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Comfort

Met Mitsubishi Electric Living 

 Environ ment Systems heeft u perfecte 

 controle over het  binnenklimaat.  

Alle 4 de seizoenen snel het  

gewenste comfort. 

Efficiëntie

De regeltechniek in een  Mitsubishi 

 Electric- systeem zorgt voor een 

gereduceerd energie verbruik. Door 

deze slimme technieken kunnen 

 rendementen van circa 400% tot maar 

liefst 800%  worden gehaald.

Duurzaamheid

Mitsubishi Electric levert alleen 

 sys temen die werken met ozon-

vriendelijke chloor vrije HFK-koude-

middelen. 90% van de onder delen op 

 Mitsubishi  Electric- systemen  kunnen 

worden  gerecycled.

MEQ is het kwaliteitslabel van  Mitsubishi Electric  Living Environment Systems, 
wat tot uiting komt in 3 belangrijke kenmerken.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zet- en drukfouten zijn onder voorbehoud.

Visie op het klimaat
In de Milieuvisie 2021 is de langetermijn milieuvisie van de  Mitsubishi Electric 

Group beschreven. Hierin kijken we vooruit naar het jaar 2021, tevens het jaar 

van ons  100-jarig jubileum. Met ons brede scala aan geavanceerde techno-

logieën, en met de hulp van ons uiterst gemotiveerde  wereldwijde personeel, 

streven we naar een beperking van de CO2-uitstoot, stimulering van recycling, 

vermindering van afval, en bescherming van de biodiversiteit.



RAC - Room airconditioners
Een passend klimaat voor iedere woon- en werksituatie



R32 Single split-
inverter warmtepomp

MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF

Energielabel tot:

Koelen

Verwarmen
Set WSH-HR25i

Bestaat uit MSZ-HR25VF + MUZ-HR25VF
Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 2,5 (0,5-2,9)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 141
S.E.E.R. Koelen 6,2
Energielabel koelen A++
Verwarmingscapaciteit [kW] 3,15 (0,7-3,5)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 1,9
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 289
S.C.O.P. Verwarmen 4,3
Energielabel verwarmen A+

Electrische gegevens
Afzekerwaarde [A] 10
Nominale stroomsterkte [A] 4,8

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 20
Max. Hoogteverschil [m] 12
Koelleiding diameters [inch] 1/4 - 3/8
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-10)
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 538x699x249
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 280x838x228
Luchtvol. buitenunit [m3/h] 1818
Geluidsniveau buitenunit   (2) [dB(A)] 50
Gewicht buitenunit [kg] 23
Werkbereik koelen [&deg;C] -10 ~ +46
Werkbereik verwarmen [&deg;C] -10 ~ +24
Geluidsniveau binnenunit laag/hoog   (2) [dB(A)] 21/43
Gewicht binnenunit [kg] 8,5
Luchtvol. binnenunit (laag/hoog) [m3/h] 216/582

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities.

/producten/set/actie-2019/wsh-hr25i/


R32 Single split-
inverter warmtepomp

MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF

Energielabel tot:

Koelen

Verwarmen
Set WSH-HR35i

Bestaat uit MSZ-HR35VF + MUZ-HR35VF
Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 3,4 (0,9-3,4)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 191
S.E.E.R. Koelen 6,2
Energielabel koelen A++
Verwarmingscapaciteit [kW] 3,6 (0,9-3,7)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 2,4
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 781
S.C.O.P. Verwarmen 4,3
Energielabel verwarmen A+

Electrische gegevens
Afzekerwaarde [A] 10
Nominale stroomsterkte [A] 6,4

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 20
Max. Hoogteverschil [m] 12
Koelleiding diameters [inch] 1/4-3/8
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-10)
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm]  538x699x249
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm]  280x838x228
Luchtvol. buitenunit [m3/h] 1932
Geluidsniveau buitenunit   (2) [dB(A)] 51
Gewicht buitenunit [kg] 24
Werkbereik koelen [&deg;C] -10 ~ +46
Werkbereik verwarmen [&deg;C] -10 ~ +24
Geluidsniveau binnenunit laag/hoog   (2) [dB(A)] 22/46
Gewicht binnenunit [kg] 8,5
Luchtvol. binnenunit (laag/hoog) [m3/h] 216/702

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities.

/producten/set/actie-2019/wsh-hr35i/


R32 Single split-
inverter warmtepomp

MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF

Set WSH-HR50i
Bestaat uit MSZ-HR50VF + MUZ-HR50VF

Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 5,0 (1,3-5,0)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 269
S.E.E.R. Koelen 6,5
Energielabel koelen A++
Verwarmingscapaciteit [kW] 5,4 (1,4-6,5)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 3,8
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 1224
S.C.O.P. Verwarmen 4,3
Energielabel verwarmen A+

Electrische gegevens
Afzekerwaarde [A] 12
Nominale stroomsterkte [A] 9.6

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 20
Max. Hoogteverschil [m] 12
Koelleiding diameters [inch] 1/4 - 3/8
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-10)
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 550x800x285
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 280x838x228
Luchtvol. buitenunit [m3/h] 1962
Geluidsniveau buitenunit   (2) [dB(A)] 50
Gewicht buitenunit [kg] 35
Werkbereik koelen [&deg;C] -10 ~ +46
Werkbereik verwarmen [&deg;C] -10 ~ +24
Geluidsniveau binnenunit laag/hoog   (2) [dB(A)] 28/45
Gewicht binnenunit [kg] 9
Luchtvol. binnenunit (laag/hoog) [m3/h] 384/786

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities.

/producten/set/actie-2019/wsh-hr50i/


Buitenunit

Koelen of Verwarmen
Met een airconditioner in Inverter uitvoering kan met 
 éénzelfde systeem gekoeld of verwarmd worden. 
Zo wordt uw ruimte lekker koel op warme dagen en 
 behaaglijk warm op koele dagen. Zo voorziet deze set u 
in elk seizoen altijd van het ideale binnenklimaat.

Binnenunit

De Wand-unit van Mitsubishi Electric is een opbouw unit 
die hoog aan de wand wordt geplaatst. Dit garandeert 
een effectieve en comfortabele werking. De Wand-unit is 
 verkrijgbaar in diverse typen, zowel in Single- als in Multi 
split uitvoering. De Wand-unit heeft beperkte afmetingen 
en is stijlvol en tijdloos vormgegeven. Ondanks zijn kleine 
omvang beschikt de Wand-unit over hoge capaciteit met 
een geruisloze werking.

Wand-unit set

Energiebesparing met Econo Cool
Econo Cool is een intelligente functie voor het regelen van 
de temperatuur, die de luchtstroom op het lichaam zo 
aanpast dat de uitblaastemperatuur kan worden ver-
hoogd. De uitblaastemperatuur kan tot wel 2°C worden 
verhoogd, zonder dat dit warmer en minder comfortabel 
aanvoelt. Op deze manier wordt 20% energie bespaard 
(functie alleen  beschikbaar bij handmatige bediening in de 
koelmodus).

Auto Vane-modus
Als de airconditioner wordt uitgezet, sluiten de uitblaas-
lamellen zich automatisch, zodat er een dicht frontpaneel 
ontstaat die de unit een moderne uitstraling geeft.

Quick Clean-ontwerp
Het frontpaneel kan in een handomdraai worden 
 verwijderd, zodat u het eenvoudig kunt schoonmaken. 
De uitblaaslamellen kunnen zonder speciale hulpmiddelen 
worden geopend, zodat u binnen enkele minuten het 
binnenste gedeelte van de unit kunt schoonmaken. Voor 
een optimale werking en een maximale energiebesparing, 
adviseren wij u om uw airconditioningsysteem regelmatig 
schoon te maken.

Energielabel tot:



Koelen of Verwarmen

Als er naast de koelvraag ook een verwarmingsvraag is 
voor een betreffende ruimte, dan bieden de zogenaamde 
inverter warmtepomp airconditioners de uitkomst. Het 
principe van een warmtepomp is gebaseerd op het feit dat 
de koelcyclus kan worden omgedraaid zodat het systeem 
ook kan verwarmen.

MXZ Multi split 
Warmtepomp 
Om meerdere vertrekken te koelen of verwarmen zijn er 
airconditioningsystemen waarbij meerdere binnen-units  
worden aangesloten op één buiten-unit; de zogenaamde 
multi split systemen voor vaste opstelling. Mitsubishi 
Electric heeft daarvoor de  energiezuinige multi split MXZ 
warmtepomp inverter  systemen. Het voordeel van een 
multi split systeem ten opzichte van meerdere single 
split  systemen is dat het energiezuiniger is en ethetisch 
een fraaiere oplossing.

Buitenunit

Wand-unit
Vloer-unit

Vloer-unit



Multisplit Warmtepomp Sets

MXZ-2HA40VF MXZ-3HA50VF

MXZ-2HA40VF MXZ-3HA50VF
Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 4,0 5,0
S.E.E.R. Koelen 8,0 7,3
Energielabel koelen A++ A++
Verwarmingscapaciteit [kW] 4,3 6,0
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 2,58 3,6
S.C.O.P. Verwarmen 4,73 4,62
Energielabel verwarmen A+ A+

Electrische gegevens
Voeding   (1) [V/Fase/Hz] 230/1/50 230/1/50
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] 1,05/0,91 1,26/1,3
Afzekerwaarde [A] 16 25
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm2] 4 x 1,5 4 x 1,5
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit Buiten Buiten

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 30 50
Max. Hoogteverschil [m] 15 15
Koelleiding diameters [inch] (2x) 1/4-3/8 (3) 1/4-3/8
Nominale koudemiddelvulling [kg] 0,9 1,4
Extra vulling per meter leidinglengte [g/m] 20 20
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja tot -10 Ja tot -10
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 550x800x285
Gewicht buitenunit [kg] 37 57
Werkbereik koelen [&deg;C] -10 ~ 46 -10 ~ 46
Werkbereik verwarmen [&deg;C] -15 ~ 24 -15 ~ 24
Geluidsniveau koelen/verwarmen   (2) [dB(A)] 44/50 46/50
Aan te sluiten binnendelen 3
Afmeting unit (HxBxD) [mm] 710x840x330

(1) Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
(2) Gemeten op 1 meter afstand in het vrije veld tijdens koelbedrijf

Met 2 binnenunits 2,5 kW Met 3 binnenunits 2 x 2,5 + 1 x 3,5 kW

https://www.alklima.nl/producten/rac-room-airconditioners/multi-split-actie-2019/mxz-2ha40vf/
https://www.alklima.nl/producten/rac-room-airconditioners/multi-split-actie-2019/mxz-3ha50vf/


Pictogrammen Buiten-unit
Hergebruiken van leidingen met Cleaning free

Auto-changeover

Joint Lap DC-Motor

DC-ventilatiemotor

PAM-controle (Pulse Amplitude Modulation)

Standaard-inverter-warmtepomp

230 Volt

Auto-herstart

Spaarzame magneetrotor (compressor) 

Gegroefde leidingen

Hoogefficiente DC-scroll-compressor

Gas besparen met een airco. Hoe werkt dat?

Bovengenoemde airco's zijn zogenaamde lucht-lucht warmtepompen. Zij hebben dan ook dezelfde 
eigenschappen als een andere energiebesparende warmtepomp.
Een warmtepomp maakt gebruik van een paar natuurkundige verschijnselen waardoor deze vaak 2/3 deel van 
de benodigde energie uit de buitenlucht haalt.
Dat houdt in dat u voor elke Euro energie die u erin stopt, er 4 terug krijgt.

Een dergelijke machine heeft als bijkomend voordeel dat deze in zeer korte tijd en ruimte kan verwarmen. 
Vandaar dat ze ook vaak worden ingezet in ruimtes die lastig te verwarmen zijn, zoals zolders of vertrekken 
waar uitsluitend vloerverwarming aanwezig is.

Wanneer de warmtepomp in werking is, bespaart u dus meteen (duur) gas.
In combinatie met zonnepanelen wordt dit natuurlijk nog een stuk aantrekkelijker: U stookt dan gratis.

Daarnaast kunnen dergelijke machines natuurlijk heel goed koelen en ontvochtigen. Ook dit wordt in Nederland 
steeds vaker toegepast. Vanwege de klimaatverandering en de steeds beter geïsoleerde woningen wordt 
koelen een belangrijk aspect bij het comfortabel wonen.

Aarde geeft geregeld presentaties over deze warmtepompen. Indien u meer hierover wilt weten en over de 
toepassingsmogelijkheden in uw woning kunt u altijd terecht in onze showroom of vraag een adviseur bij u thuis 
voor een adviesgesprek.
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