
Alsidig gulvmodel som 
passer ind i de fleste  
indendørsmiljøer

Gulvmodellen fra Mitsubishi Electric er en fryd for  
indeklimaet. Med sine rene og fine linjer passer den ind i alle 
rum og holder væggene frie. Den er ekstrem stille i drift og 
bibeholder en fredfyldt atmosfære og forbedrer indeklimaet 
for dem som bor der. Desuden fjerner antiallergi enzymfiltret 
dårlig lugt og opfanger pollen og andre allergi-gener. Filtret 
modvirker effektivt spredningen af bakterier og gør luften 
renere og mere behagelig.

Produkter fra Mitsubishi Electric er specielt udviklet til vores 
nordiske lande. Præcis som du bruger vinterdæk til din bil, er 
vores maskiner fremstillet til at kunne klare sne, is og kolde 
temperaturer. Dette betyder færre driftsproblemer. 
Energieffektiv og miljøvenligt sænker den din 
varmeomkostning i mange år fremover. Disse egenskaber 
gør varmepumper fra Mitsubishi Electric til uundværlige 
varmeproducenter i dit hjem. Et produkt du kan stole på -  
helt enkelt. 
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Smart design – Rig på funktioner



Produktdata
Mitsubishi Electrics store styrke er at al forskning og produktudvikling sker i egne laboratorier 
samt at alle vigtige komponenter laves på egne fabrikker. Dette gør at vi kan garantere for 
kvaliteten og standarden på alle produkter som sælges under varemærket Mitsubishi Electric

En varmepumpe fra Mitsubishi Electric er en sikker investering og du kommer til at spare 
penge på den i mange år. Alt salg sker gennem forhandlere eller distributører. Installation af 
produkterne sker udelukkende af Dansk Klima Centers godkendte installatører. Dette sikrer 
hele kæden fra fabrik til forbruger og gør dit køb til et trygt valg. 
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Modelbetegnelse MFZ-KA25VAH MFZ-KA35VAH MFZ-KA50VA
Indendørsdel
Udendørsdel

MFZ-KA25VA 
SUZ-KA25VAH

MFZ-KA35VA 
SUZ-KA35VAH

MFZ-KA50VA 
SUZ-KA50VA

Varmekapacitet (kW)             Nom. (Min-Max) 3,4 (0,9 - 5,1) 4,0 (0,9 - 6,2) 6,0 (0,9 - 7,9)
Kølekapacitet (kW)                Nom. (Min-Max)          2,5 (0,9 - 3,4) 3,5 (0,9 - 3,9) 4,8 (0,9 - 5,4)
COP 4,07 3,64 3,23
Energiklasse A A B
Luftgennemstrømning (m3/h)         Lav - Høj 288 - 348 - 426 - 546 300 - 366 - 444 - 570 426 - 474 - 562 - 708
Lydniveau indendørsdel (dB(A))     Lav - Høj 22 - 27 - 32 - 37 23 - 28 - 33 - 38 32 - 35 - 39 - 44
Lydniveau udendørsdel (dB(A))      Lav - Høj 46 47 - 48 53 - 55
Miljøvenligt og højeffektivt kølemiddel R410A R410A R410A
Garanteret varmedrift ned til (°C) -20 -20 -20
Installationsinformation
Vægt indendørsdel (kg) 14 14 14
Vægt udendørsdel (kg) 33 37 53
Dimensioner indendørsdel (mm)   BxHxD 700x600x200 700x600x200 700x600x200
Dimensioner udendørsdel  (mm)   BxHxD 800x550x285 800x550x285 840x850x330
EL-tilslutning 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz
Forsikring (A) 10 16 16
Rørstørrelse (tommer)                           Gas
                                                          Væske

3/8”
1/4”

3/8”
1/4”

1/2”
1/4”

Max Rørlængde (m) 20 20 30
Max Højdeforskel (m) 12 12 15
Tilbehør
MAC-415FT Anti-Allergy Enzyme Filter
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www.mitsubishi-varmepumper.dk

Data ifølge JIS (ISO 5151) Der tages forbehold for trykfejl


