (+17) x 925 x 234
kg 13.5
mm 16
MUZ-FH25VEHZ

58

60

305 (+17) x 925 x 234

305 (+17) x 925 x 234

13.5

13.5

16

16

MUZ-FH35VEHZ

MUZ-FH50VEHZ

Luchtvolume bij koeling

(hoog) m3/u 1878

1878

2928

Geluidsniveau bij koeling op 1 m

(hoog)* dB(A) 46

46

51

Geluidsdruk niveau bij koeling

(hoog) dB(A) 60

Hoogte		
Breedte		
Diepte		
Gewicht		

61

64

mm 550
mm 800
mm 285

550
800
285

880
840
330

kg 37

37

55

Koeltechnische gegevens
Diameter aansluiting vloeistofleiding

inch 1/4”

1/4”

1/4”

Diameter aansluiting gasleiding

inch 3/8”

3/8”

1/2”

Max leidinglengte / Max hoogteverschil

m 20/12

20/12

30/15

Voorgevuld tot

m 7

7

7

R410A

R410A

Koelmiddel		

- R410A

Elektrische gegevens
220-240, 1, 50

220-240, 1, 50

Voedingskabel buitenunit

Voedingsspanning

mm2 3 x 2.5 mm²

3 x 2.5 mm²

3 x 2.5 mm²

Communicatiekabel

mm2 4 x 2.5 mm²

4 x 2.5 mm²

4 x 2.5 mm²

16

16

Afzekering

10

V, fase, Hz 220-240, 1, 50

A 10

Gemeten volgens EN 14511-2 ; SCOP/SEER volgens EN14825.
Jaarlijks elektrisch verbruik : gemeten volgens EN14825, het eigenlijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en plaats van installatie

* : gemeten in een echoloze ruimte

MFZ-KJ

MFZ-KJ25/35/50VE

vanaf

20

MUFZ-KJ25/35VEHZ

SCOP

dB(A)

tot

4,4

-25/+24°C

-10/+46°C

energie
efficiëntie

1

KOELEN

MFZ-KJ25VE
MUFZ-KJ25VEHZ

VERWARMEN

MUFZ-KJ50VEHZ

WiFi
MELCloud

MFZ-KJ35VE
MUFZ-KJ35VEHZ

MFZ-KJ50VE
MUFZ-KJ50VEHZ

Nominale koelcapaciteit

kW 2.50

3.50

5.00

Koelcapaciteit min/max

kW 0.50 / 3.40

0.50 / 3.70

1.60 / 5.70

Opgenomen vermogen incl. binnenunit

kW 0.540

0.940

1.410

3.72/ A

3.55/ A

SEER/Seizoensgebonden energie-efficiëntie klasse - 8.5

8.1

6.5

Elektrisch verbruik

150

266

EER/Energie-efficiëntie klasse

- 4.63/ A
kWh/j 102

Werkingsgebied

°C -10 / +46

-10 / +46

-10 / +46

Nominale verwarmingscapaciteit

kW 3.40

4.30

6.00

Verwarmingscapaciteit min/max

kW 1.20 / 5.10

1.20 / 5.80

2.20 / 8.40

Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -15°C

kW 3.40

4.30

6.00

Opgenomen vermogen incl. binnenunit

kW 0.770

1.100

1.610

3.91/ A

3.73/ A

SCOP/Seizoensgebonden energie-efficiëntie klasse - 4.4

4.3

4.2

Elektrisch verbruik

1158

1467

-25 / +24

-25 / +24

MFZ-KJ35VE

MFZ-KJ50VE

COP/Energie-efficiëntie klasse

Werkingsgebied

Binnenunits

- 4.42/ A
kWh/j 1104
°C -25 / +24
MFZ-KJ25VE

Luchtvolume bij koeling

(laag/hoog) m3/u 234/294/354/426/492

234/294/354/426/492

336/402/480/558/636

Geluidsniveau bij koeling op 1 m

(laag/hoog)* dB(A) 20/25/30/35/39

20/25/30/35/39

27/31/35/39/44

Geluidsdruk niveau bij koeling
Hoogte x Breedte x Diepte
Gewicht		
Diameter condensafvoer

Buitenunits

(hoog) dB(A) 49
mm 600 x 750 x 215

50

56

600 x 750 x 215

600 x 750 x 215

kg 15

15

15

mm 16

16

16

MUFZ-KJ35VEHZ

MUFZ-KJ50VEHZ

MUFZ-KJ25VEHZ

Luchtvolume bij koeling

(hoog) m3/u 1878

1878

2748

Geluidsniveau bij koeling op 1 m

(hoog)* dB(A) 46

47

49

Geluidsdruk niveau bij koeling

(hoog) dB(A) 59

Hoogte		
Breedte		
Diepte		
Gewicht		

60

63

mm 550
mm 800
mm 285

550
800
285

880
840
330

kg 37

37

55

Koeltechnische gegevens
Diameter aansluiting vloeistofleiding

inch 1/4”

1/4”

1/4”

Diameter aansluiting gasleiding

inch 3/8”

3/8”

1/2”

Max leidinglengte / Max hoogteverschil

m 20/12

20/12

30/15

Voorgevuld tot

m 7

7

7

R410A

R410A

Koelmiddel		

- R410A

Elektrische gegevens
220-240, 1, 50

220-240, 1, 50

Voedingskabel buitenunit

Voedingsspanning

mm2 3 x 2.5 mm²

3 x 2.5 mm²

3 x 2.5 mm²

Communicatiekabel

mm2 4 x 2.5 mm²

4 x 2.5 mm²

4 x 2.5 mm²

16

16

Afzekering

V, fase, Hz 220-240, 1, 50

A 10

Gemeten volgens EN 14511-2 ; SCOP/SEER volgens EN14825.
Jaarlijks elektrisch verbruik : gemeten volgens EN14825, het eigenlijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en plaats van installatie

* : gemeten in een echoloze ruimte
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MITSUBISHI ELECTRIC, een internationale groep
Mitsubishi Electric, opgericht in 1921, is een wereldleider in
de productie en verkoop van elektrische en elektronische
apparatuur. De groep telt 115 000 medewerkers, waarvan
2 000 wetenschappers in laboratoria in Japan, de Verenigde
Staten en Europa, en is actief in 36 landen. De omzet
bedraagt ongeveer 36 miljard euro.
http://global.mitsubishielectric.com

 ls pionier in technologie, comfort, milieu en duurzame
A
ontwikkeling, commercialiseert Mitsubishi Electric, in
België, sinds 1996 een volledig gamma ariconditioning- en
verwarmingssystemen. Bedoeld voor de residentiële en
tertiaire sector, combineren ze technologische innovatie,
comfort en energie-optimalisatie. Ze worden gefabriceerd
in Japan, Thailand en Schotland. Vandaag de dag wordt
er elke minuut een warmtepomp van Mitsubishi Electric
verkocht in Europa.
www.mitsubishi-electric.be

Uw professionele partner van Mitsubishi Electric

Autobaan 2, 8210 Loppem
050/40.48.48 - info@mitsubishi-electric.be - www.mitsubishi-electric.be

www.mitsubishi-electric.be
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