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MSZ-SF
Markedets mest effektive
varmepumpe til sommerhuset
eller den mindre helårsbolig

Kompakt design
med forbedret luftgennemstrømning
Den nye indendørsenhed MSZ-SF er betydeligt
mere kompakt end dens forgænger.
Trods det har vi øget effekten.

Varmer selv når
det er koldest.

Jævn varme - selv når du ikke er hjemme
Varmen fordeles jævnt i hele huset med vores nye MSZ-SF indendørsenhed. Komforten forbedres præcist som driftsøkonomien. Med den energieffektive ”I-save” funktion holder varmepumpen dit fritidshus 10
grader varmt og derved frostfrit hele vinteren. MSZ-SF er garanteret, at kunne klare udendørstemperaturer
ned til -20grader, men trods sin høje kapacitet ligger den i energiklassen A+.

Ren indendørsluft
Som standard til MSZ-SF medfølger et nano-platinfilter til rensning af
luften. For yderligere forbedring af luftkvaliteten findes filtret
MAC-2320FT (Elektrostatisk anti-allergi enzym filter) som tilvalg.

Kontrollere din varmepumpe
Indendørsdelen på MSZ-SF leveres med en fjernbetjening som
standard. Med denne styrer du enkelt samtlige af varmepumpens
funktioner. Her kan du også programmere ugeskema for, hvordan du
vil styre opvarmningen af dit hjem. Indstil den på en lavere temperatur
på de tidspunkter hvor du ikke er hjemme og lad varmen automatisk
stige igen, lige inden du kommer hjem.

Problemfri drift
Efter en strømafbrydelse starter enheden automatisk op igen, derved
undgås det, at huset forbliver koldt, efter strømmen er kommet tilbage.

Lavt lydniveau – knapt hørbart
Med funktionen ”Silent Mode”, går blæseren i varmepumpen ned på et meget lavt lydniveau. Dette sikrer,
at din nattesøvn kan forløbe uforstyrret i en behagelig
indendørstemperatur.
MSZ-SF genererer i ”Silent Mode” et lydniveau på kun
21 dB (A), hvilket gør den til en af de mest lydsvage
varmepumper.
På MSZ-SF kan du vælge mellem flere indstillinger af
luftretningen og luftgennemstrømningen. Lad varmepumpen indstille sig automatisk eller gør dette manuelt.

Kun 21 dB (A)*
Vælg ”Silent Mode” for det laveste lydniveau

*Gælder for MSZ-SF25/35VE indedele.

Køling i sommervarmen
Med denne kompakte og smarte
varmepumpe installeret har du nu
muligheden for, at bibeholde en lav
driftsøkonomi og samtidig effektivt
at køle dit hjem ned på de varmeste
sommerdage.

Køling på en varm
sommerdag.

En tryg investering
Et trygt valg
Mitsubishi Electrics klimaprodukter har et moderne
design, den højeste kvalitet, lang levetid og overlegen
driftsøkonomi. Du sænker dine energiomkostninger i
mange år fremover.

Salg
Alt salg af vores varmepumper sker gennem et landsdækkende net af aut. forhandlere, der er specialister i
at udarbejde en tilpasset løsning til netop dit hus.

En tryg investering
Navnet Mitsubishi Electric har et godt ry. Når du køber
en varmepumpe fra os, træffer du et sikkert valg.
Mitsubishi fremstiller deres produkter på deres egne
fabrikker og derfor kan vi garantere kvaliteten på alle
produkterne.

Se efter ”Aut. forhandler logoet” når du handler.
Derved sikres det, at installation af produkterne kun
bliver foretaget af installatører, som er godkendt af
DKC. Dette er din sikkerhed for, at dit køb bliver et
trygt valg.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Modelbetegnelse

MSZ-SF25VEH

MSZ-SF35VEH

MSZ-SF50VEH

Indendørsdel
Udendørsdel

MSZ-SF25VE
MUZ-SF25VEH

MSZ-SH35VE
MUZ-SF35VEH

MSZ-SF50VE
MUZ-SF50VEH

Varmekapacitet (kW)

Nom. (Min-Max)

3,2 (1,0 - 4,1)

4,0 (1,3 - 4,6)

5,8 (1,4 - 7,3)

Kølekapacitet (kW)

Nom. (Min-Max)

2,5 (0,9 - 3,4)

3,5 (1,1 - 3,8)

5,0 (1,4 - 5,4)

SCOP*

4,3

4,3

4,3

Energiklasse, varme/køl

A+ / A++

A+ / A++

A+ / A++

Luftgennemstrømning (m /min)
3

Lydniveau indendørsdel (dB(A))

Lav - Høj

Lydniveau udendørsdel (dB(A))

Lav - Høj

3,5 - 4,1 - 6,7 - 8,2 - 10,3

3,5 - 4,1 - 6,7 - 8,3 - 11,0

5,6 - 6,4 - 8,0 - 9,8 - 12,0

21 - 24 - 34 - 39 - 45

21 - 24 - 34 - 40 - 46

30 - 33 - 38 - 43 - 49

57

57

58

-20 °C

-20 °C

-20 °C

Vægt indendørsdel (kg)

10

10

10

Vægt udendørsdel (kg)

31

31

55

Garanteret drift ned til:
Installationsinformation

Dimensioner indendørsdel (mm)

BxHxD

798 x 299 x 195

798 x 299 x 195

798 x 299 x 195

Dimensioner udendørsdel (mm)

BxHxD

800 x 550 x 285

800 x 550 x 285

840 x 880 x 330

EL-data

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Anbefalet Sikring (A)

10

10

16

3/8” (9,52 mm)
1/4” (6,35 mm)

3/8” (9,52 mm)
1/4” (6,35 mm)

1/2” (12,7 mm)
1/4” (6,35 mm)

Maks. rørlængde (m)

20

20

30

Maks. højdeforskel (m)

12

12

15

Rørstørrelse (tommer)

Gas
Væske

Tilbehør
MAC-2320FT

Luftrensningsfilter (Electrostatic anti-allergy enzyme filter)
Mitsubishi Electric tager forbehold for evt. trykfejl samt ændringer i tekniske specifik. Data ifølge JIS (ISO 5151)

*SCOP Seasonal Coefficient of Performance. – Årsvirkningsgraden.

For flere oplysninger, kontakt din lokale forhandler:

www.mitsubishi-varmepumper.dk

