WE CREATE NEW SOLUTIONS
Producten en technologieën

VOORWOORD

Al jaren behoort Mitsubishi Electric Living Environment
Systems tot de marktleidende aanbieders op het gebied
van klimatisatietechnologie. De ontwikkeling van hooge
fficiënte oplossingen in verwarmings- en klima
tisatie
technologie zet door in deze veeleisende markt. Wij van
Mitsubishi Electric Living Environment Systems ontwikkelen en creëren deze oplossingen.
Wij bouwen voort op de verdere ontwikkeling van bestaande
technologieën en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
In deze brochure informeren wij u over nieuwe producten en
intern ontwikkelde innovaties.
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Een mooi voorbeeld van zo een innovatie is ons Hybrid City
Multi VRF systeem (HVRF). Dit nieuwe systeem is wereldwijd
het eerste 2-pijpssysteem voor gelijktijdig koelen en ver
warmen met warmterecuperatie dat de voordelen van directe
expansie en een waterdragend systeem combineert.
Voor gedetailleerde informatie of een volledige productcatalogus
neemt u contact op met ons via info@mitsubishi-electric.be of
via het nummer +32 (0)50 404848.
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SERIE M
De units van Mitsubishi Electric behoren
voornamelĳk tot energie-efficiëntieklasse A tot
A+++, zowel in koeling als verwarming. Door de
toepassing van de invertertechniek bĳ al onze
toestellen, verwarmt u met deze lucht/lucht
warmtepompen zuiniger dan met conventionele
verwarmingssystemen.

innovations.mitsubishi-les.com
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SERIE M // MSZ-FH

Deluxe wandunit met 3D isee-Sensor

Recht op het doel afgaan
De deluxe wandunit heeft uw welzijn voor ogen. Want met de
3D isee-Sensor ziet hij wat er moet gebeuren. De warmtepomp 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.
Enkele voordelen op een rij:
• Driedimensionale registratie van de kamertemperatuur
• Personenherkenning
• Tweedelig luchtuitblaaslamel
• Comfortabele en tochtvrije luchtuitblaas
• Plasma-Quad-Filter voor optimale hygiëne

Hyper Heating
U kunt bij deze binnenunit opteren voor een Hyper Heating
buitenunit. De Hyper Heating technologie zorgt ervoor dat het
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.
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SERIE M // MSZ-EF

Premium design wandunits

Techniek in zijn zuiverste vorm
De Premium design wandunits combineren een moderne look
met innovatieve technologie. Dankzij de keuze uit zes bouwgroottes – met een verwarmingsvermogen tot 5,8 kW – zijn
deze wandunits geschikt voor praktisch alle ruimten.
Het strakke design en drie beschikbare kleuren (wit, blinkend
zwart en mat zilver) garanderen een harmonieuze visuele integratie in de ruimte. De fluisterstille werking creëert harmonie
en maakt de units uitermate geschikt voor geluidsgevoelige
woon- en werkomgevingen. Tot slot kunt u zich verheugen
over het lage energieverbruik: door het gebruik van innovatieve
invertertechnologie behalen de Premium design wandunits
hoge scores op vlak van energie-efficiëntie.
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De vlakke en symmetrische look blijft ook tijdens gebruik behouden. De enige waar te nemen optische verandering is het
openen en sluiten van de lamellen bij het in- en uitschakelen.
Alle Premium design wandunits zijn uitgerust met een intelligente afstandsbediening. De handige weektimer slaat het
persoonlijk gewenste klimaat op en zorgt voor een energiebesparende werking.

SERIE M // MSZ-SF

Compacte wandunit

Opvallend onopvallend
De compacte wandunits zijn uitermate geschikt als u een
zuinige klimaatregeling wilt voor zowel kleine als grotere ruimten. Ze zijn verkrijgbaar vanaf 1,7 kW tot 5,8 kW
verwarmingsvermogen. Met hun compacte afmetingen integreren de binnenunits zich naadloos in het interieur. Ook
omdat ze extreem stil werken, vallen ze nauwelijks op. De
gepatenteerde luchtuitlaat met Dual Air Guide garandeert dat
de lucht tochtvrij wordt uitgeblazen tijdens het koelen en dat
de lucht optimaal wordt verspreid bij het verwarmen.

Geslaagde weekplanning
Met de weektimer kunnen tot vier individuele schakelpunten
voor elke dag worden ingesteld. Het apparaat kan eenvoudig
worden in- en uitgeschakeld. Bovendien kan voor elk schakelpunt een insteltemperatuur worden opgegeven. Zo kan het
toestel behoeftegericht en energiebesparend worden bestuurd.
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SERIE M // MFZ-KJ

Design vloerunit

Duurzaam binnenklimaat
De vloerunit MFZ-KJ biedt u meer comfort dankzij de
oriëntatie van de luchtstromen. In de verwarmingsmodus is
de oriëntatie van de luchtstromen geoptimaliseerd, waardoor
de MFZ-KJ vloerunit u een optimaal 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.
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.
Met behulp van de snelle verwarmingsmodus kan de temperatuur van de kamer versneld worden opgevoerd. De vloerunit
past dan de stand van zijn blaaskleppen aan en blaast een
deel van zijn lucht naar de onderkant om de lucht opnieuw te
verwarmen, waardoor de kamer veel sneller kan worden
verwarmd.
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De MFZ-KJ vloerunit is uitgerust met een weektimer. Met de
infrarood afstandsbediening kunt u de parameters instellen
om het toestel in 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!
Hyper Heating
Deze technologie zorgt ervoor dat het 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.

SERIE M // MXZ-3D/6C

Multisplit buitenunits

Speelruimte bij de planning
Dankzij het Multisplit systeem is het mogelijk om één buitenunit met meerdere binnenunits te combineren (tot 6). Daarom
is dit een zeer plaatsbesparende oplossing voor de individuele
klimaatregeling van meerdere ruimten.

Dankzij de ruime selectie units, met een koel/verwarmingsvermogen variërend van 3,3 tot 14 kW, vindt u altijd het model
dat past bij uw situatie: met mogelijkheid om twee tot zes
individueel regelbare binnenunits aan te sluiten.

De buitenunits zijn ontwikkeld voor en afgestemd op het
West-Europese klimaat waardoor ze gegarandeerd de gevraagde prestaties leveren. Het type unit wordt bepaald aan
de hand van systeemeisen, de functie en de capaciteit. Dit
bepaalt ook mee de grootte van de unit.
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MR. SLIM
De Mr. Slim systemen vinden hun toepassing in
situaties waarbij de bedrijfszekerheid gegarandeerd
moet worden. Veelal worden de systemen dan ook
toegepast in serverruimtes, restaurants en winkels;
plaatsen waar een oncomfortabel binnenklimaat of
sterke temperatuurfluctuaties grote economische
of operationele schade kunnen veroorzaken.
Natuurlijk is naast de bedrijfszekerheid ook het
comfort van essentieel belang. De Mr. Slim warmtepompen koelen, verwarmen, filteren en ontvochtigen
uw ruimtes zodat het binnenklimaat altijd prettig
aanvoelt.

innovations.mitsubishi-les.com
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MR. SLIM // PUHZ-ZRP

Power Inverter

Klimatisatietechniek die voldoet
aan de hoogste eisen
De Power Inverter-buitenunits tillen energie-efficiëntie bij
klimatisatiesystemen voor commercieel gebruik naar een

hoger niveau. De invertertechniek staat garant voor een constante binnentemperatuur waarvoor een minimale hoeveelheid energie moet worden ingezet. Hierbij wordt het toerental
van de compressor voortdurend aangepast aan het gevraagde vermogen. Dankzij de traploze regeling is een uiterst energiezuinige werking mogelijk. Daarbij wordt voorkomen dat
de unit voortdurend uitvalt en opnieuw opstart. De Power
Inverter buitenunits maken gebruik van een speciale Power
Receiver voor de onderkoeling van het koelmiddel en twee
afzonderlijk gestuurde expansiekleppen. Daardoor werken
deze toestellen in iedere werkingstoestand in het ideale
werkingsbereik.

Ideaal voor commerciële toepassingen
De Mr. Slim-units zijn uitermate geschikt voor gebruik in middelgrote ruimten en kunnen als mono-split of simultaan werkende multi split worden toegepast. De Mr. Slim-serie bestaat
uit bijzonder energiezuinige en krachtige systemen, die moeiteloos in een veeleisende omgeving worden geïntegreerd. U
vindt de Mr. Slim-units bijvoorbeeld terug in praktijken van
geneesheren, serverruimten, kantoren, winkels of restaurants.
Zeker in die toepassingen zijn een fluisterstille werking, een
hoge bedrijfsveiligheid en een laag energieverbruik van groot
belang.
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MR. SLIM // PLA-ZRP

4-weg cassette-unit met filterlift

Zeer tegemoetkomend
De cassette-unit beschikt over vier luchtstroomopeningen,
voor een gelijkmatige verspreiding van de lucht, zonder tocht,
zelfs bij zeer lage plafonds. De individueel afstelbare uitblaaslamellen kunnen eenvoudig worden bediend met behulp van
de bedrade afstandsbediening. Door een continue golvende
beweging van de 4 individuele uitblaaslamellen wordt elke
hoek van de kamer voorzien van geconditioneerde lucht. Zo
worden eventuele temperatuursgradaties uitgesloten. De innovatieve i-see-sensor registreert met behulp van infrarood-

sensors de temperatuur in de kamer, en regelt de luchtverspreiding zo dat de temperatuurspreiding in de hele kamer zo
gelijkmatig mogelijk is. Bovendien wordt hiermee onnodig
oververwarmen voorkomen. Zo gaat het energieverbruik omlaag en wordt het comfort aanzienlijk verhoogd. De filterlift
vereenvoudigt
het
onderhoud,
doordat
met
de
afstandsbediening de filter voor schoonmaakwerkzaamheden
tot wel 4 meter omlaag kan worden gebracht.

1,2 m

2,0 m

2,8 m

4,0 m
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MR. SLIM // PCA-RP

Plafondonderbouwunit PCA-RP

Trendsetter in opmars
De nieuwe plafondonderbouwunit PCA-RP35KAQ is met zijn
compacte vormgeving ideaal voor plaatsen die een koelvermogen tot 3,6 kW vereisen. Deze units zijn opbouw units ontworpen voor montage direct tegen het plafond. Wanneer er
geen inbouwmogelijkheden in het plafond zijn, is deze unit
een goed alternatief. In combinatie met de Power Inverter

buitenunits worden hoge efficiëntiewaarden gehaald. De
complete serie omvat toestellen met een koelvermogen van
3,6 kW tot 13,4 kW in zeven uitvoeringen. Met speciale combinaties voor technische werkplaatsen wordt een voelbaar
koelvermogen van 95 % gehaald.
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CITY MULTI VRF
Het City Multi-systeem is ideaal voor grote
gebouwen waar individuele oplossingen voor
klimatiseren gewenst zijn. Het grote aanbod
binnenunits en het uitgebreide gamma aan buitenunits staan bij de planning en de installatie garant
voor een uitermate grote flexibiliteit.

innovations.mitsubishi-les.com
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CITY MULTI VRF // PUMY-P // PAC-MK

PUMY-buitenunit

De energie boost voor elk HVAC systeem
Bij de ontwikkeling van de nieuwe PUMY buitenunits van het
City Multi VRF-systeem is bijzondere aandacht besteed aan
de verbetering van de energie-efficiëntiewaarden. In hun
marktsegment behalen de nieuwe PUMY buitenunits de
hoogste EER- en COP-waarden en geven daarmee het goede
voorbeeld. De beste energie-efficiëntiewaarden, het laagste
geluidsniveau, leidinglengtes tot 300 meter en een ruime
keuze aan aantrekkelijke binnenunits zorgen voor een
comfortabel binnenklimaat.

Een buitenunit voor 33 verschillende binnenunits
Met de nieuwe PAC-MK-branch boxen kunnen nu ook alle
Serie M binnenunits worden aangesloten. De branch boxen
zijn beschikbaar met drie of vijf aansluitingen en maken
integratie van acht binnenunits op een PUMY-systeem
mogelijk. De Serie M binnenunits overtuigen door hun
bijzonder laag geluidsniveau, compacte afmetingen en
aantrekkelijke vormgeving.
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CITY MULTI VRF // PUHY-EP // PAC-LV

De nieuwe City Multi buitenunits YLM

Slim en krachtig
De nieuwe City Multi buitenunits werden ontwikkeld met
focus op seizoensefficiëntie. De units werden in koelmodus
tot 47 % en in verwarmingsmodus tot 21 % efficiënter. Dit is
mogelijk door het gebruik van een nieuwe innovatieve aluminium warmtewisselaar met vlakke buizen. Deze hebben een
groter warmtewisselend oppervlak en een lager drukverlies.
Mitsubishi Electric is de eerste fabrikant ter wereld die een
VRF-systeem met deze technologie heeft uitgerust. Nieuw is
ook de hoge efficiëntiecompressor waarvan de compressorkenmerken eveneens werden geoptimaliseerd voor een hoge
seizoensefficiëntie.
De buitenunit beschikt over een variabele verdampingstemperatuur. Wanneer in het complete systeem de instelwaarde
bijna wordt bereikt, dan verhoogt het systeem de verdampingstemperatuur in de binnenunits. Hierdoor ontstaan
mildere luchtuitblaastemperaturen en behaalt men een extra
energiebesparing van ongeveer 8 %.

16

De warmtewisselaar is in twee segmenten verdeeld die
afwisselend ontdooien. Zo blijft het verwarmingsvermogen
ook tijdens ontdooiing beschikbaar (“Comfort Heating”). Voor
een eenvoudige configuratie kunnen de functie-instellingen
via de Maintenance Tool Software worden uitgevoerd.
LEV-kit
Met de nieuwe LEV-kit van Mitsubishi Electric kunnen nu ook
de Premium Design wandunits type MSZ-EF, de compacte
wandunits type MSZ-SF en de compacte vloerunits type
MFZ-KJ op deze City Multi-systemen worden aangesloten.
Met de LEV-kit krijgen de binnenunits een externe elektronische expansieklep die nodig is voor de werking van VRF-installaties. Het voordeel voor de gebruiker ligt in een aanzienlijk grotere keuze van mogelijke binnenunits. Bovendien
hoeven buitenunits niet meer buitensporig groot te zijn aangezien een kleiner vermogen optimaal aan de vereiste koel-/
verwarmingslast kan worden aangepast.

CITY MULTI VRF // PURY-EP // CMB-P

R2-technologie

Spitstechnologie in het kwadraat
Het VRF R2-systeem van Mitsubishi Electric is wereldwijd het
enige 2-pijpssysteem dat simultaan koelt en verwarmt met
warmterecuperatie. De energie die aan de te koelen ruimten
wordt onttrokken, wordt niet naar de buitenlucht afgevoerd,
maar wordt gebruikt voor de verwarming van de kamers waar
dat nodig is. Gebouwen met server- en technische lokalen
moeten het hele jaar door worden gekoeld. Hiervoor is de
R2-technologie ideaal. Iedere individuele binnenunit koelt en
verwarmt afzonderlijk.

BC-Controller
Het centrale component van het systeem is de BC-controller
die voor de verdeling van het koelmiddel zorgt. Maximaal 50
binnenunits kunnen via de BC-controller op slechts één
buitenunit worden aangesloten, en dat met slechts twee
leidingen. De montagekosten bij twee leidingen vallen een
stuk lager uit aangezien er minder laspunten nodig zijn. Dit
zorgt ook voor minder verbindingspunten in het systeem en
daarmee minder kans op lekkage. Bij het R2-systeem kunnen
leidingen tot maximaal 950 m worden gelegd en kunnen
maximaal 2000 binnenunits centraal worden bestuurd. Bij de
watergekoelde R2-systemen wordt de teruggewonnen
warmte aan het waternetwerk afgegeven en kan de warmte
eventueel worden opgeslagen.
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CITY MULTI VRF // PCFY-P // PLFY-P

Plafondonderbouwunit

Bijzonder vlak en elegant
De plafondonderbouwunits gaan dankzij het vlakke en elegante design onopvallend op in elk interieur. Een automatische uitblaaslamel zorgt voor een uniforme luchtverdeling.
Dankzij de constructie met een enkele luchtuitblaas dient de
uitblaaslamel bij de uitgeschakelde unit ook als vergrendeling. In werking gaat de lamel automatisch omhoog en om-

laag om de uitgaande lucht uniform te verdelen over de
ruimte. Geoptimaliseerde luchtgeleidingssystemen en de

hoogwaardige omkasting uit speciaal kunststof met hoge
dempingswerking zorgen bij alle units voor een laag geluidsniveau.

4-weg cassette-unit

Compact en stil
Dankzij de lage inbouwhoogte ideaal voor montage in een
vals plafond. Ook de montage zelf wordt vereenvoudigd. De
serie PLFY kenmerkt zich door stille werking, slechts 27 dB(A)
bij de types P20 tot P50. Dit laag geluidsniveau is mogelijk
dankzij de turboventilator met een grote diameter. Schoepen
met een lage luchtweerstand spelen een belangrijke rol bij de
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geluidsdemping. De speciale ventilatiesturing, die bij inschakeling van de thermostaat of in de ontvochtigingswerking het
toerental traploos verhoogd, zorgt voor de geleidelijke in
werking stelling en voorkomt plotse geluiden. Het gamma
4-weg cassette-units werd uitgebreid met toestellen met kleinere vermogens, ideaal voor kleinere ruimtes.

CITY MULTI VRF // PFFY-P // PWFY-P

Vloerunit, zonder omkasting, kanaliseerbaar

Optimaal gebruik van de ruimte
De units zonder omkasting kunnen bijna onzichtbaar in de
meeste lokalen geïntegreerd worden en bieden zowel
klimaattechnisch als esthetisch een uitstekende oplossing.
De amper 220 mm diepe units kunnen in een lambrisering of
onder een vensterbank ingebouwd worden en blijven

maximale prestaties leveren. Bovendien beschikken de
vloerunits over een ontvochtigingsfunctie voor een stabilisatie
van de vochtigheidsgraad bij wisselende kamertemperaturen.
Verdere afkoeling wordt hierbij vermeden en de lucht wordt
ontvochtigd om ze fris en verkwikkend te houden.

Booster en Medium Heater

Van warm tot koud
Met de Booster Heater kunnen watertemperaturen tot 70 °C
in het primaire circuit worden bereikt. Dit is ideaal voor het
opwarmen van sanitair warm water tot 65 °C. Het R2-systeem
wint de warmte terug uit gekoelde ruimtes en gebruikt deze
voor de productie van sanitair warm water. Met de Medium
Heater kunnen in de verwarmingsmodus watertemperaturen

tot 45 °C worden bereikt. Optimaal voor de voorziening van
vloerverwarmingen of ventiloconvectoren. In de koelmodus
zijn watertemperaturen van minimaal 10 °C mogelijk. Bij de
aansluiting op een R2-systeem kan de warmte uit gekoelde
ruimten worden teruggewonnen en voor de productie van
warm water worden gebruikt.
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HYBRID
CITY MULTI VRF
Het nieuwe Hybrid City Multi-systeem (HVRF) is
wereldwijd het eerste 2-pijpssysteem voor gelijk
tijdig koelen en verwarmen met warmterecuperatie
dat de voordelen van directe expansie en een
waterdragend systeem combineert.

innovations.mitsubishi-les.com

20

HYBRID CITY MULTI VRF // CMB-WP

Hybrid BC-controller

De klimaat-evolutie
De Hybrid BC-controller is het hart van het Hybrid City Multisysteem en verbindt de VRF R2-buitenunit met de binnenunits. Hij is uitgerust met een platenwarmtewisselaar waarin
de warmteuitwisseling tussen koelmiddel en water plaatsvindt. Daarbij dient het koelmiddel tussen de buitenunit en de
Hybrid BC-controller (HBC) als energiedrager. Vanaf de
HBC-controller wordt geconditioneerd water naar de binnen-

units geleid. De geïntegreerde en energiebesparende invertergeregelde pompen, pompen het water tot aan de laatste
binnenunit en op een maximale afstand van 60 m. Hoge energie-efficiëntie, eenvoudige montage en onderhoudsarme en
veilige werking van het 2-pijpssysteem, integenstelling tot
een 3-pijpssysteem of koudwatersysteem met vier leidingen,
ronden de productspecificaties af.

Hybrid City Multi-systeemstructuur

Expansievat

HBC-Controller

Buitenunit

Koud water

Koelmiddel

Warm water

Retourleidingen

Binnenunits
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HYBRID CITY MULTI VRF // PURY-WP // PFFY-WP

Hybrid City Multi buitenunit

Traploos vermogen
De Hybrid City Multi buitenunit met invertergeregelde koelmiddelcompressor zorgt voor hoogste energie-efficiëntie. De
unit beschikt over een nagenoeg traploze vermogenregeling

en stelt in het gebouw uitsluitend het effectief benodigde
vermogen beschikbaar. De invertertechnologie maakt daarbij
de werking zonder boiler mogelijk.

Vloerunit, zonder omkasting, kanaliseerbaar

Onopvallend krachtig vermogen
Dankzij de optionele bouw zonder omkasting, wordt de unit
praktisch onzichtbaar geïntegreerd in de ruimte. De compacte
vloerunits zijn eenvoudig te installeren en bieden de hoogste
prestaties. Daarnaast beschikken ze over een ontvochtigings-
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functie om de vochtigheid te stabiliseren bij wisselende
kamertemperatuur. Een verdere afkoeling wordt voorkomen
en de lucht ontvocht zodat deze fris en levendig blijft.

HYBRID CITY MULTI VRF // PLFY-WP // PEFY-WP

4-weg cassette-unit

Compact en extra stil
De cassetteunits zijn speciaal ontworpen voor situaties waar
een warmtepomp onopvallend aanwezig dient te zijn. Voor
kantoren, vergaderzalen, restaurants en winkels is deze unit
een prima toepassing. De cassette wordt grotendeels in het

plafond geïntegreerd. Het gedeelte dat zichtbaar is heeft een
slanke en moderne vormgeving.
Net als bij de Mr.Slim versie kan deze uitgerust worden met
een I-see sensor en/of een filterlift.

Kanaalunit

Lage inbouwhoogte
Kanaalunits worden geheel uit het zicht – boven een verlaagd
plafond, in een aanpalend lokaal of een verhoogde vloer – gemonteerd. Door middel van luchtroosters en/of luchtslangen

wordt de geconditioneerde lucht op diverse plaatsen in het
lokaal gebracht. De posities van de roosters kunnen naar
wens en mogelijkheden geplaatst worden.
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LOSSNAY
De slimme Lossnay ventilatieunits werken met een
efficiënt warmterecuperatiesysteem. De vervuilde binnenlucht wordt afgezogen en gelijktijdig wordt er verse
lucht naar de ruimte gevoerd. Dit stemt overeen met
een energiebesparing die tot 70 % kan oplopen.

innovations.mitsubishi-les.com
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LOSSNAY // LGF

De slimme combinatie: klimatisatie & ventilatie

Een voordelig duo
Het doordacht ventilatiesysteem met warmterecuperatie haalt
vervuilde lucht uit de kamer en voert gelijktijdig verse lucht
aan. Bij de vervanging van de lucht wordt bijna alle aanwezige
koel- of verwarmingsenergie benut. Zo bespaart u in sommige gevallen tot 70 % energie. Dankzij de hoge efficiëntie en
de warmterecuperatie van bijna 88 % kunt u in combinatie
met een Mr. Slim of City Multi VRF klimatisatiesysteem een

unit kiezen met een beduidend kleinere omvang. Dankzij de
speciale flinterdunne structuur van de papieren kruisstroomwarmtewisselaar, kunnen zowel de voelbare als de latente
warmte worden uitgewisseld en aan de verse lucht worden
doorgegeven, zodat deze laatste voorverwarmd in de ruimte
terechtkomt. Op die manier wordt niet alleen het comfort verbeterd, maar wordt ook heel wat energie bespaard.
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LOSSNAY // VL

Compacte wandunit

Even een luchtje scheppen
Ook in kleinere ruimten kunnen de voordelen van een gecontroleerde ventilatie met warmteterugwinning worden toegepast. De VL-100U5-E overtuigt door zijn moderne helderwitte
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vormgeving, zijn lage geluidsniveau en zijn hogere efficiëntie
die kan oplopen tot 80 % bij warmteafgifte van de afgevoerde
binnenlucht aan de toegevoerde lucht.

LOSSNAY // LGH

De nieuwe kanaalunit RVX

Frisse lucht om diep adem te halen
Vergroot ventilatievolume
De nieuwe Lossnay RVX ventilatie-units hebben vier
ventilatiesnelheden en kunnen hierdoor moduleren tusen de
25 en 100 % van hun luchthoeveelheid. Zo kan de hoeveelheid verse lucht precies worden afgestemd op de behoefte.

EPB-regelgeving
Kadert uw ventilatie in werken waarvoor een bouwvergunning
nodig is, volg dan de eisen van de EPB-regelgeving.
Vanaf heden zijn enkele modellen uit deze RVX-serie EPBerkend.

Eenvoudige koppeling aan het gebouwbeheersysteem
Via een 0 – 10 V-signaal kan het ventilatievolume eenvoudig
door het gebouwbeheersysteem worden geregeld.

PZ-61DR-E
De nieuwe bedrade afstandsbediening PZ-61DR-E overtuigt met
een aantrekkelijk en eenvoudig ontwerp, en door de veelzijdige
instellingsmogelijkheden.
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MR. SLIM+
Bij het Mr. Slim+ systeem weerspiegelt de naam het gamma.
Het product combineert energie-efficiënte kenmerken van de
lucht/water warmtepomp met de voordelen van een lucht/lucht
warmtepomp en biedt zo een duidelijke meerwaarde.

innovations.mitsubishi-les.com
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MR. SLIM+ // SYSTEEM

Alle Mr. Slim binnenunits met een
vermogen van 7 kW kunnen worden
aangesloten. Ook het gelijktijdig
gebruik van 2 binnenunits van
3.5 kW is mogelijk.

Radiator of
vloerverwarming

SWW
Ecodan
hydrobox

Buitenunit
Mr. Slim+ (PUHZ-FRP71)
Boiler

Warmterecuperatie

Twee systemen samengesmolten in één systeem

Energie zinvol gebruiken
Warmtepompen zijn vandaag een erkende verwarmingsoplossing. Ze kunnen vaak echter veel meer dan alleen verwarmen. Met de gepaste verdeelsystemen kunnen omkeerbare
warmtepompoplossingen naast het verwarmen van ruimtes
dezelfde ruimtes koelen in de zomer.

lucht/water binnenunit (hydrobox of cylinder unit) op een
buitenunit. Daarnaast is het systeem bijzonder efficiënt. Voor
een energiezuinige productie van warm water in de zomer
wordt de warmte onttrokken aan de geklimatiseerde ruimte
en gebruikt als optimale warmtebron.

Het nieuwe systeem Mr. Slim+ combineert de voordelen van
een lucht/water warmtepomp met die van een lucht/lucht
warmtepomp. Het unieke van het systeem ligt bij de
gelijktijdige aansluiting van lucht/lucht binnenunits en een

Door het grote inzetbereik van de warmterecuperatie tot
buitentemperaturen van 7 °C verlopen verwarming en sanitair
warm water ook in overgangsperioden uiterst efficiënt.
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MR. SLIM+ // PKA-RP

Wandunit

Teamplayer
De binnenunits van de Mr. Slim reeks zijn ideaal voor de
klimaatregeling van middelgrote ruimtes en kunnen als
Mr. Slim+ systeem, als Single-Split of in een Twin-Split combinatie worden geïnstalleerd. De krachtige wandunits kunnen
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moeiteloos worden geïntegreerd in een veeleisende omgeving. Met hoge betrouwbaarheid en laag energieverbruik zijn
ze vooral geschikt voor professionele toepassingen.

MR. SLIM+ // PUHZ-FRP

Buitenunit Mr. Slim+

Lucht/water en lucht/lucht
Bij het nieuwe Mr. Slim+ systeem is de naam het voorteken:
het product combineert energie-efficiënte functies van de
lucht/water warmtepompen met de voordelen van een lucht/
lucht warmtepomp en biedt de gebruiker een duidelijke dagelijkse plus. In de kapperszaak, tandartspraktijk of bij de bak-

ker bijvoorbeeld. De behoefte naar klimaatregeling en gelijktijdige warmwatergewinning is een gegeven in de meest
uiteenlopende branches. Mr. Slim+ biedt de mogelijkheid om
met slechts één buitenunit tegemoet te komen aan deze
behoefte.

WARM WATER
+ KOELEN EN VERWARMEN
MR. SLIM+
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ECODAN
De Ecodan warmtepompen plukken energie uit de buitenlucht
of water om deze af te geven aan water. Dat water wordt gebruikt voor uw sanitair warmwaterbehoeften of voor bijvoorbeeld uw vloerverwarming of bestaande radiatoren.
Met het Ecodan systeem haalt u een ecologisch en economisch systeem in huis zonder in te boeten aan comfort. Dankzij gepatenteerde technologiën en exclusieve functionaliteiten
kunnen wij met ons Ecodan gamma betrouwbare oplossingen
bieden voor uw project, groot of klein.

innovations.mitsubishi-les.com
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ECODAN // CYLINDERUNIT

Ecodan cylinderunit

Ingebouwd comfort
Met de Ecodan cylinderunit vinden de efficiënte buitenunits
van Mitsubishi Electric de juiste partner. Dit autonome toestel
kan probleemloos worden gecombineerd met verschillende
Power Inverters en Zubadan buitenunits.
De Cylinder unit is verkrijgbaar met of zonder back-up boosterheater, met een vermogen van 2,6 of 9 kW. De cylinder unit
zonder boosterheater is uiterst EPB-voordelig. De Ecodan

warmtepompen garanderen voor de volle 100 % verwarming
en sanitair warm water, ook tijdens de strengste winterdagen.
De nieuwe C-generatie binnenunits zijn volledig afgestemd
op het vermogen van de buitenunit. Ook het uitzicht van de
modules werd geoptimaliseerd. Zo is de manometer voortaan
geïntegreerd in het voorpaneel. De unit weegt bovendien tot
15 kg minder en is dus nog eenvoudiger te plaatsen.
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ECODAN // HYDROBOX

Ecodan hydrobox

Onopvallend efficiënt
De Ecodan Hydrobox verdeelt de warmte op een zo efficiënt
mogelijke manier. Uitgerust met een uiterst energiezuinige
circulatiepomp vormt de hydrobox de perfecte aanvulling
op het moderne lucht/water-warmtepomp-systeem. Hydroboxen zijn verkrijgbaar met of zonder back-up boosterheater,
met een vermogen van 2, 6 of 9 kW. De hydrobox zonder
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boosterheater is uiterst EPB-voordelig. De warmtepompmanager is klaar voor koppeling met een stand-alone sanitair
warm water tank of met een al dan niet bestaande ketel
(Hybride oplossing). Het is dus mogelijk om de hydrobox te
combineren met boilers van verschillende groottes.

ECODAN // BUITENUNIT

Ecodan buitenunit

Perfect op elkaar ingespeeld
De buitenunits zijn de draaiende motor van het Ecodan
warmtepomp systeem. Het type buitenunit is afhankelijk van
de specifieke behoeften van het gebouw. Beide systemen,
Power Inverter of Zubadan Inverter, zijn even betrouwbaar en
garanderen u de gevraagde warmte, jaar in, jaar uit.

Met de gepatenteerde Zubadan-invertertechnologie staat
ook bij lage buitentemperaturen voldoende verwarmingsvermogen ter beschikking. Tot -15 °C wordt nog het volle vermogen afgegeven en wordt het toepassingsgebied tot -25 °C
uitgebreid. Hierdoor is het niet meer nodig om de units te
overdimensioneren. Bovendien overtuigen de units met een
geoptimaliseerd ontdooicyclus. De intervallen tussen de ontdooiprocessen bedragen tot 150 minuten en de duur van het
ontdooiproces werd in vergelijking met traditionele units met
50 % teruggebracht.
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ECODAN // PAR-WT50R-E // PAR-WR51R-E // PAC-WF010-E

Radiografische afstandsbediening

De slimme regeling
De regeling van onze Ecodan warmtepompen zorgt voor een
optimaal en energiezuinig gebruik van het Ecodan-systeem.
De draadloze afstandsbediening kan als kamerthermostaat
worden gebruikt. Op de display van deze bediening worden

de belangrijkste systeemgegevens weergegeven. Met slechts
vier knoppen kunnen de hoofdfuncties van het systeem worden bediend en de bijhorende parameters worden gewijzigd.

WiFi Interface

Bediening op afstand
Met MELCloud heeft u overal toegang tot alle relevante instellingen van uw Ecodan warmtepompen. Via een beveiligde
toegang bedient en bewaakt u uw verwarmingssysteem via
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smartphone of (tablet) PC. De app geeft u een overzicht van
alle belangrijke functies van de Ecodan warmtepomp. Zoals u
dat thuis gewoon bent: overzichtelijk en comfortabel.

ECODAN // CAHV

Lucht/water warmtepomp voor commericiële toepassingen

Veelzijdige krachtpatser
Speciaal ontworpen voor een breed scala van commerciële
toepassingen, kan de Ecodan CAHV lucht/water warmtepomp monobloc systeem enkelvoudig toegepast worden, of
deel uitmaken van een meervoudig cascadesysteem. Deze
laatste heeft de mogelijkheid om de verschillende warmtepompen aan of uit te sturen om zo aan de belasting van een

gebouw te voldoen. Als voorbeeld van deze modulatie: een
cascade van 16 units maakt het mogelijk de verwarmingscapaciteit te regelen tussen 18 kW en 688 kW in stappen van
0,5 kW. Dit niveau van modulatie en de standaard ingebouwde rotatiefunctie is ongekend in de verwarmingssector.
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ECODAN // CRHV

Geothermische warmtepomp

Energie uit de grond of het water
De Ecodan CRHV water/water warmtepomp kan warmte absorberen uit de grond of het water (tot -5 °C) en de temperatuur efficiënt verhogen tot 65 °C (zonder elektrische weerstand). Het maakt het gebruik van laagwaardige warmte uit
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een breed scala van toepassingen zoals rivierwater of restwarmte mogelijk. Ook deze inverter gestuurde warmtepomp
kan door middel van een cascade van 16 units tot 960 kW
verwarming leveren.

ECODAN // EAHV // EACV

Lucht/water warmtepomp of chiller systeem

Baanbrekend

In de loop van 2015 lanceert Mitsubishi Electric een Inverter
Scroll Modular Chiller, zowel in “cooling only”, “heating only”
als omkeerbaar type. Deze unit, beschikbaar in een nominaal
verwarmingsvermogen van 90 kW, kan modulair gekoppeld

worden tot maximaal 540 kW. Onder andere de unieke vormgeving, de ultra-stille werking en de hoge seizoensrendementen (SEER = 5,66) accentueren de competitiviteit van de
Mitsubishi Electric warmtepompen.
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JET TOWEL
De Jet Towel handdroger droogt handen snel en schoon.
In vergelijking met de traditionele drogers op basis van
papier of textiel belast de Jet Towel het milieu niet. Tegelijkertijd zorgt de korte looptijd ervoor dat de onderhoudskosten tot een minimum beperkt blijven.

innovations.mitsubishi-les.com
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JET TOWEL // JT-SB216JSH // JT-MC206GS-W-E MINI

Jet Towel

In enkele seconden droge handen
Bij de Jet Towel werd het concept van handen drogen in elk
aspect consequent uitgekiend. Vooral het voordeel van
duurzaamheid is een duidelijke zaak: voor het droogproces
wordt uitsluitend lucht gebruikt. Dat wil zeggen dat er alleen
elektriciteit nodig is. Er ontstaat geen papierafval en er hoeven geen handdoeken te worden vervangen en gewassen.
Dat wil ook zeggen dat er geen natuurlijke grondstoffen voor
de productie van materialen of voor de recycling worden gebruikt. Bovendien is de regelmatige levering van dergelijke
materialen overbodig.

Jet Towel is beschikbaar in twee uitvoeringen. De Jet Towel
Slim kan aan de wastafelhoogte worden aangepast en tegen
de muur of op een voetstuk worden gemonteerd. Dit zorgt
voor optimaal gebruikscomfort, ook voor kinderen. Het compacte en lichte design van de Mini Jet Towel maakt deze
handdroger ideaal voor installatie in kleinere ruimten.
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BEHEERSYSTEMEN
De afstandsbedieningen van Mitsubishi Electric maken het
met hun talrijke ingebouwde functies goed en eenvoudig
haalbaar een gebouw „intelligent“ te maken. Bovendien zijn
er vele mogelijkheden: afstandsbediening met touchscreen,
toegang vanaf externe locaties, bediening met smartphone,
toegang tot intelligente beheersystemen voor verlichting,
beheer van zonneschermen, enz.

innovations.mitsubishi-les.com
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BEDIENINGEN // PAR-31MAA // PAR-U02MEDA-J // PAC-YT52CRA

Luxueuze bedrade bediening

Duidelijk gestructureerd
De afstandsbediening PAR-31MAA biedt op een compacte
manier alle bedieningsfuncties die u nodig heeft voor de
lokale bediening van een unit of een groep. Ook op het gebied
van design zet de afstandsbediening nieuwe maatstaven.
De afstandsbediening beschikt over een verlicht display en

garandeert een eenvoudige en overzichtelijke bediening. Het
eenvoudig gestructureerde display toont in één oogopslag
de status van de warmtepomp, in duidelijke grote en goed
leesbare tekens.

Bedrade bediening met LED touchscreen

Slim en overzichtelijk
De afstandsbediening PAR-U02MEDA-J wordt aangesloten op
het City Multi-databussysteem M-NET. Met apparaatadressen
worden afstandbediening en binnenunit aan elkaar toegewezen.
Het maken van een te bedienen groep binnenunits kan ook met
behulp van adressen worden uitgevoerd. Een temperatuurse-

lectie in stappen van 0,5 °C is mogelijk. De afstandsbediening
beschikt bovendien over vochtigheids-, helderheids- en aanwezigheidssensoren, waarvan de meetwaarden gekoppeld zijn
aan de functie-instellingen van de warmtepomp.

Vereenvoudigde bediening

Compact en krachtig
Om het gebruik te vereenvoudigen, vooral in hotels, werden
bij deze afstandsbediening de sturingsmogelijkheden beperkt
tot de belangrijkste basisfuncties. De bediening is uitgerust

met een geïntegreerde kamertemperatuursensor. U kunt er u
een individuele binnenunit of een groep van maximaal 16 binnenunits mee bedienen.
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BEDIENINGEN // AT-50B // AE-200E

Mini centrale bediening met touchscreen

Tikken en bedienen
Met slechts drie toetsen en een LCD-touchscreen biedt de
mini centrale bediening AT-50B hoog bedieningscomfort. Alle
functies voor de bediening van tot 50 units of groepen kunnen
op het display gemakkelijk door het aantikken met de vinger
worden bediend. Weektimer, energiebesparingsfuncties en
nachtverlaging zijn beschikbaar. Maar met een I/O-module
kunnen ook lokale afstandsbedieningen worden geblokkeerd
of vrijgegeven en is de koppeling van apparaten van externe
systemen mogelijk.

Het display is uitgerust met een automatisch uitschakelende
achtergrondverlichting. Treedt een storing op dan blijft het
beeldscherm verlicht tot de storing is verholpen. De mini
centrale bediening AT-50B werd ontwikkeld voor City Multi-
installaties. Systemen uit de Serie M en Mr. Slim reeks kunnen
via een adapter ook worden aangesloten en bestuurd. Natuurlijk ondersteunt de bediening AT-50B ook de Lossnay-
ventilatiesystemen.

All-in-one-controller

Alles onder controle
De All-in-one-controller AE-200E kan tot 50 units (tot 200 met
uitbreidingsmodules) besturen en bewaken. De binnenunits
worden optisch op een plattegrond weergegeven op het grote
touchscreen. De registratie van het energieverbruik en de
weergave van de afzonderlijke verbruikers is eveneens
mogelijk, als ook de vergelijking van actuele met eerdere ver-
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bruiksgegevens op basis van units en /of groepen. De energie
verbruiksgegevens kunnen bovendien op een webscreen of
tablet-PC worden weergegeven. De controller is uitgerust met
een geïntegreerde spanningsvoorziening voor eenvoudige
montage.

BEDIENINGEN // EB-50GU-J

Centrale bediening met webfunctionaliteit

De bediening achter de schermen
De centrale bedieningen EB-50GU-J is ideaal voor kleine en
grote installaties, want er kunnen tot 50 klimaatunits worden
bediend. Bovendien kunnen maximaal 40 centrale bedieningen worden gekoppeld aan een compleet systeem om bij
grote objecten tot 2000 binnenunits te besturen en te bewaken. Een eenvoudige en centrale bediening van complexe
installaties wordt hiermee gegarandeerd. Het energieverbruik

van afzonderlijke apparaten kan worden geregistreerd en
weergegeven. Het is eveneens mogelijk om een vergelijking
te maken van actuele gegevens met eerdere verbruikswaarden van units en /of groepen. Met de standaard webbrowser
Microsoft Internet Explorer (vanaf versie 5) kunnen de units
gemakkelijk op een lokaal netwerk worden bediend.
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BEDIENINGEN // MELCLOUD

MELCloud / WiFi-adapter

Slimme oplossingen voor
flexibele bediening
WiFi Adapter
Een officiële WiFi-adapter van Mitsubishi Electric is vereist
om een systeem met MELCloud te verbinden. De WiFi-adapter
wordt draadloos aangesloten op uw router.

MELCloud hoort bij de nieuwe generatie van Cloud-gebaseerde regelingen voor klimatisatiesystemen en verwarmingssystemen van Mitsubishi Electric. MELCloud laat gebruikers
toe om hun warmtepompen moeiteloos te bedienen, onderweg of thuis vanuit de sofa.

Een foutenprotocol en -registratie via lokale en externe systemen is ook mogelijk als u met MELCloud verbonden bent.
Lokale informatie zoals weersvoorspellingen en contactgegevens van de klantenservice worden eveneens verstrekt door
de toepassing MELCloud.

De toegang tot uw Mitsubishi Electric warmtepompen en
hun regeling was nooit zo eenvoudig en is nu mogelijk via
computers, tablets en smartphones.
melcloud.mitsubishi-les.com

De toegang tot uw Mitsubishi Electric warmtepompen en hun regeling
was nooit zo eenvoudig en is nu mogelijk via computers, tablets en
smartphones.
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LUCHTGORDIJN
Mitsubishi Electric biedt samen met Thermoscreens,
een van de toonaangevende fabrikanten van luchtgordijninstallaties, een bijzonder zuinig, betrouwbaar,
comfortabel en compleet systeem aan, dat garant
staat voor een optimale klimaatscheiding.

innovations.mitsubishi-les.com
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LUCHTGORDIJN // HX2-S1500DXE

Luchtgordijn via warmtepomp

Energie besparen aan de ingang
Open ingangen van verkoopsruimtes en openbare gebouwen
bieden klanten ongehinderd toegang, maar stellen hoge eisen
aan klimaat- en verwarmingstechniek. Bovendien wordt de
uitwisseling van verwarmde of gekoelde ruimtelucht met binnendringende buitenlucht verhinderd. De technologie van het
luchtgordijn, waarbij de binnen- en buitenlucht door een
luchtstraal worden gescheiden, is bijzonder effectief gebleken.
In vergelijking met traditionele luchtgordijnen bezit de HX2
een speciale warmtewisselaar en wordt deze via een warmtepomp (Mr. Slim- of City Multi VRF-buitenunit) opgewarmd.

Gepatenteerd uitblaassysteem
De speciale luchtbox zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling over de hele breedte. Het gepatenteerde 3D-uitblaasrooster homogeniseert de lucht tot maximaal 92 %, zodat
luchtwervelingen en inductie worden beperkt.
Snelle montage en eenvoudig onderhoud
Dankzij de gebruiksklare Plug-and-Play-techniek kan het
systeem snel en eenvoudig geïnstalleerd worden en is het bij
uitstek geschikt voor bijkomende installaties. Dankzij de onderhoudsvriendelijke uitvoering kan onderhoud snel verlopen.
Groot vermogenbereik
De modellen hangen vrij of worden aan het plafond gemonteerd en zijn verkrijgbaar in verschillende lengten (1 m, 1,5 m
en 2 m) en verschillende vermogens (5 tot 21,2 kW).
Toepassingsgebieden
Flexibel inzetbaar in winkels, winkelcentra en openbare gebouwen. Uitblaashoogte 2,00 tot 3,80 m.

49

ERP-RICHTLIJN

Ecodesign richtlijn

De toekomst vormgeven
20 % 20 % 20 %
minder gebruik
van primaire energie

meer
duurzame energie

minder
CO ²-uitstoot

De Europese Unie heeft ambitieuze eisen gesteld met betrekking tot klimaatbescherming, die in 2020 bereikt moeten worden. Deze zijn vastgelegd onder
het overkoepelende begrip 20/20/20-doelstellingen. In vergelijking met 1990
moeten de maatregelen leiden tot 20 % meer gebruik van duurzame energie.
Tegelijkertijd moet er 20 % minder primaire energie verbruikt worden en moet
de CO-uitstoot 20 % lager zijn.

www.my-ecodesign.be
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Het doel van de Europese ecodesign richtlijn, of ErP-richtlijn,
is om producten die relevant zijn voor energieverbruik, milieuvriendelijk vorm te geven.
Producten worden ingedeeld in nieuwe energie-efficiëntieklassen. In de toekomst zullen bijvoorbeeld ook pc’s, droogkasten of stofzuigers en verwarmingsketels, maar ook ramen,
worden ingedeeld.

Sinds 1 januari 2013 is uitvoeringsverordening (EU) 206/2012
van kracht. Zij implementeert de vereisten van de ErP-richtlijn
2009/125 EG voor binnenunits tot 12 KW koelvermogen. Op
26 september 2015 worden de vastgelegde minimumvereisten van kracht voor verwarmingssystemen en daarmee ook
voor warmtepompen.
Draag actief bij aan de vormgeving van de toekomst. Maak de
juiste keuze in energiebesparende en toekomstgerichte
klimaatsystemen!

OVER ONS

Over Mitsubishi Electric Belgium

Wat bieden wij u?
Mitsubishi Electric is uitgegroeid tot een vooraanstaand
medespeler op de Belgische markt betreffende klimatisatie.
Enerzijds hebben wij het engagement om een permanent
logistieke, commerciële en technische ondersteuning aan ons
uitgebreid installateursnet te bieden. Wij verzorgen bovendien
de permanente vorming en opleiding van de erkende installateurs. Daarmee garanderen we zowel de kwaliteit van het
materiaal als de kwaliteit van de montage. De professionele
aanpak van deze partners vertaalt zich ook in de talrijke
referenties.

Anderzijds zijn we een vertrouwenspartner geworden voor
studiebureaus, architecten, energieleveranciers, overheidsinstanties, bouwondernemingen, particulieren… . Door deze
samenwerking komen we, zowel technisch als budgettair,
steeds tot een evenwichtige oplossing. Ons ervaren team van
specialisten is er steeds om u een merkelijke meerwaarde
voor uw klimatisatie aan te bieden.
Dankzij een ruim gamma technische oplossingen, garanderen
we steeds de beste verhouding investerings-/uitbatingskosten, zonder afbreuk te doen aan het gebruikscomfort van de
consument.
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Mitsubishi Electric Europe B.V. levert voortdurend de nodige
inspanningen om zijn producten verder te ontwikkelen en te
verbeteren. Alle beschrijvingen, illustraties, tekeningen en
specificaties die in deze publicatie zijn opgenomen, geven
slechts algemene gegevens weer en hebben geen contractuele waarde.
De onderneming behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder voorafgaand bericht en zonder officiële bekendmaking prijzen of technische gegevens te wijzigen of hier
beschreven toestellen uit het programma te nemen of door
andere te vervangen.
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De kleuren van de toestellen die hier worden weergegeven,
zijn niet contractueel, aangezien de druktechniek ze niet
waarheidsgetrouw kan weergeven.
Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de
gefluoreerde broeikasgassen R410A, R407C en R134a. Voor
meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.

