NEW

°ClimateCare van Mitsubishi Electric
je voelt het verschil

21

Specificaties

dB(A)

Climate Control
Koelen of verwarmen - Inverter Warmtepomp

Uiteraard bent u gesteld op uw woonomgeving.
Thuis kunt u onbezorgd genieten van uw rust met
vrienden en familie. M
 itsubishi Electric Cooling

Design wandunit
De MSZ-SF Wandunit van Mitsubishi Electric Cooling &
Heating kenmerkt zich door een zeer compacte en

& Heating draagt graag bij aan dit ideale leef

moderne vormgeving. De unit heeft een afmeting van slechts

klimaat. Dankzij de airconditioner houdt u uw

toepasbaar voor ondermeer uw slaap-, werk-, en studeer

woonkamer in de zomer lekker koel en dankzij
de toegepaste warmtepomptechniek in de winter

b. 76 x h. 25 x d. 16,8 cm. Hierdoor is de unit zeer goed
vertrekken in uw huis en appartement.
De MSZ-SF Wandunits is een Inverter warmtepomp systeem,

RAC Wand model		
Aantal punten		
Maximale koelcapaciteit
[kW]
Maximale verwarmingscapaciteit
[kW]
Opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) [kW]
Luchtvolume laag / hoog (extra hoog)
[m3/h]
Benodigde condensaansluiting
[mm]
Geluidsniveau (laag/hoog)*
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
Afmetingen (bxhxd)
[mm]
Koelleiding diameters
[inch]

MSZ-SF15 VA**
15
1,5
1,7
0,02 / 0,02
210 / 330
16 inwendig
21 / 35
7,7
760 x 250 x 168
1/4 - 3/8

Afmetingen binnen unit (bxhxd):
76 x 25 x 16,8 cm

MSZ-SF20 VA**
20
2,0
2,2
0,02 / 0,02
210 / 330
16 inwendig
21 / 35
7,7
760 x 250 x 168
1/4 - 3/8

* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld
** MSZ-SF15 VA en MSZ-SF20 VA kunnen enkel op MXZ-xB buitendelen worden aangesloten

Het Multi-split systeem

behaaglijk warm. Zelfs uit vrieskoude buitenlucht

welke kan koelen en verwarmen. Dat wil zeggen dat het

kunnen onze airconditioners nog rendabele warme

systeem op intelligente wijze continue de gewenste tempera

+ 5 fan-snelheden met high fan speed mode

De MSZ-SF Wandunit maakt als binnenunit onderdeel uit

lucht halen. Dit betekent dat u uw CV-installatie

tuur in koel- en verwarmingsvraag monitort en de benodigde

+ I-save functie (energiezuinigemodus).

van een Multi-split systeem. Een Multi-split systeem bestaat

hoeveelheid capaciteit daar traploos op afstemt. Dit resulteert

+ Energiezuinige DC-Inverter warmtepomp.

altijd uit één buitenunit waarop twee tot wel acht binnen

in een zeer stabiele temperatuur en een zeer energiezuinige

+	Ingenieus en compact ontworpen componenten voor

units zijn aangesloten. De buitenunit kan de binnenunits

in het tussenseizoen minder nodig heeft en u het
hele jaar door van °ClimateCare kunt genieten.

makkelijke installatie

werking van het systeem.

+	Voorzien van Nano-Platinum Filter dat stof, pollen en

Bediening
De nieuwe stijlvolle RAC MSZ-SF

hinderlijke geurtjes uit de lucht reinigt
+ Quick Clean Kit optioneel leverbaar

voorzien van het benodigde koel- of verwarmingsvermogen.
Elke binnenunit kan afzonderlijk van de andere binnenunits
het vertrek op een door u gewenste temperatuur brengen
en houden. De binnenunit kan naar uw wens eenvoudig

Naast de compacte en moderne vormgeving van de binnenunit

ingesteld worden met behulp van de afstandsbediening.

is de bijbehorende luxe infrarood afstandsbediening ook

Volledige controle op uw comfort. °ClimateCare voor thuis

De Wandunit, dat de naam MSZ-SF draagt, is een uitbreiding

geheel nieuw in ontwerp en functionaliteit. De afstands

noemen wij dat.

op het bestaande RAC assortiment van Mitsubishi Electric

bediening is zeer gemakkelijk in gebruik en o.a. uitgevoerd

en wordt toegepast in combinatie met de nieuwe serie 

met de volgende functies:

MXZ Multi-split buitenunits uit de RAC lijn.

+ Aan/uit functie

binnenunit

binnenunit

RAC Multi-split MSZ-SF

+ Weektimer

Uw Mitsubishi Electric installateur:

Comfortabel en efficiënt

+ 4 instelbare programma’s

NEW

+ Temperatuursinstelling
buitenunit

+ Instelmogelijkheid van de
De MSZ-SF, heeft een geluidsniveau
van slechts 21dB(A) en behoort
daarmee tot de stilste in de markt. Daarnaast is het systeem
dermate energiezuinig dat het een groen A-label mag dragen.

verschillende uitblaaspatronen

°ClimateCare voor thuis
Het ideale klimaat in elke ruimte van het huis.
U realiseert het met fluisterstille airconditioners van
Mitsubishi Electric Cooling & Heating. Geniet van

De compace MXZ Inverter Warmtepomp buitenunit

+ Nachtverlaging (geluid- en

optimaal comfort en bespaar op uw energiekosten.

energiereductiefunctie)
Voorzien van het MEQ label van Mitsubishi
Electric. Dit label is een waarborg dat uw een

Voorbeeld van Multi-split toepassingen koelen of verwarmen

airconditioning systeem in huis haalt dat garant
staat voor meerwaarde aan uw woon- en / of
werkomgeving. Het label staat garant voor
comfort, efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid.
zuinig
Energie

www.mitsubishi-climatecare.nl

www.mitsubishi-airco.nl

Mitsubishi Electric MSZ-SF op ware grootte. Afmetingen (bxhxd): 76 x 25 x 16,8 cm.

