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NY Design-model fra Mitsubishi Electric
”Sådan har en varmepumpe aldrig set ud tidligere”

Smukt Prisbelønnet design





Tog

80dB

Vinder af IF product design award 2011
Den nye Kirigamine Zen fra Mitsubishi Electric
har et prisbelønnet design. Der gør, at den
smelter direkte ind i dit hjem. Tillige har den
en energieffektivitet, som reelt sænker dine
varmeomkostninger.

Bil
(40km/h)

60dB

Fantastisk lavt lydniveau
Mitsubishi Electrics varmepumper har altid
været kendt for deres utroligt lave lydniveau.
Faktum er at blade, som hvisler i vinden let
overdøver lyden fra Kirigamine Zen.

Bibliotek

40dB

Menneskets
nedre høre
grænse
10dB

Lavt lydniveau 21dB
(ens for EF25/35 modeller)

Kvalitet til mindste detalje
Kirigamine Zen fører tankerne hen på et
moderne kunstværk. En installation som vækker
opmærksomhed og forundring. Kan en indvendig
varmepumpe virkelig se sådan ud?
Kirigamine Zen er udviklet på Mitsubishi Electrics egne
fabrikker i Japan, hvilket er lig med den højeste kvalitet
til mindste detalje. Intet er overladt til tilfældighederne.

Lukket

Åben

Den nye Kirigamine Zen er spækket med den nyeste
og bedste japanske teknik.
Fjernbetjeningen indenholder alle funktionerne så du
kan optimere dit indendørsklima, uden at du behøver,
at rejse dig fra sofaen.

•

Uge-timer er en ny funktion til at stille
Kirigamine Zen på ugentlig basis for lavest energiomkostning og højest komfort.

•

Blæseindstillingen har en ny funktion,
som kan aktivere yderligere blæs for øget
luftcirkulation.

•

10 graders minimumsvarme er en funktion, som kan aktiveres, når du ikke er i
huset igennem en længere periode. Den
gør Kirigamine Zen til et foretrukkent valg
til dit sommerhus.

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

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
vores produkter.

Hvid

Sølv

Sort

Kirigamine Zen kan fås i tre stilrene farver, hvid, sølv og sort.
På samtlige varianter er der en elegant sølvkant langs fronten

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Modelbetegnelse

MSZ-EF25VEH

MSZ-EF35VEH

Indendørsdel
Udendørsdel

MSZ-EF25VE (B*,S**,W***)
MUZ-EF25VEH

MSZ-EF35VE (B*,S**,W***)
MUZ-EF35VEH

Varmekapacitet (kW)

Nom. (min-max)

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

4,0 (1,8 - 5,5)

Kølekapacitet (kW)

Nom. (min-max)

2,5 (1,2 - 3,4)

3,5 (1,4 - 4,0)

COP

4,57

4,19

Energiklasse

A

A

240-276-372-534-714

240-276-372-534-762

Luftgennemstrømning (m3/h)

Lav - Høj

Lydniveau indendørsdel(dB (A))

Lav - Høj

21-24-29-37-45

21-24-30-38-46

Lydnivau udendørsdel (dB (A))

Køl - Varme

47-48

49-50

R410A

R410A

Vægt indendørsdel (kg)

11,5

11,5

Vægt udendørsdel (kg)

30

35

895 x 299 x 195

895 x 299 x 195

Miljøvenligt og højeffektivt kølemiddel
Installationsinformation

Dimensioner indendørsdel (mm)

BxHxD

Dimensioner udendørsdel (mm)

BxHxD

800 x 550 x 285

800 x 550 x 285

Eldata

220-240v, 50Hz

220-240v, 50Hz

Anbefalet sikring (A)

10

10

Gas

3/8”

3,8”

Væske

1/4”

1/4”

Max rørlængde (m)

20

20

Max højdeforskel (m)

12

12

Rørstørrelse (tommer)

Tilbehør
MAC-2320 FT

Anti allergi enzymfilter

MAC-1001 CL-E

Anti fnug klud

For flere oplysninger, kontakt din lokale forhandler:

www.mitsubishi-varmepumper.dk

*Sort **Sølv ***Hvid
Mitsubishi Electric tager forbehold for evt. trykfejl samt ændringer i tekniske specifik.
Data ifølge JIS (ISO 5151)

