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Mr. Slim
Klimatisatie- en verwarmingsoplossingen voor commerciële toepassingen

Productcatalogus voor de beslissingnemer

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS
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Een goed binnenklimaat zorgt ervoor dat klanten en mede-
werkers zich goed voelen, ongeacht of het nu om kantoren, 
restaurants, technische ruimtes of winkels gaat. En daar waar 
men graag is, wordt over het algemeen ook meer omzet gege-
nereerd. De zuinige, krachtige en robuuste klimatisatieunits van 
de Mr. Slim-serie creëren een binnenklimaat dat de natuurlijke 
omgeving optimaal imiteert. De units hebben een koelings- 
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en verwarmingsfunctie en zijn flexibel te combineren met de 
 Lossnay ventilatie-systemen van Mitsubishi Electric of met an-
dere systeemcomponenten. Dankzij het groot aantal mogelijke 
combinaties, zowel op het vlak van vermogen als van units, 
past Mr Slim zich optimaal aan de behoefte en de ruimte aan. 
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TOEPASSINGSGEBIEDEN

Altijd de perfecte keuze
Dankzij de hoge bedrijfsveiligheid en het lage energieverbruik 
zijn de Mr. Slim klimatisatie-units ideaal voor commerciële 
toepassingen in middelgrote ruimtes en technische ruimtes. 

Naargelang de toepassingen kunnen de units als monosplit of 
simultaan werkende multisplit worden geïnstalleerd.

//



05

// Mr. Slim voor de retail

// Mr. Slim voor de horeca // Mr. Slim voor technische ruimtes

// Mr. Slim voor kantoren

De Mr. Slim-systemen zorgen in winkels niet alleen voor een 
aangenaam klimaat, maar garanderen ook lage onderhouds- 
en energiekosten. De units zijn ook ideaal voor de temperatuur-
regeling van opslagruimtes en magazijnen. 

Praktijkvoorbeelden van de klimaatregeling van winkels en ma-
gazijnen vindt u op pagina's 10 – 11 en 26 – 27.

De Mr. Slim-units zijn ontwikkeld om altijd en overal de beste 
prestaties te leveren. Dat geldt zowel voor grootkeukens, waar 
het personeel voor hete vuren komt te staan, als voor gastruim-
tes, waar het klimaat een groot deel van de sfeer bepaalt.

Vanaf pagina 12 vindt u ons gamma Mr. Slim binnenunits.

De uitdaging in een serverlokaal is om de temperatuur en lucht-
vochtigheid op een zo gelijkmatig mogelijk niveau te houden. 
De Mr. Slim-installaties komen perfect aan deze uitdaging te-
gemoet dankzij hun hoog voelbare koelcapaciteit.

Meer informatie over oplossingen voor technische ruimtes 
vindt u op pagina 9.

In kantoren bieden Mr. Slim-installaties een maximaal comfort. 
De units koelen en verwarmen, bieden een intelligente lucht-
verdeling en zijn eenvoudig en gemakkelijk aan een gebouw-
beheersysteem te koppelen. 

Een praktijkvoorbeeld van de aansluiting op een centrale bedie-
ning vindt u op pagina's 34 – 35.
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VOORDELEN

Mr. Slim-units introduceren niet alleen nieuwe maatstaven op het gebied van energie-efficiëntie 
en comfort, maar zijn ook eenvoudig in veeleisende omgevingen te integreren en te bedienen.

Een aangenaam binnenklimaat met vele voordelen

// Hoge energie-efficiëntie // Bekroonde kwaliteit

Met Mr. Slim-klimatisatie systemen vervult u de wens van 
uw klanten die naar krachtige en hoogefficiënte units voor 
een aangenaam binnenklimaat zoeken. De beste SEER- en 
SCOP-waarden staan voor laag energieverbruik bij koelen en 
verwarmen. Dankzij de energiezuinige technologie worden lo-
pende bedrijfskosten aanzienlijk verlaagd.

Alle split-units van Mitsubishi Electric zijn door het 'Fachver-
band Gebäude-Klima e. V. (FGK)' bekroond met het kwali-
teitszegel voor airconditioners. De criteria zijn o.a. optimale 
energie-efficiëntie, gegarandeerde beschikbaarheid van on-
derdelen, trainingsaanbod, ontwerpondersteuning en gegaran-
deerde naleving van de technische gegevens die in de catalogi 
worden vermeld.

Het ‘Fachverband Gebäude-Klima e. V.’ (FGK) bekroonde alle 
Inverters van Mitsubishi Electric met het kwaliteitszegel voor 
airconditioners.

Meer informatie over de 
ErP-richtlijn vindt u op 
www.my-ecodesign.com
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De uiterst stille buitenunits kunnen probleemloos in dicht be-
bouwde woon- en industriegebieden worden geïnstalleerd. 
Een extra geluidsisolatie is overbodig aangezien de Low Noi-
se-functie het geluidsniveau met 3 dB(A) verlaagd. Dit komt 
overeen met een halvering van het ervaren geluidsniveau.

// Stille werking

// Hoog comfort

Niet alleen de geluidsgeoptimaliseerde binnenunits en stille 
buitenunits dragen bij aan het comfort. Ook de functies, zoals 
een innovatieve i-see sensor, individueel instelbare uitblaas-
lamellen, standaard redundantieschakeling of de filterlift van 
de 4-weg cassette-units maken het gebruik en onderhoud zo 
comfortabel en gebruiksvriendelijk mogelijk. 

// Intuïtieve bediening

De bediening van een klimatisatie-unit of een groep is zeer een-
voudig. De bekabelde afstandsbediening PAR-32MAA biedt u 
120 parameters voor alle functies die u voor de bediening no-
dig heeft. De bedieningsinterface op het display met achter-
grondverlichting is intuïtief. U kunt ook comfortabel bedienen 
via MELCloud op een smartphone, tablet of pc. De aansluiting 
op een centrale besturing is via een interface mogelijk en snel 
uit te voeren.

// Eenvoudige montage en onderhoud

Alle airconditioners van Mitsubishi Electric zijn ontworpen voor 
eenvoudige montage en onderhoud. Zo is er voor de binnen-
units tot en met type P140 geen afzonderlijke elektrische voe-
ding nodig: de voedingsspanning en datacommunicatie lopen 
over een 4-aderige kabel van de buitenunit naar de binnenunit. 
Met de buitenunits PUHZ-ZRP200/250YKA is een leidingsleng-
te tot 100 m mogelijk. De duurzame, hoogefficiënte filter en de 
condenspomp bij cassette-units worden standaard meegele-
verd.

1/2
geluids-
niveau

's nachts 47 dB
(koelmodus)

Vanaf 27 dB(A)

overdag 50 dB
(koelmodus)

Geluidsgeoptimaliseerde buiten- en binnenunits
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//

De Mr. Slim-units bieden een hoge bedrijfs-
zekerheid en flexibiliteit. 

// Meer flexibiliteit
De beschikbare vermogens variëren van 3,5 kW tot 44,0 kW 
voor koelen en verwarmen. Zowel mono-split of twin, triple of 
quadro splitsystemen behoren allemaal tot de mogelijkheden. 
Bij de buitenunits heeft u naargelang het benodigde vermo-
gen de keuze uit een standaard inverter, een krachtige Power 
Inverter of een verwarmingsgeoptimaliseerde Zubadan In-
verter. Heeft u voor uw klanten een compleet klimatisatie- en 
ventilatiesysteem nodig? De Lossnay-ventilatiesystemen met 
warmterecuperatie kunnen dankzij de interface probleemloos 
worden geïntegreerd.

Perfect aangepast aan uw wensen 

// Koelen en verwarmen
De Mr. Slim systemen kunnen de conventionele verwarmings-
installatie vervangen. Daarbij zorgen zelfs bij lage buitentempe-
raturen de hoge SCOP-waarden voor een laag energieverbruik. 
Buitenunits met gepatenteerde Zubadan-technologie bieden 
een uiterst stabiel temperatuurcomfort. Ze hebben een snelle 
ontdooiingsfunctie. De omschakeling tussen de koelmodus en 
verwarmingsmodus wordt bij Mr. Slim-installaties automatisch 
uitgevoerd. De winterregeling zorgt ervoor dat er ook bij een 
buitentemperatuur van −15 °C (bij een windbeschermde op-
stelling) wordt gekoeld. Dat is vooral belangrijk voor technische 
ruimtes waar het hele jaar warmte moet worden afgevoerd.

VOORDELEN
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// Ideaal voor technische lokalen
Door de grote oppervlakken van de warmtewisselaars en de 
grote luchtvolumes halen de Mr. Slim-units zeer hoge voelbare 
koelcapaciteiten. Daardoor is ook bij een laag vochtigheidsge-
halte in de ruimte klimaatregeling verzekerd. Om bijzonder hoge 
koelvermogens te bereiken, stellen we speciaal afgestemde 
combinaties van Power Inverter-buitenunits met wand units en 
plafondonderbouwunits ter beschikking. De redundantiefunctie 
garandeert een constante klimaatregeling, ook bij het uitvallen 
van een systeem. Via externe in- en uitgangen is een perma-
nente bewaking van de bedrijfsstatus van installaties mogelijk. 

De redundantiefunctie
Werkingstijd

Alarm

Overschreden richttemperatuur

Met de redundantiefunctie wordt ook bij het 
uitvallen van een systeem een betrouwbare 
klimaatregeling gegarandeerd.

Systeem 1 PAR-32MAA Systeem 2

// Snel en eenvoudig vervangen: Replace technologie 
Bij de vervanging van een oude installatie is het mogelijk om 
bestaande leidingen te gebruiken, ook wanneer er een ander 
koelmiddel zal worden gebruikt. Bij onze gepatenteerde Re-
place-technologie (replace = Engels voor "vervangen") wordt 
een probleemloze ombouw gegarandeerd, ook bij operationele 
bedrijven. Bij de installatiekosten zijn dure leidingwerkzaamhe-
den en materialen, zoals koperen leidingen, niet meer nodig. 
Alle leidingen blijven behouden! En ook een latere aansluiting 
op het gebouwbeheersysteem is mogelijk.
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De productie van grondstoffen voor de verdere verwerking van 
farmaceutische producten en geneesmiddelen is een veelei-
sende taak. Voor de stabiliteit van verschillende stoffen zijn o. a. 
deze voorwaarden doorslaggevend: de juiste luchtvochtigheid, 
een constant temperatuurniveau en de beperking van stofdeel-
tjes. Om de grondstoffen voor de productie van geneesmid-

delen te koelen en de concurrentiepositie van het bedrijf te 
versterken, heeft Losan Pharma in Neuenburg am Rhein zijn 
magazijnhallen uitgerust met moderne Mr. Slim-klimatisatie-
systemen. De systemen vervingen bovendien de conventionele 
verwarming.

Standvastige temperatuur  
garandeert kwaliteit

Betrouwbare koeling van farmaceutische grondstoffen //
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INDUSTRIËLE TOEPASSING MET MONOSPLIT

De uitdagingen
De koeling en opslag van grondstoffen in 
de farmaceutische sector stelt bijzonde-
re hoge eisen op het gebied van hygiëne 
en een gelijkmatig temperatuurniveau. 
Maar met welke systemen kan het hele 
jaar door een energie-efficiënte en zui-
nige klimaatregeling worden gegaran-
deerd, zonder hoge kosten of bedrijfson-
derbrekingen? Tot op heden hadden de 
magazijnhallen van het bedrijf geen eigen 
koelsystemen en werden de hallen uit-
sluitend in de winter met behulp van zei-
len en een conventionele verwarmings-
installatie van warmte voorzien.

De oplossing
Het gebruik van een Mr. Slim monosplit 
systeem maakt een gedecentraliseerde in-
stallatieopbouw met korte leidinglengtes 
mogelijk voor een snelle en eenvoudige 
installatie zonder bedrijfsonderbrekingen. 
Door de invertergestuurde compressor 
wordt de koelmiddelstroming aangepast 
aan het gevraagde koel- of verwarmings-
vermogen, zodat de producten tempera-
tuurconform worden opgeslagen. Aange-
zien de piekbelastingen alleen bij zeer hoge 
buitentemperaturen in de zomer of zeer lage 
buitentemperaturen in de winter nodig zijn, 
kan de buitenunit het grootste deel van het 
jaar onder deellast functioneren, waarbij het 
hoogste rendement (SCOP) wordt behaald.

De kleine benodigde ruimte en het evenredig  
licht gewicht van de buitenunits maken  

een probleemloze dakinstallatie mogelijk.

In het totaal werden drie magazijnen uitgerust met een nieuwe klimaatinstallatie, 
waarbij er met de verschillende magazijnvoorwaarden rekening werd gehouden. 
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//

BINNENUNITS

Er zijn toepassingsgebieden waar een betrouwbare klimaatre-
geling centraal staat. Indien nodig, dag en nacht. De Mr. Slim 
systemen zijn ideaal voor continue gebruik. Ze zijn robuust, 
krachtig en bovendien efficiënt. Intelligente functies zorgen 
voor meer comfort en laag energieverbruik. Dankzij de com-

pacte constructie en praktisch design zijn de Mr. Slim binnen-
units eenvoudig te integreren in nagenoeg alle ruimtes. Alles 
bij elkaar genomen een zuinige slimme oplossing – zowel qua 
energieverbruik als qua aankoop, onderhoud en service.

Systemen die alles kunnen
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Deze grote vierkante cassette-units hebben vier individueel 
instelbare uitblaaslamellen, zodat zelfs bij lage plafonds een 
tochtvrije luchtverdeling wordt gegarandeerd. Daartoe draagt 
o. a. het Coanda-effect bij: De luchtstroom wordt langs het pla-
fond geleid.

De optionele i-see sensor zorgt voor extra energiebesparingen. 
De sensor meet de kamertemperatuur, regelt de luchtverdeling 
en garandeert constante temperaturen. Zo wordt de ruimte niet 
onnodig verwarmd.

Intelligent en zuinig
4-weg cassette-unit PLA-(Z)RP

4-WEG CASSETTE-UNIT PLA-(Z)RP

Highlights
• SCOP tot 4,6/SEER tot 6,8
• Energie-efficiëntieklasse tot A++/A++
• Geluidsniveau vanaf 27 dB(A)
• Naar keuze infrarood- of bekabelde afstandsbediening
• Aansluiting verse lucht
• Optionele i-see sensor
• Optioneel met automatische filterlift – eenvoudig en tijdbe-

sparend onderhoud door een verlaging van 4 m met een af-
standsbediening

Energiebesparing door de filterlift te gebruiken
Voorbeeld: een klimatisatiesysteem met een koelvermogen van 10 kW en een nominaal opgenomen vermogen van 2,5 kW

Jaarlijkse filterreiniging Wekelijkse filterreiniging met filterlift

Energieverbruik 28.470 kWh

Pzu

4,0 kW

2,5 kW

0 u 0 u8.760 u 8.760 u

Energieverbruik 22.000 kWh

Verhoging van het opgenomen vermogen  
door filtervervuiling

Jaarlijkse energiebesparing van  
6.470 kWh (ong. 1.500 euro) door  
wekelijkse filterreiniging

•  Uitgaande van volledige belasting 
gedurende het hele jaar

•  Toont het energiebesparingspotenti-
eel als voorbeeld; het effect is afhan-
kelijk van de werkelijke invloeden

Pzu

2,5 kW
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PLAFONDONDERBOUWUNIT PCA-RP

De veelzijdig inzetbare plafondonderbouwunit is dankzij de 
goede luchtverdeling en bijzondere prestaties ideaal voor tech-
nische ruimtes. Hiervoor zijn combinaties met maximaal 100 % 
voelbare capaciteit beschikbaar. Voor een hoge luchtkwaliteit 
zorgt de duurzame filter (een hoog efficiëntiefilter is optioneel) 
en de aansluiting op de buitenlucht. 

De luchtstroom wordt door de Auto-Fan en vier ventilatiesnel-
heden gecontroleerd. De modus voor 'hoge/lage' plafonds 
zorgt voor een ideale luchtstroom in hoge of lage ruimtes.

De plafondonderbouwunit PCA-RP HAQ heeft een resistente 
roestvrij stalen omkasting en een geïntegreerde vetafschei-
dingsfilter.

De plafondonderbouwunit PCA-RP KAQ levert met een gro-
te draagwijdte een hoog voelbaar koelvermogen – ideaal voor 
technische ruimtes met lage luchtvochtigheid.

Highlights
• SCOP tot 4,4/SEER tot 6,6
• Energie-efficiëntieklasse tot A+/A++
• Geluidsniveau vanaf 31 dB(A)
• Vier ventilatiesnelheden
• Automatisch opnieuw opstarten na stroomuitval
• Naar keuze infrarood- of bekabelde afstandsbediening

Ideaal voor veeleisende omgevingen
Plafondonderbouwunits PCA-RP
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De krachtige en betrouwbare wandunit met Long Life-filter is 
eenvoudig te monteren en te onderhouden. De Auto-Fan of 
de drie verschillende ventilatiesnelheden zorgen voor een ef-
ficiënte controle van de luchtstroom. De unit is eenvoudig te 
bedienen met de infraroodafstandsbediening (meegeleverd) of 
een bekabelde afstandsbediening met weektimer (optioneel). 
Door de automatische herstart bij stroomuitval en de standaard 
geïntegreerde redundantiefunctie wordt altijd een hoge veilig-
heid gegarandeerd.

Highlights
• SCOP tot 4,3/SEER tot 6,5
• Energie-efficiëntieklasse tot A+/A++
• Rustige werking dankzij speciaal ontwerp van de ventilator
• Optionele condenspomp met opvoerhoogte tot 800 mm

Krachtig en betrouwbaar
Wandunit PKA-RP

WANDUNIT PKA-RP

800 mm

Condenspomp

Binnenunit
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KANAALUNIT PEA(D)-RP

De kanaalunits zijn ideaal voor toepassingsgebieden waar 
de lucht over lange afstanden moet worden getransporteerd. 
Dankzij de externe statische druk van maximaal 150 Pa is 
de toepassing ook mogelijk bij lange luchtkanalen. Vooral 
de PEA-RP-modellen zijn ideaal voor grote, open ruimtes of 
bedrijfshallen. De units kunnen volledig worden ingebouwd, 
hebben een Long Life-filter en zijn aan te sluiten op buiten-
lucht t.b.v. de ventilatie. Voor de luchtstroomcontrole wordt 
een Auto-Fan-functie  gebruikt. Bij de PEAD-units zijn er drie 
ventilatiesnelheden mogelijk. De luchthoeveelheid bij PEAD-
units is regelbaar van 0 – 10 V (toebehoren nodig). Bij eventu-
ele stroomuitvallen wordt de installatie automatisch opnieuw 
gestart. Ook een redundantiefunctie is standaard beschikbaar 
(met PUHZ-buitenunits).

Highlights
• SCOP tot 4,3/SEER tot 5,6
• Energie-efficiëntieklasse tot A+/A+
• Geluidsniveau vanaf 23 dB(A)
• Naar keuze infrarood- of bekabelde afstandsbediening 
• Geringe inbouwhoogte, slechts 250 mm bij PEAD
• Ingebouwde condenspomp bij PEAD-units

Voor lange trajecten
Kanaalunit PEA(D)-RP

250 mm

Lage inbouwhoogte
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VLOERUNIT PSA-RP

De vrijstaande vloerunit heeft dankzij zijn geringe diepte slechts 
weinig ruimte nodig en wordt rechtstreeks op de vloer ge-
plaatst. Bouwkundige ingrepen zijn overbodig. De luchtstroom 
kan zowel horizontaal als verticaal worden ingesteld en de op-
timale luchtverdeling wordt dankzij de twee ventilatiesnelheden 
gegarandeerd. De vloerunit is vooral geschikt voor IT- en tech-
nische omgevingen. De unit met eenvoudig toegankelijke filter 
is gemakkelijk te onderhouden, robuust en duurzaam dankzij 
de Long Life-filter. 

Highlights
• SCOP tot 4,4/SEER tot 6,3
• Energie-efficiëntieklasse tot A+/A++
• Geluidsniveau vanaf 40 dB(A)
• Geringe·diepte
• Eenvoudig·toegankelijke filter
• Bekabelde afstandsbediening met geïntegreerde weektimer

Simpelweg stabiel
Vloerunit PSA-RP
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OVERZICHT FUNCTIES

Techniek
4-weg cassette-unit  

PLA-ZRP
Plafondonderbouwunit  

PCA-RP
Plafondonderbouwunit roestvrij staal  

PCA-RP HAQ
Wandunit PKA-RP HAL Wandunit PKA-RP KAL Vloerunit PSA-RP KA Kanaalunit PEAD-RP JAQ Kanaalunit, hoge druk,  

PEA-RP GAQ

Power 
Inverter

Zubadan 
Inverter

Standaard 
inverter

Power  
Inverter

Standaard  
Inverter

Power 
Inverter

Zubadan 
Inverter

Standaard 
inverter

Power 
Inverter

Zubadan 
Inverter

Standaard 
inverter

Power  
Inverter

Standaard  
Inverter

Replace Zubadan 
Inverter

Standaard 
inverter

Power  
Inverter

Standaard  
Inverter

Bu
ite

nu
ni

ts

Standaard inverter • • • • • • •

Power Inverter • • • • • • • •

Zubadan Inverter • • • •

Replace-technologie • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Certified
Quality Kwaliteitslabel • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Installatie/onderhoud

Bu
ite

nu
ni

ts

Toepasbaar als hoofdverwarming • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Winterregeling • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Multisplit • • •* • •* • • • •* • • •* • •* • • •*

Herinschakeling na stroomuitval • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

R 410 A Voorgevuld met R410A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Peilcontrole koelmiddel • • • • • • • • • • • •

Redundantiefunctie • • •* • •* • • •* • •* • •* • • •*

Bi
nn

en
un

its Aansluiting verse lucht • • • • • • • • • • •

Condenspomp • • • • • •

Comfort

Bi
nn

en
un

its

MELCloud • • • • • • • • • • • • • • • •

Aan/uit-timer • • • • • • • • • • • • • • • • • •

7 Weektimer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bekabelde afstandsbediening aansluitbaar • • • • • • • • • • • • geïntegreerd geïntegreerd • • • • •

Luchtkwaliteit

Bi
nn

en
un

its Verticale swing • • • • • • • • • • •

Automatische ventilatorsturing • • • • • • • • • • • • • •

* Uitsluitend bij PUHZ. Een uitvoerige beschrijving van de functiesymbolen vindt u in de complete online catalogus: www.mitsubishi-electric.be

Overzicht functies binnenunits
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Techniek
4-weg cassette-unit  

PLA-ZRP
Plafondonderbouwunit  

PCA-RP
Plafondonderbouwunit roestvrij staal  

PCA-RP HAQ
Wandunit PKA-RP HAL Wandunit PKA-RP KAL Vloerunit PSA-RP KA Kanaalunit PEAD-RP JAQ Kanaalunit, hoge druk,  

PEA-RP GAQ

Power 
Inverter

Zubadan 
Inverter

Standaard 
inverter

Power  
Inverter

Standaard  
Inverter

Power 
Inverter

Zubadan 
Inverter

Standaard 
inverter

Power 
Inverter

Zubadan 
Inverter

Standaard 
inverter

Power  
Inverter

Standaard  
Inverter

Replace Zubadan 
Inverter

Standaard 
inverter

Power  
Inverter

Standaard  
Inverter

Bu
ite

nu
ni

ts

Standaard inverter • • • • • • •

Power Inverter • • • • • • • •

Zubadan Inverter • • • •

Replace-technologie • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Certified
Quality Kwaliteitslabel • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Installatie/onderhoud

Bu
ite

nu
ni

ts

Toepasbaar als hoofdverwarming • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Winterregeling • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Multisplit • • •* • •* • • • •* • • •* • •* • • •*

Herinschakeling na stroomuitval • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

R 410 A Voorgevuld met R410A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Peilcontrole koelmiddel • • • • • • • • • • • •

Redundantiefunctie • • •* • •* • • •* • •* • •* • • •*

Bi
nn

en
un

its Aansluiting verse lucht • • • • • • • • • • •

Condenspomp • • • • • •

Comfort

Bi
nn

en
un

its

MELCloud • • • • • • • • • • • • • • • •

Aan/uit-timer • • • • • • • • • • • • • • • • • •

7 Weektimer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bekabelde afstandsbediening aansluitbaar • • • • • • • • • • • • geïntegreerd geïntegreerd • • • • •

Luchtkwaliteit

Bi
nn

en
un

its Verticale swing • • • • • • • • • • •

Automatische ventilatorsturing • • • • • • • • • • • • • •

* Uitsluitend bij PUHZ. Een uitvoerige beschrijving van de functiesymbolen vindt u in de complete online catalogus: www.mitsubishi-electric.be

OVERZICHT FUNCTIES
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Het Steigenberger Hotel in Berlijn behoort tot de beste adres-
sen in de Duitse hoofdstad. Het combineert de klassiek-mo-
derne sfeer van een First Class-hotel met een hoge toewijding 
aan milieubescherming en duurzaam gebouwbeheer. Qua kli-
maattechniek werd dan ook voor krachtige, maar uiterst zuinige 
klimatisatie-units gekozen.

Voor het Steigenberger Hotel werden 44 Mr. Slim buitenunits 
met Zubadan-technologie gïnstalleerd. Met een totaal koelver-
mogen van 550 kW en verwarmingsvermogen van 720 kW. De 
verse lucht voor de hotelkamers wordt voorbehandeld. Boven-
dien werden lobby, keuken, restaurant en Wellness-faciliteiten 
uitgerust met ventilatiesystemen.

Ook first class op het gebied van  
energie-efficiëntie

Voorbehandelen van verse lucht op sterrenniveau //



21

TOEPASSING MET VENTILATIESYSTEEM

De uitdagingen
Al tijdens de ontwerpfase werden zeer 
hoge normen en doelstellingen voor het 
gebouw gehanteerd. De doelstelling was 
het behalen van een gouden label voor 
duurzaam bouwen. Ook de klimatisa-
tie-units waren een belangrijke bouw-
steen voor de nagestreefde energie-ef-
ficiëntie. De units moesten verschillende 
delen van het hotel koelen en tevens een 
groot deel van de totale warmte-energie-
behoefte op zich nemen. 

De oplossing
De gebruikte Mr. Slim-units zorgen voor zo-
wel de koeling als de verwarming. De Zuba-
dan-technologie draagt aanzienlijk bij aan 
de hoge energie-efficiëntie door ook bij lage 
buitentemperaturen van −25 °C een goede 
werking te garanderen. Dankzij het constan-
te verwarmingsvermogen tot −15 °C was 
een uitbreiding van de buitenunits niet no-
dig, zoals dat vaak bij warmtepompen met 
gangbare technologie wel het geval is. De 
omschakeling tussen koelen en verwarmen 
loopt over een PAC-IF aansluitkit en zorgt 
zo voor een comfortabele werking. Door 
dezelfde warmtewisselaar voor de koelings- 
en verwarmingsfunctie van het ventilatiesy-
steem te gebruiken ontstaan besparingen in 
installatie- en investeringskosten.

Eenvoudige koppeling van ventilatie-units: 
meer daarover op pagina 31. 

44 Mr. Slim buitenunits zorgen naargelang de behoefte voor 
de toegevoerde warme of koele lucht. 

Het Steigenberger Hotel behaalde een gouden label voor duurzaam bouwen. 
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STANDARD 
INVERTER 

TECHNOLOGIEËN

Mitsubishi Electric vestigt mijlpalen in de invertertechnologie en is 
wereldmarktleider op dit gebied. Het toerental van de compres-
sor wordt voortdurend aan het gevraagde koelvermogen aange-
past. Dankzij de traploze regeling en de beschikbaarheid van het 

vermogen is een uiterst energiezuinige werking met de hoogste 
efficiëntie mogelijk. Daarbij voorkomen we dat de unit voortdu-
rend uitvalt en opnieuw opstart. De gelijkmatige werking heeft 
ook een positieve invloed op de levensduur van de warmtepomp. 

Invertertechnologie op maat

//
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+7 °C−25 °C −5 °C−15 °C

50 %

100 %

Buitentemperatuur (°C)

−20 °C −10 °C 0 °C
0 %

25 %

75 %

Zubadan-inverter van Mitsubishi Electric

Traditionele inverterwarmtepomp
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Zubadan-vermogenPower Inverter-circuit

Warmtewisselaar

Power-
Receiver

Compressor

LEV2LEV1

Warmtewisselaar

De Power-Receiver en twee expansiekleppen zorgen voor een maximale efficiëntie.

//

Mitsubishi Electric vestigt mijlpalen in de invertertechnologie en 
is wereldmarktleider op dit gebied.

TECHNOLOGIEËN

• Leidinglengte tot 70 m
• Hoogteverschil tot 30 m
• Alle units met bouwgrootte 100 – 140 in 1- of 3-fasige uitvoering
• Replace-technologie voor eenvoudige vervanging van 

R22-systemen zonder de leidingen te moeten vervangen

// Standaard inverter

De compacte buitenunits van de standaard invertersystemen 
vormen een aantrekkelijke instap in de invertertechnologie. 
Dankzij de traploze vermogensregeling wordt slechts zoveel 
vermogen beschikbaar gesteld als daadwerkelijk nodig is. De 
buitenunits zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met 230 V, 50 Hz 
en 400 V, 50 Hz.

// Power Inverter

Met de Power Inverter-systemen wordt een zeer energiebespa-
rende werking gegarandeerd. Door het gebruik van een speci-
ale Power Receiver voor onderkoeling van het koelmiddel en 
twee afzonderlijk gestuurde expansiekleppen werken de units 
in iedere werkingsmodus binnen het ideale werkingsbereik. 
Afhankelijk van de aangesloten binnenunit worden bij koelen 
en verwarmen energie-efficiëntieklassen tot A++ bereikt. Bo-
vendien staan de lage geluidsniveaus en de mogelijkheid om 
lange leidingen te gebruiken (tot 100 m) garant voor flexibele 
installatiemogelijkheden.

• Redundantiefunctie met automatische omschakeling bij  
storingen en fase-egalisatie

• Replace-technologie voor eenvoudige vervanging van 
R22-systemen zonder de leidingen te moeten vervangen

• Easy Maintenance-functie en automatische peilcontrole van 
het koelmiddel

• Energie-efficiëntieklasse tot A++ bij verwarmen en koelen
• Koelmiddelcircuit met Power-Receiver voor vloeistofonder- 

koeling 
• Lange leidinglengtes (tot 100 m)
• BlueFin-coating

// Zubadan Inverter

Met de gepatenteerde Zubadan Inverter-technologie staat ook 
bij lage buitentemperaturen voldoende verwarmingsvermogen 
ter beschikking. Tot −15 °C wordt het volle vermogen geleverd 
en het toepassingsgebied gaat zelfs tot −28 °C. Daarmee is 
een monovalente werking met de Zubadan-technologie mo-
gelijk en een aanvullende verwarming overbodig. Bovendien 
overtuigen de units met een geoptimaliseerde ontdooicyclus. 
De intervallen tussen de ontdooiprocessen bedragen tot 150 
minuten en de duur van het ontdooiproces werd in vergelijking 
met traditionele units met 50 % teruggebracht.

• Constant verwarmingsvermogen tot −15 °C
• Maximaal 150 min. constante werking tussen ontdooiprocessen
• Gegarandeerde warmtepompwerking tot −25 °C buitentem-

peratuur
• Snelle opwarming na ontdooifase
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OVERZICHT BINNENUNITS

35 50 60 71 100 125 140 200 250 400 500

3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,0 22,0 38,0 44,0

4,0 4,5 7,0 8,0 11,0 14,0 16,0 22,4 27,0 44,8 54,0

Index

Koelvermogen (kW)

Verwarmingsvermogen (kW)

4-weg cassette-unit
PLA-RP BA

Vloerunit PSA-RP KA

Kanaalunit met hoge opvoerhoogte  
PEA-RP GAQ

Plafondonderbouwunit in inox
PCA-RP HAQ

Plafondonderbouwunit
PCA-RP KAQ

Wandunit PKA-RP KAL

Wandunit PKA-RP HAL

Kanaalunit PEAD-RP JAQ

4-weg cassette-unit
PLA-ZRP BA

Mr. Slim binnen- en buitenunits  
in één oogopslag



LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Prijslijst 2016/2017

Airconditioning, verwarming en ventilatie
Single en mulitsplit systemen, (H)VRF en Lossnay 2016/2017

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Prijslijst 2016/2017

Airconditioning, verwarming en ventilatie
Single en mulitsplit systemen, (H)VRF en Lossnay 2016/2017
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OVERZICHT BUITENUNITS

Standaard inverter

Power Inverter

PUHZ-ZRP100/125/140YKA
PUHZ-ZRP200/250YKA

PUHZ-ZRP35/50VKA

PUHZ-ZRP60/71VHA

VHA: 230 V, 1-fasig, 50 Hz/YHA: 400 V, 3-fasig, 50 Hz

PUHZ-P100VHA/YHA

SUZ-KA50/60/71VA

SUZ-KA35VA

PUHZ-P125/140VHA/YHA
PUHZ-P200/250YHA

Zubadan Inverter

PUHZ-SHW112VHA-A
PUHZ-SHW112/140YHA-A

35 50 60 71 100 125 140 200 250

3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,0 22,0

4,0 4,5 7,0 8,0 11,0 14,0 16,0 22,4 27,0

Technische details over alle binnen-  
en buitenunits vindt u in het  
hoofdstuk "Mr. Slim" in de actuele 
catalogus op onze website  
www.mitsubishi-electric.be

Index

Koelvermogen (kW)

Verwarmingsvermogen (kW)
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Het Fashion- en Lifestyle-bedrijf GERRY WEBER International 
AG heeft modezaken in meer dan 62 landen. Een daarvan be-
vindt zich in de voetgangerszone van Ratingen. De heldere en 

vriendelijk ogende verkoopruimtes in dit nieuwe filiaal overtui-
gen dankzij een aangenaam winkelklimaat, dat met een moder-
ne en hoogefficiënte Mr. Slim-installatie wordt voorzien.

Modezaak met  
energiebesparende klimatisatietechniek

Winkelklimatisatie die dezelfde trend volgt //
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TOEPASSING IN WINKELS

De uitdagingen
Onafhankelijk van het seizoen moet in 
de winkels van modemerken een con-
stante en aangename temperatuur heer-
sen. Deze installatie heeft de taak om de 
winkel, net zoals bij kantoren, fluisterstil 
en tochtvrij te verwarmen of te koelen. 
Aangezien het gebouw een grote reno-
vatie had ondergaan (o. a. de isolatie van 
de gebouwschil) en van een klassieke 
verwarming werd afgezien, werd het kli-
matisatie-systeem uitgerust om ook bij 
lage buitentemperaturen een efficiënte 
en energiebesparende verwarming te 
garanderen. 

De oplossing
Er werd geopteerd voor een Twin split-sys-
teem. Zelfs bij vriestemperaturen wordt een 
aangename winkelervaring gegarandeerd 
dankzij de stabiele temperaturen. De ge-
bruikte Zubadan-technologie heeft een 
functie voor snelle ontdooiing waarmee de 
onderbreking van de verwarmingsfunctie tot 
een minimum wordt beperkt.

In de winkel zorgen twee 4-weg cassette- 
units voor het behaaglijk binnenklimaat. De 
cassette-units beschikken over vier lucht-
uitblaasgeleiders, waarmee een tochtvrije 
klimatisatie ontstaat, met een langs het pla-
fond geleide luchtstroom. Een uiterst een-
voudig en tijdbesparend onderhoud van de 
binnenunits kan worden uitgevoerd dankzij 
een automatische filterlift met afstandsbe-
diening, waarmee de filter tot 4 m kan wor-
den verlaagd.

Twee 4-weg cassette-units zorgen voor een comfortabel 
binnenklimaat. 

De 4-weg cassette-unit is uitgerust met een filter dat met een afstandsbediening tot 4 m kan worden verlaagd. Een snellere,  
veiligere en vooral frequentere filtervervanging is op deze manier een fluitje van een cent. 
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Energie besparen vanaf het begin

De speciale luchtbox zorgt voor een uniforme luchtverdeling 
over de volledige breedte. Het gepatenteerde 3D-uitblaasroos-
ter homogeniseert de lucht voor ca. 92 % zodat luchtwervelin-
gen en inductie worden beperkt.

Dankzij de Plug-and-Play-techniek kan het systeem snel en 
eenvoudig worden geïnstalleerd en is het systeem ideaal voor 
latere uitbreidingen. De onderhoudsvriendelijke constructie 
vereist beperkt onderhoud.

// Gepatenteerd uitblaassysteem // Snelle montage en eenvoudig onderhoud

Buitenunit

Luchtgordijn

Afstandsbediening

Luchtgordijnsysteem

//

Wilt u energie besparen al bij de ingang van 
winkels en openbare gebouwen? Met luchtgor-
dijnen wordt de binnenlucht gescheiden van de 
binnendringende buitenlucht.

AANSLUITING OP EEN LUCHTGORDIJN

Uiterst effectieve technologie: luchtgordijn
Open ingangen van verkoopruimtes en openbare gebouwen 
stellen hoge eisen aan klimaat- en verwarmingssystemen, om-
dat de uitwisseling van verwarmde of gekoelde binnenlucht 
met binnendringende buitenlucht moet worden vermeden. De 
technologie van het luchtgordijn, waarbij de binnen- en bui-
tenlucht door een luchtstraal worden gescheiden, is bijzonder 
effectief.

Mitsubishi Electric biedt samen met Thermoscreens, marktlei-
der op het gebied van luchtgordijninstallaties, een compleet, 
energie-efficiënt, betrouwbaar en comfortabel systeem aan. In 
vergelijking met traditionele luchtgordijnen is de HP DXE uitge-
rust met een speciale warmtewisselaar die met verwarmings-
gas via een warmtepomp wordt verwarmd. Deze warmtewisse-
laar wordt aangestuurd door een Mr. Slim-buitenunit.
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De modellen hangen vrij of worden aan het plafond gemon-
teerd. Ze zijn in verschillende lengtes (1 m, 1,5 m en 2 m) en 
vermogens (5 tot 25,7 kW) beschikbaar.

De luchtgordijnen zijn flexibel inzetbaar in winkels, winkelcen-
tra en openbare gebouwen. De uitblaashoogte bedraagt 2 tot 
3,8 m.

// Groot vermogenbereik // Toepassingsgebieden

Aantrekkelijk design, flexibele montage
Het luchtgordijn HX2 met metalen ronde plenum en de selectie 
beschikbare RAL-kleuren heeft een uniek ontwerp. Het meta-
len ronde plenum kan met de opening naar boven of omlaag 
worden gemonteerd, zodat bij een ontoereikend plafondop-
pervlak voor luchtaanzuiging het apparaat ook in het plafond 
kan worden gemonteerd. In dit geval wordt de lucht onderaan 
aangezogen.

Luchtstraal voor volledige deuropening
Door de flexibel vormgegeven zijkanten van het uitblaasrooster 
wordt de volledige deuropening met een scheidende luchtstraal 
omsloten. Zo is het luchtgordijn nog efficiënter. De EC-venti-
latoren voldoen aan de vereisten van de Ecodesign-richtlijn, 

zorgen voor hogere efficiëntie en verlagen het geluidsniveau 
tot 7 dB(A). Vereist filteronderhoud wordt door een LED-lampje 
aangegeven. Voor het filteronderhoud zijn aan de onderkant 
van het apparaat schuifgeleiders aangebracht, die een snelle 
en gereedschapsloze filtervervanging mogelijk maken.

Klaar voor de toekomst
De HX2 heeft standaard een geïntegreerde Modbus-interface 
voor aansluiting op het gebouwbeheersysteem en de Mitsu-
bishi Electric-printplaat van Mr. Slim of CityMulti VRF. De lucht-
gordijnen worden geleverd met een condensopvangbak voor 
koeling en een geïntegreerde elektronische verwarming voor 
de ontdooiing van de buitenunit.
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Voorbeeld in winkels: 
In de meeste winkels is het openzetten 
van ramen onmogelijk en is een geregelde 
toevoer van frisse lucht onmisbaar. Om een 
aangenaam gevoel bij klanten en verkopers 
te garanderen en de verblijftijd van klanten te 
verhogen, biedt zich de gecombineerde oplos-
sing van klimatisatie- en ventilatiesysteem met 
geïntegreerde warmterecuperatie aan. De uit 
de afgevoerde lucht teruggewonnen energie 
wordt opnieuw gebruikt, waardoor de kosten 
voor de klimaatregeling worden gedrukt.

Ons systeemvoorbeeld: 
Mr. Slim-units + Lossnay-ventilatiesystemen LGH 

AANSLUITING OP VENTILATIESYSTEMEN

Een ideaal team:  
klimatisatie en ventilatie
De thermische lasten in zowel bestaande als in nieuwe gebou-
wen zijn hoog: meer verlichting, een uitgebreide technische 
uitrusting en een betere gebouwisolatie leiden tot aanzienlijk 
gestegen interne warmtelasten. Bovendien draagt de moder-
ne architectuur met grote glasoppervlakken bij aan de externe 
warmtebelasting door zonnestraling. Om aan deze vereisten te 
voldoen, speelt de toevoer van verse lucht en de regeling van 
de binnenlucht via een efficiënte klimaatinstallatie een belang-
rijke rol. 

Betere prestaties
Niet alleen lokale normen schrijven de toevoer van de nodige 
hoeveelheid verse lucht in gesloten ruimten voor. Ook voor het 
behoud of de toename van het menselijke prestatievermogen is 
de toevoer van verse lucht nodig. In kantoren, winkels, theaters 
of ziekenhuizen en alle andere plaatsen waar geen vensters 
zijn of waar de vensters niet voor een regelmatige verluchting 
kunnen worden gebruikt, neemt een mechanische ventilatie-
techniek die taak over. Aangezien die taak het hele jaar door 
moet worden uitgevoerd, is een behandeling van de toegevoer-
de verse lucht onontbeerlijk. De ideale oplossingen daarvoor 
zijn de Mr. Slim split inverters. 
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AANSLUITING OP VENTILATIESYSTEMEN

Capaciteitsregeling in 10 stappen

Signaalingang 10 V
5 V
20 mA
10 kOhm

0 V
1 V
4 mA
0 kOhm
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Aansluitingskit voor luchtbehandelingskasten
De PAC-IF013B-E voor de koppeling van luchtbehandelings-
kasten biedt een cascadefunctie voor maximaal zes buiten-
units. Het vermogen kan via een 0- tot 10-V-signaal of via het 
Modbus-protocol in 10 stappen binnen het vermogensbereik 
van 20 tot 100 % worden ingesteld. Via de automatische egali-
satie is een gelijkmatige werkduur van alle buitenunits gegaran-
deerd. Het systeem is bijzonder bedrijfsveilig omdat er bij een 
uitval van een unit de werking automatisch door een andere 
unit wordt overgenomen. Via de geïntegreerde SD-kaartlezer 
kunnen de installatiewerkgegevens worden geregistreerd en 
voor onderhouds- en servicedoeleinden worden geanalyseerd.

Toepassing aansluitkit met luchtbehandelingskast

1   Aansluitkit PAC-IFO12/13
2   Luchtbehandelingskast
3   Lokale bediening
4   Mr. Slim buitenunit
5   Warmtewisselaar  

(in de luchtbehandelingskast aanwezig)

6   Gasleiding
7   Vloeistofleiding
8   Temperatuursensor vloeistofleiding
9   Temperatuursensor retourlucht  

(optioneel)

PAC-IF013B-E – aansluitingskit voor luchtbehandelingskast

Tot 150 kW-koelvermogen

Tot 162 kW-verwarmingsvermogen

Ingangssignaal
• 0 – 10 V
• Modbus

Buitenunits 1– 6

PAC-IF013 master PAC-SIF013 slave PAC-SIF013 slave PAC-SIF013 slave PAC-SIF013 slavePAC-SIF013 slave

Afstandsbediening
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AANSLUITING OP LUCHT/WATER WARMTEPOMP

Maximale mogelijkheden
Ideale combinatie
Bij het Mr. Slim+ systeem weerspiegelt de naam het gamma. 
Het product combineert energie-efficiënte kenmerken van de 
lucht/water warmtepompen met de voordelen van een lucht/
lucht warmtepomp en biedt zo een duidelijke meerwaarde.

Twee toepassingen met slechts een buitenunit
In het kapsalon, de tandartspraktijk of bij de bakker. In de meest 
uiteenlopende branches is er behoefte aan zowel koeling als 
sanitair warm water. Mr. Slim+ voldoet aan deze behoefte met 
slechts één buitenunit. 

Slimme warmteterugwinning
In de zomer onttrekken we warmte-energie uit de kamer omdat 
we koelen. Deze energie wordt gebruikt voor de aanmaak van 
sanitair warm water. Zo gaat er niets verloren. Tijdens de win-
ter verwarmen we via radiatoren of vloerverwarming en in het 
tussenseizoen zorgt de lucht/lucht binnenunit voor de nodige 
verwarming. Een totaal oplossing dus, het hele jaar door.

Mr. Slim+ staat voor:
• gelijktijdig en volwaardig klimatiseren met geïntegreerde pro-

ductie van sanitair warm water;
• energie-efficiënte productie van sanitair warm water met 

warmterecuperatie;
• comfortabele verwarming van de kamer tijdens overgangs-

perioden.

Mr. Slim+ biedt:
• eenvoudige aansluiting op een bestaande verwarmingsinstal-

latie als bivalent verwarmingssysteem
• een alternatief voor solarthermie bij productie van sanitair 

warm water;
• een alternatief voor een warmtepompboiler.

De Mr. Slim binnenunits zijn ideaal voor de klimaatregeling van 
middelgrote ruimtes en kunnen in het Mr. Slim+ systeem als 
monosplit of een twin-split combinatie worden geïnstalleerd.

De krachtige lucht/lucht warmtepompen kunnen moeiteloos 
worden geïntegreerd in een veeleisende omgeving. Dankzij de 
stille werking, de hoge bedrijfsveiligheid en het laag energie-
verbruik zijn ze vooral geschikt voor industriële toepassingen.
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//

Bij het Mr. Slim+ systeem weerspiegelt de naam 
het gamma. het product combineert de ener-
gie-efficiënte kenmerken van de lucht/water 
warmtepomp met de voordelen van een lucht/
lucht warmtepomp.

Mr. Slim+ buitenunit 
(PUHZ-FRP71)

Radiator of  
vloerverwarming

Ecodan-Hydrobox

Boiler

SWW

Warm water en airconditioning
Twee systemen versmelten tot één: het Mr. Slim+ systeem 
combineert de voordelen van de lucht/water warmtepomp met de 
voordelen van een airconditioning in één systeem.

Mr. Slim wandunit PKA-RP71VHA 

Alle Mr. Slim binnenunits met een 
vermogen van 7 kW zijn aansluitbaar.  
Ook de gelijktijdige werking van twee 
binnenunits van 3,5 kW is mogelijk.

 
 WARM WATER  
+  KOELEN EN  

VERWARMEN
 MR. SLIM+
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Winkels zijn ervaringswerelden die een individuele en energie- 
efficiënte klimaatregeling vereisen. Inrichting en werking eisen 
een hoge flexibiliteit aan klimatisatietechniek en sturing. Het 
beddenbedrijf LUX118 werd in het kader van een renovatie 
uitgerust met een split-klimatisatiesysteem. Als elegante op-

lossing werden Mr. Slim units in zuilen verwerkt, die met hoge 
reikwijdte en energiebesparende invertertechnologie voor aan-
gename temperaturen zorgen en dus ook voor een prettige 
winkelbeleving.

Perfect gestuurde koopervaring

Intelligente sturing en aansluiting op het gebouwbeheersysteem //
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TOEPASSING MET CENTRALE STURING

De uitdagingen
Om de hoge warmtelast door zonne-
straling, verlichtingssystemen en aan-
wezigheid uit het gebouw weg te leiden, 
werd de installatie van een klimatisatie-
systeem vereist. Het management stelde 
hoge eisen op vlak van design waarbij 
het klimatisatiesysteem volledig op de 
achtergrond moest blijven. Daarnaast 
was het nodig dat alle systeemcompo-
nenten op een centrale plek konden wor-
den bediend. Bij voorkeur een eenvou-
dige en intuïtieve bediening, zodat ook 
het verkooppersoneel zonder complexe 
instructies het systeem kan bedienen.

De oplossing
De verticaal ingebouwde Mr. Slim units 
overtuigen door hun ontwerp en koeltech-
nische prestaties. Met een grote reikwijdte 
tot 16 m kan de voorbehandelde lucht tot 
ver in de ruimte worden geblazen. Eventu-
eel kunnen de vloerunits ook een groot deel 
van de warmtebehoefte op zich nemen. De 
communicatie van binnen- en buitenunits 
wordt met de centrale besturing AT-50B 
uitgevoerd. De bedrijfsmodi werden met de 
weektimer en automatische nachtverlaging 
voorgeprogrammeerd en afgestemd op 
de openingstijden. De instelwaarden voor 
de koelings- en verwarmingsmodi werden 
vooraf ingesteld zodat ze alleen in uitzon-
derlijke gevallen handmatig moeten worden 
aangepast.

Meer informatie over de functie van de  
AT-50B vindt u op pagina 39.

De hoge plafonds moesten omwille van designredenen 
volledig zichtbaar blijven. Voor een efficiënte koeling 
werden daarom de units verticaal ingebouwd. 

Het systeem in dit commercieel project bestaat uit vier Mr. Slim-buitenunits en één City Multi VRF-unit. 
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Alles een kwestie van instelling

BEDIENINGEN

De bediening is de interface tussen gebruiker en techniek. De 
controle- en besturingssystemen moeten eenvoudig zijn, zodat 
de gebruiker zijn persoonlijke binnenklimaat snel en eenvou-
dig kan instellen. De intelligente sturing garandeert energie- en 
kostenbesparing. Mitsubishi Electric biedt voor elke toepassing 

de passende lokale en centrale bediening voor kleine tot gro-
te installaties en voor particuliere of professionele gebouwbe-
heerders. Nog nooit is de combinatie van comfort en energie-
besparing zo gemakkelijk geweest. 

//
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Cloudgebaseerde bediening
MELCloud-technologie

De gratis MELCloud-app laat gebruikers toe om hun systemen 
moeiteloos te regelen, onderweg of thuis vanuit de sofa. De be-
diening gebeurt via computers, tablets en smartphones. U heeft 
toegang tot alle intelligente functies van uw klimatisatiesysteem, 
zoals de weektimer. Bewaak en bedien uw klimatisatiesysteem 
online en ontvang per e-mail belangrijke statusmeldingen.

Met MELCloud bewaakt u moeiteloos meerdere installaties. 
Dit maakt het werk van gebouwbeheerders eenvoudiger. Voor 
het gebruik van MELCloud is alleen een officiële WiFi-adapter 
van Mitsubishi Electric nodig die een veilige verbinding via het 
internet garandeert. De WiFi-adapter wordt via een draadloze 
verbinding met de router verbonden.

Highlights
• Externe bewaking en bediening van installaties
• Alarmfunctie via e-mail
• Foutenprotocol- en registratie
• Draadloze verbinding via router
• Timerprogrammering
• Verbinding van de WiFi-adapter met telkens één binnenunit

BEDIENINGEN
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BEDIENINGEN

Gewoon compact
Lokale afstandsbediening PAC-YT52CRA

Elegante oplossing
Lokale afstandsbediening PAR-32MAA

De compacte afstandsbediening PAC-YT52CRA werd speciaal 
ontwikkeld voor toepassingen waarbij de bediening zo eenvou-
dig mogelijk moet zijn. De belangrijkste basisfuncties worden 
overzichtelijk weergegeven. Verdere blokkeringen van individu-
ele functies zijn mogelijk. Hierdoor kan de afstandsbediening 
ook op plaatsen worden gebruikt waar verschillende personen 
de afstandsbediening gebruiken of waar een handmatige stu-
ring niet gewenst is.

Functies

Aan/Uit • Temperatuurbereikgrenzen instellen •

Selectie bedrijfsmodus • Toetsblokkering •
Temperatuurweergave • Testmodus •
Kamertemperatuurweergave • Werking op Lossnay (gekoppeld) •
Instelling ventilatorsnelheid • Foutweergave •
Instelling verticale luchtstroom •

De PAR-32MAA is de ideale keuze voor alle gebruikers die een 
eenvoudige en comfortabele sturing in een modern design we-
ten te waarderen. Alle functies van de bediening worden com-
pact en overzichtelijk weergegeven. Het hoge-resolutiedisplay 
met achtergrondverlichting is in alle lichtomstandigheden dui-
delijk leesbaar. Met een vlakke omkasting voor wandmontage 
uit hoogwaardig kunststof is de afstandsbediening een elegan-
te blikvanger.

Functies

Aan/Uit • Testmodus •

Selectie bedrijfsmodus • Timer •
Temperatuurweergave • Dagklok •
Kamertemperatuurweergave • Weekklok •
Instelling ventilatorsnelheid • Werking op Lossnay (gekoppeld) •
Instelling verticale luchtstroom • Werking op Lossnay (onafhankelijk) •
Instelling horizontale luchtstroom • Foutweergave •
Temperatuurbereikgrenzen instellen • Foutenhistoriek •
Toetsblokkering •

Het open modbusprotocol heeft zich de facto ontwikkeld tot 
een industriële standaard. Het werkt via seriële interfaces of 
ethernet. De integratie van Mr. Slim klimatisatiesystemen met 
een modbussysteem vereist uitsluitend de aansluiting van de 
modbusinterfacemodule ME-AC-MBS op de binnenunit.

BACnet is een ISO-gecertificeerd netwerkprotocol voor ge-
bouwautomatisering. Dit protocol wordt op Mr. Slim klimati-
satiesystemen ondersteund via de activatie van een BACnet- 
licentie op onze centrale bediening.

// Modbus-systeem: industriële standaard // BACnet-Interface: Gebouwautomatisering

Perfect verbonden
Integratie in het gebouwbeheersysteem
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Beheersystemen
Lokale en centrale bedieningen voor kleine tot grote installaties

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Productinformatie

BEDIENINGEN

Overige bedieningen
Een overzicht van alle bedieningen en 
beheersystemen van Mitsubishi Electric 
vindt u in de actuele brochure "Beheer-
systemen – lokale en centrale bedienin-
gen voor kleine tot grote installaties".

Centrale afstandsbediening AT-50B

De centrale afstandsbediening AT-50B garandeert een intelli-
gent klimaatbeheer per verdieping of van kleinere gebouwen. 
Via deze afstandsbediening kunnen tot 50 binnenunits via een 
5"-kleurentouchscreen worden bediend. De achtergrondver-
lichting van het beeldscherm wordt na bediening automatisch 
uitgeschakeld. Bij eventuele systeemstoringen licht het beeld-
scherm op. Mr. Slim units worden met behulp van een adapter 

De klimatisatiemanager

Functies

Aan/Uit • Toetsblokkering •

Selectie bedrijfsmodus • Testmodus •
Temperatuurweergave • Weekklok •
Kamertemperatuurweergave • Werking op Lossnay (gekoppeld) •
Instelling ventilatorsnelheid • Werking op Lossnay (onafhankelijk) •
Instelling verticale luchtstroom • Ventilatiemodus op Lossnay •
Instelling horizontale luchtstroom • Externe ingang •
Lokale bediening toestaan/blokkeren • Externe uitgang •
Blokkeren/toestaan speciale bedrijfsmodus • Foutweergave •
Temperatuurbereikgrenzen instellen • Foutenhistoriek •

LonWorks® is een ISO-gecertificeerde netwerkprotocol waar-
mee klimatisatiesystemen op gebouwbeheersystemen worden 
aangesloten. De verbinding loopt via de LonWorks®-interface 
ME-AC LON1.

De ISO-gecertificeerde KNX-interface is de opvolger van de 
Europese Installatiebus (EIB). Via de ME-AC/KNX-interfacemo-
dule kunnen Mr. Slim klimatisatie-units worden verbonden met 
een KNX-gebaseerd gebouwbeheersysteem.

// LonWorks®-interface: Aansluiting op de toekomst // KNX-interface: naadloze integratie

aangesloten. Lokale afstandsbedieningen en units van externe 
systemen kunnen probleemloos met I/O-modules worden ge-
koppeld. 



40 

TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS

4-weg cassette-unit
Single split / Power Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PLA-ZRP35BA PLA-ZRP50BA PLA-ZRP60BA PLA-ZRP71BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP125BA PLA-ZRP140BA

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 3,6 (1,6 – 4,5) 5,0 (2,3 – 5,6) 6,1 (2,7 – 6,5) 7,1 (3,3 – 8,1) 9,5 (4,9 – 11,4) 12,5 (5,5 – 14,0) 13,4 (6,2 – 15,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,79 1,43 1,78 1,77 2,16 3,87 4,37

SEER 6,8 6,4 6,1 6,7 6,8 6,3 6,0

Energie-efficiëntieklasse A++ A++ A++ A++ A++ – –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 4,1 (1,6 – 5,2) 6,0 (2,5 – 7,3) 7,0 (2,8 – 8,2) 8,0 (3,5 – 10,2) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0) 16,0 (5,7 – 18,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 2,6 (1,0 – 3,3) 3,8 (1,6 – 4,6) 4,4 (1,8 – 5,2) 5,0 (2,2 – 6,4) 7,1 (2,9 – 8,9) 8,8 (3,1 – 10,1) 10,1 (3,6 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,86 1,57 2,04 1,99 2,60 3,67 4,70

SCOP 4,6 4,6 4,2 4,5 4,6 4,1 4,5

Energie-efficiëntieklasse A++ A++ A+ A+ A++ – –

Toepassingsgebied (°C) −11 ~ +21 −11 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21

Modelnaam binnenunits PLA-ZRP35BA PLA-ZRP50BA PLA-ZRP60BA PLA-ZRP71BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP125BA PLA-ZRP140BA

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 27 / 31 28 / 32 28 / 32 28 / 36 32 / 40 34 / 41 36 / 44

Afmetingen (rooster) (mm)* Breedte
Diepte
Hoogte

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 44 / 46 44 / 46 47 / 48 47 / 48 49 / 51 50 / 52 50 / 52

Afmetingen (mm) B/D/H 809 / 300 / 630 809 / 300 / 630 950 / 330 / 943 950 / 330 / 943 1050 / 330 / 1338 1050 / 330 / 1338 1050 / 330 / 1338

*  Zichtbare roosterhoogte. Geluidsniveau binnenunit gemeten in het midden op 1,5 m onder de unit.

4-weg cassette-unit
Single split / Standaard Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RP60BA PLA-RP71BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP125BA PLA-ZRP140BA

Modelnaam buitenunits 230 V SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA PUHZ-P125VHA PUHZ-P140VHA

Modelnaam buitenunits 400 V – – – – PUHZ-P100YHA PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 3,6 (1,4 – 3,9) 5,5 (2,3 – 5,6) 6,1 (2,3 – 6,3) 7,1 (2,8 – 8,1) 9,4 (4,9 – 11,2) 12,3 (5,5 – 14,0) 13,6 (5,5 – 15,0)

Toaal opgenomen vermogen (kW) 1,090 1,660 1,840 2,100 3,082 4,020 5,171

SEER 6,0 6,0 6,0 5,8 5,4 – –

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A – –

Toepassingsgebied (°C) −10 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 4,1 (1,7 – 5,0) 6,0 (1,7 – 7,2) 6,9 (2,5 – 8,0) 8,0 (2,6 – 10,2) 11,2 (4,5 – 12,5) 14,0 (5,0 – 16,0) 16,0 (5,0 – 18,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 2,5 (1,0 – 3,0) 3,6 (1,0 – 4,3) 4,1 (1,5 – 4,8) 4,8 (1,6 – 6,1) 7,1 (2,9 – 7,9) 8,8 (3,1 – 10,1) 10,1 (3,2 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 1,040 1,750 1,970 2,247 3,137 3,989 4,938

SCOP 4,2 4,0 4,1 4,3 4,0 – –

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A+ – –

Toepassingsgebied (°C) −10 ~ +24 −10 ~ +24 −10 ~ +24 −10 ~ +24 −15 ~ +21 −15 ~ +21 −15 ~ +21

Modelnaam binnenunits PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RP60BA PLA-RP71BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP125BA PLA-ZRP140BA

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 27 / 31 28 / 32 28 / 32 28 / 34 32 / 40 34 / 41 36 / 44

Afmetingen (rooster) (mm)* Breedte
Diepte
Hoogte

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

Modelnaam buitenunits SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125VHA/YHA PUHZ-P140VHA/YHA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 49 / 50 52 / 52 55 / 55 55 / 55 50 / 54 51 / 55 52 / 56

Afmetingen (mm) B/D/H 800 / 285 / 550 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880 950 / 330 / 943 950 / 330 / 1350 950 / 330 / 1350

*  Zichtbare roosterhoogte. Geluidsniveau binnenunit gemeten in het midden op 1,5 m onder de unit.
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TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS

4-weg cassette-unit
Single split / Zubadan Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PLA-ZRP100BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP125BA

Modelnaam buitenunits PUHZ-SHW112VHA-A PUHZ-SHW112YHA-A PUHZ-SHW140YHA-A

Koelen Koelcapaciteit (kW) 10,0 (4,9 – 11,4) 10,0 (4,9 – 11,4) 12,5 (5,5 – 14,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 2,786 2,786 4,449

SEER 5,5 5,5 5,1

Energie-efficiëntieklasse A A –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 11,2 (4,5 – 14,0) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0)

Verwarmingscapaciteit tot −15 °C (kW) 11,2 (4,5 – 14,0) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 11,2 (4,5 – 14,0) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 2,667 2,667 3,879

SCOP 4,0 4,0 3,5

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ –

Toepassingsgebied (°C) −25 ~ +21 −25 ~ +21 −25 ~ +21

Modelnaam binnenunits PLA-ZRP100BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP125BA

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 32 / 40 32 / 40 34 / 41

Afmetingen (rooster) (mm)* Breedte
Diepte
Hoogte

840 (950)
840 (950)
298 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

Modelnaam buitenunits PUHZ-SHW112VHA-A PUHZ-SHW112YHA-A PUHZ-SHW140YHA-A

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 51 / 52 51 / 52 51 / 52

Afmetingen (mm) B/D/H 950 / 330 / 1350 950 / 330 / 1350 950 / 330 / 1350

*  Zichtbare roosterhoogte. Geluidsdrukniveau binnenunit gemeten in het midden op 1,5 m onder de unit.
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TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS

Plafondonderbouwunit
Single split / Standaard Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PCA-RP35KAQ PCA-RP50KAQ PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ

Modelnaam buitenunits 230 V SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA PUHZ-P125VHA PUHZ-P140VHA

Modelnaam buitenunits 400 V – – – – PUHZ-P100YHA PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 3,6 (1,4 – 3,9) 5,0 (2,3 – 5,6) 5,7 (2,3 – 6,3) 7,1 (2,8 – 8,1) 9,4 (4,9 – 11,2) 12,3 (5,5 – 14,0) 13,6 (5,5 – 15,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 1,05 1,55 1,72 2,06 3,13 4,09 4,84

SEER 5,9 5,7 6,0 6,0 5,1 – –

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A – –

Toepassingsgebied (°C) −10 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 4,1 (1,7 – 5,0) 5,5 (1,7 – 6,6) 6,9 (2,5 – 8,0) 7,9 (2,6 – 10,2) 11,2 (4,5 – 12,5) 14,0 (5,0 – 16,0) 16,0 (5,0 – 18,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 2,46 (1,0 – 3,0) 3,3 (1,0 – 4,0) 4,1 (1,5 – 4,8) 4,74 (1,6 – 6,1) 7,1 (2,9 – 7,9) 8,8 (3,1 – 10,1) 10,1 (3,2 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 1,13 1,52 1,91 2,18 3,28 4,12 4,69

SCOP 4,1 4,0 4,0 4,0 3,8 – –

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A – –

Toepassingsgebied(°C) −10 ~ +24 −10 ~ +24 −10 ~ +24 −10 ~ +24 −15 ~ +21 −15 ~ +21 −15 ~ +21

Modelnaam binnenunits PCA-RP35KAQ PCA-RP50KAQ PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 31 / 39 32 / 40 33 / 40 35 / 41 37 / 43 39 / 45 41 / 48

Afmetingen (mm) B/D/H 960 / 680 / 230 960 / 680 / 230 1280 / 680 / 230 1280 / 680 / 230 1600 / 680 / 230 1600 / 680 / 230 1600 / 680 / 230

Modelnaam buitenunits SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125VHA/YHA PUHZ-P140VHA/YHA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 49 / 50 52 / 52 55 / 55 55 / 55 50 / 54 51 / 55 52 / 56

Afmetingen (mm) B/D/H 800 / 285 / 550 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880 950 / 330 / 943 950 / 330 / 1350 950 / 330 / 1350

Geluidsniveau nabij binnenunit gemeten op een afstand van 1 m vóór en 1 m onder de unit.

PCA-RP71HAQ

PUHZ-ZRP71VHA

7,1 (3,3 – 8,1)

2,17

5,6

A+

−15 ~ +46

7,6 (3,5 – 10,2)

4,8 (2,2 – 6,4)

2,35

3,8

A

-20 ~ +21

PCA-RP71HAQ

34 / 38

1136 / 650 / 280

PUHZ-ZRP71VHA

47 / 48

950 / 330 / 943

Plafondonderbouwunit
Single split / Power Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PCA-RP35KAQ PCA-RP50KAQ PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 3,6 (1,6 – 4,5) 5,0 (2,3 – 5,6) 6,1 (2,7 – 6,7) 7,1 (3,3 – 8,1) 9,5 (4,9 – 11,4) 12,5 (5,5 – 14,0) 13,4 (6,2 – 15)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,86 1,34 1,66 1,82 2,42 3,98 3,95

SEER 6,1 6,0 6,2 6,6 5,9 5,2 5,2

Energie-efficiëntieklasse A++ A+ A++ A++ A+ – –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 4,1 (1,6 – 5,2) 5,5 (2,5 – 6,6) 7,0 (2,8 – 8,2) 8,0  (3,5 – 10,2) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0) 16,0 (5,7 – 18,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 2,6 (1,0 – 3,3) 3,5 (1,6 – 4,2) 4,0 (1,6 – 4,7) 5,0 (2,2 – 6,4) 7,1 (2,9 – 8,9) 8,8 (3,1 – 10,1) 10,1 (3,6 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 1,02 1,45 1,93 2,20 3,04 3,80 4,57

SCOP 4,1 4,2 4,3 4,3 3,9 4,2 4,4

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A+ A – –

Toepassingsgebied (°C) −11 ~ +21 −11 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21

Modelnaam binnenunits PCA-RP35KAQ PCA-RP50KAQ PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 31 / 39 32 / 40 33 / 40 35 / 41 37 / 43 39 / 45 41 / 48

Afmetingen (mm) B/D/H 960 / 680 / 230 960 / 680 / 230 1280 / 680 / 230 1280 / 680 / 230 1600 / 680 / 230 1600 / 680 / 230 1600 / 680 / 230

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 44 / 46 44 / 46 47 / 48 47 / 48 49 / 51 50 / 52 50 / 52

Afmetingen (mm) B/D/H 809 / 300 / 630 809 / 300 / 630 950 / 330 / 943 950 / 330 / 943 1050 / 330 / 1338 1050 / 330 / 1338 1050 / 330 / 1338

Geluidsniveau nabij binnenunit gemeten op een afstand van 1 m vóór en 1 m onder de unit.
De roestvrijstalen plafondonderbouwunit is als PCA-RP71HAQ verkrijgbaar.
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TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS

Wandunits
Single split / Power Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL PKA-RP60KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 3,6 (1,6 – 4,5) 4,6 (2,3 – 5,6) 6,1 (2,7 – 6,7) 7,1 (3,3 – 8,1) 9,5 (4,9 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,94 1,41 1,60 1,80 2,40

SEER 5,7 5,3 6,3 6,5 6,1

Energie-efficiëntieklasse A+ A A++ A++ A++

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 4,1 (1,6 – 5,2) 5,0 (2,5 – 7,3) 7,0 (2,8 – 8,2) 8,0 (3,5 – 10,2) 11,2 (4,5 – 14,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 2,6 (1,0 – 3,3) 3,2 (1,6 – 4,7) 4,4 (1,8 – 5,2) 5,0 (2,2 – 6,4) 7,1 (2,9 – 8,9)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 1,07 1,50 1,96 2,19 3,04

SCOP 3,9 4,0 4,2 4,3 4,1

Energie-efficiëntieklasse A A+ A+ A+ A+

Toepassingsgebied(°C) −11 ~ +21 −11 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21

Modelnaam binnenunits PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL PKA-RP60KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 36 / 43 36 / 43 39 / 45 39 / 45 41 / 49

Afmetingen (mm) B/D/H 898 / 249 / 295 898 / 249 / 295 1170 / 295 / 365 1170 / 295 / 365 1170 / 295 / 365

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 44 / 46 44 / 46 47 / 48 47 / 48 49 / 51

Afmetingen (mm) B/D/H 809 / 300 / 630 809 / 300 / 630 950 / 330 / 943 950 / 330 / 943 1050 / 330 / 1338

Geluidsniveau nabij binnenunit gemeten op een afstand van 1 m vóór en 1 m onder de unit.

Wandunits
Single split / Zubadan Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PKA-RP100KAL PKA-RP100KAL

Modelnaam buitenunits PUHZ-SHW112VHA-A PUHZ-SHW112YHA-A

Koelen Koelcapaciteit (kW) 10,0 (4,9 – 11,4) 10,0 (4,9 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 2,924 2,924

SEER 5,2 5,2

Energie-efficiëntieklasse A A

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 11,2 (4,5 – 14,0) 11,2 (4,5 – 14,0)

Verwarmingscapaciteit tot −15 °C (kW) 11,2 (4,5 – 14,0) 11,2 (4,5 – 14,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 11,2 (4,5 – 14,0) 11,2 (4,5 – 14,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 3,103 3,103

SCOP 3,8 3,8

Energie-efficiëntieklasse A A

Toepassingsgebied (°C) −25 ~ +21 −25 ~ +21

Modelnaam binnenunits PKA-RP100KAL PKA-RP100KAL

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 41 / 49 41 / 49

Afmetingen (mm) B/D/H 1170 / 295 / 365 1170 / 295 / 365

Modelnaam buitenunits PUHZ-SHW112VHA-A PUHZ-ZRP50VKA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 51 / 52 51 / 52

Afmetingen (mm) B/D/H 950 / 330 / 1350 950 / 330 / 1350

Geluidsniveau nabij binnenunit gemeten op een afstand van 1 m vóór en 1 m onder de unit.

Wandunits
Single split / Standaard Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PKA-RP100KAL

Modelnaam buitenunits 230 V PUHZ-P100VHA

Modelnaam buitenunits 400 V PUHZ-P100YHA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 9,4 (4,9 – 11,2)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 3,12

SEER 4,8

Energie-efficiëntieklasse B

Toeapssingsgebied (°C) −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 11,2 (4,5 – 12,5)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 7,1 (2,9 – 7,9)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 3,49

SCOP 3,8

Energie-efficiëntieklasse A

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +21

Modelnaam binnenunits PUHZ-P100VHA/YHA

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 41 / 49

Afmetingen (mm) B/D/H 1170 / 295 / 365

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP71VHA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 50 / 54

Afmetingen (mm) B/D/H 950 / 330 / 943

Geluidsniveau nabij binnenunit gemeten op een afstand van 1 m vóór en 1 m onder de unit.
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Vloerunits
Single split / Standaard Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PSA-RP100KA PSA-RP125KA PSA-RP140KA

Modelnaam buitenunits 230 V PUHZ-P100VHA PUHZ-P125VHA PUHZ-P140VHA

Modelnaam buitenunits 400 V PUHZ-P100YHA PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 9,4 (4,9 – 11,2) 12,3 (5,5 – 14,0) 13,6 (5,5 – 15,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 3,12 4,38 5,64

SEER 4,6 – –

Energie-efficiëntieklasse B – –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 11,2 (4,5 – 12,5) 14,0 (5,0 – 16,0) 16,0 (5,0 – 18,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 7,1 (2,9 – 7,9) 8,8 (3,1 – 10,1) 10,1 (3,2 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 3,28 4,98 5,69

SCOP 3,8 – –

Energie-efficiëntieklasse A – –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +21 −15 ~ +21 −15 ~ +21

Modelnaam binnenunits PSA-RP100KA PSA-RP125KA PSA-RP140KA

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 45 / 51 45 / 51 45 / 51

Afmetingen (mm) B/D/H 600 / 360 / 1900 600 / 360 / 1900 600 / 360 / 1900

Modelnaam buitenunits PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125VHA/YHA PUHZ-P140VHA/YHA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 50 / 54 51 / 55 52 / 56

Afmetingen (mm) B/D/H 950 / 330 / 943 950 / 330 / 1350 950 / 330 / 1350

Geluidsniveau gemeten op 1 m van de unit en op 1 m hoogte voor de unit.

Modelnaam binnenunits PSA-RP71KA PSA-RP100KA PSA-RP125KA PSA-RP140KA

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 7,1 (3,3 – 8,1) 9,5 (4,9 – 11,4) 12,5 (5,5 – 14,0) 13,4 (6,2 – 15,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 1,89 2,50 4,09 4,06

SEER 6,3 5,5 4,9 5,3

Energie-efficiëntieklasse A++ A – –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +21 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 7,6 (3,5 – 10,2) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0) 16,0 (5,7 – 18,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 4,8 (2,2 – 6,4) 7,1 (2,9 – 8,9) 8,8 (3,1 – 10,1) 10,1 (3,6 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 2,21 3,08 4,24 4,79

SCOP 4,0 4,0 4,0 4,4

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ – –

Toepassingsgebied (°C) −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21

Modelnaam binnenunits PSA-RP71KA PSA-RP100KA PSA-RP125KA PSA-RP140KA

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 40 / 44 45 / 51 45 / 51 45 / 51

Afmetingen (mm) B/D/H 600 / 360 / 1900 600 / 360 / 1900 600 / 360 / 1900 600 / 360 / 1900

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 47 / 48 49 / 51 50 / 52 50 / 52

Afmetingen (mm) B/D/H 950 / 330 / 943 1050 / 330 / 1338 1050 / 330 / 1338 1050 / 330 / 1338

Geluidsniveau gemeten op 1 m van de unit en 1 m hoogte voor de unit.

Vloerunits
Single split / Power Inverter / koelen en verwarmen
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Kanaalunits
Single split / Power Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PEAD-RP35JAQ PEAD-RP50JAQ PEAD-RP60JAQ PEAD-RP71JAQ PEAD-RP100JAQ PEAD-RP125JAQ PEAD-RP140JAQ

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 3,6 (1,6 – 4,5) 5,0 (2,3 – 5,6) 6,1 (2,7 – 6,7) 7,1 (3,3 – 8,1) 9,5 (4,9 – 11,4) 12,5 (5,5 – 14,0) 13,4 (6,2 – 15,3)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,89 1,44 1,65 2,01 2,43 3,86 4,32

SEER 5,6 5,5 5,8 5,6 5,5 4,9 4,7

Energie-efficiëntieklasse A+ A A+ A+ A – –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 4,1 (1,6 – 5,2) 6,0 (2,5 – 7,3) 7,0 (2,8 – 8,2) 8,0 (3,5 – 10,2) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0) 16,0 (5,7 – 18,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 2,6 (1,0 – 3,3) 3,8 (1,6 – 4,6) 4,4 (1,8 – 5,2) 5,0 (2,2 – 6,4) 7,1 (2,9 – 8,9) 8,8 (3,1 – 10.,1) 10,1 (3,6 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,95 1,50 1,79 2,03 2,60 3,51 4,07

SCOP 4,0 4,3 4,1 3,9 4,2 3,9 4,0

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A A+ – –

Toepassingsgebied (°C) −11 ~ +21 −11 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21

Modelnaam binnenunits PEAD-RP35JAQ PEAD-RP50JAQ PEAD-RP60JAQ PEAD-RP71JAQ PEAD-RP100JAQ PEAD-RP125JAQ PEAD-RP140JAQ

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 23 / 30 26 / 35 25 / 33 26 / 34 29 / 38 33 / 40 34 / 43

Afmetingen (mm) B/D/H 900 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1100 / 732 / 250 1100 / 732 / 250 1400 / 732 / 250 1400 / 732 / 250 1600 / 732 / 250

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 44 / 46 44 / 46 47 / 48 47 / 48 49 / 51 50 / 52 50 / 52

Afmetingen (mm) B/D/H 809 / 300 / 630 809 / 300 / 630 950 / 330 / 943 950 / 330 / 943 1050 / 330 / 1338 1050 / 330 / 1338 1050 / 330 / 1338

Geluidsniveau binnenunit gemeten op 1 m vóór en 1 m onder de unit.
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Kanaalunits
Single split / Zubadan Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PEAD-RP100JAQ PEAD-RP100JAQ PEAD-RP125JAQ

Modelnaam buitenunits 230 V PUHZ-SHW112VHA-A PUHZ-SHW112YHA-A PUHZ-SHW140YHA-A

Modelnaam buitenunits 400 V – – –

Koelen Koelcapaciteit (kW) 10,0 (4,9 – 11,4) 10,0 (4,9 – 11,4) 12,5 (5,5 – 14,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 3,059 3,059 3,895

SEER 4,8 4,8 4,8

Energie-efficiëntieklasse B B –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 11,2 (4,5 – 14,0) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0)

Verwarmingscapaciteit tot −15 °C (kW) 11,2 (4,5 – 14,0) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 11,2 (4,5 – 14,0) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 3,103 3,103 3,879

SCOP 3,8 3,8 3,6

Energie-efficiëntieklasse A A –

Toepassingsgebied (°C) −25 ~ +21 −25 ~ +21 −25 ~ +21

Modelnaam binnenunits PEAD-RP100JAQ PEAD-RP100JAQ PEAD-RP125JAQ

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 29 / 38 29 / 38 33 / 40

Afmetingen (mm) B/D/H 1400 / 732 / 250 1400 / 732 / 250 1400 / 732 / 250

Modelnaam buitenunits PUHZ-SHW112VHA-A PUHZ-SHW112YHA-A PUHZ-SHW140YHA-A

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 51 / 52 51 / 52 51 / 52

Afmetingen (mm) B/D/H 950 / 330 / 1350 950 / 330 / 1350 950 / 330 / 1350

Geluidsniveau binnenunit gemeten op 1 m vóór en 1 m onder de unit.

Kanaalunits
Single split / Standaard Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PEAD-RP35JAQ PEAD-RP50JAQ PEAD-RP60JAQ PEAD-RP71JAQ PEAD-RP100JAQ PEAD-RP125JAQ PEAD-RP140JAQ

Modelnaam buitenunits 230 V SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA PUHZ-P125VHA PUHZ-P140VHA

Modelnaam buitenunits 400 V – – – – PUHZ-P100YHA PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA

Koelen Koelcapaciteit (kW) 3,6 (1,6 – 4,5) 4,9 (2,3 – 5,6) 5,7 (2,3 – 6,3) 7,1 (2,8 – 8,1) 9,4 (4,9 – 11,2) 12,3 (5,5 – 14,0) 13,6 (5,5 – 15,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 1,05 1,48 1,67 2,08 3,12 4,22 4,52

SEER 5,5 5,4 5,6 5,8 4,6 – –

Energie-efficiëntieklasse A+ A A+ A+ B – –

Toepassingsgebied (°C) −10 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit (kW) 4,1 (1,6 – 5,2) 5,9 (1,7 – 7,2) 7,0 (2,5 – 8,0) 8,0 (2,6 – 10,2) 11,2 (4,5 – 12,5) 14,0 (5,0 – 16,0) 16,0 (5,0 – 18,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 2,5 (1,0 – 3,2) 3,5 (1,0 – 4,3) 4,2 (1,5 – 4,8) 4,8 (1,6 – 6,1) 7,1 (2,9 – 7,9) 8,8 (3,1 – 10,2) 10,1 (3,2 – 11,4)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 1,110 1,620 1,930 2,040 3,103 3,870 4,430

SCOP 4,0 4,2 4,0 3,9 3,8 – –

Energie-efficiëntieklasse A+ A+ A+ A A – –

Toepassingsgebied (°C) −10 ~ +24 −10 ~ +24 −10 ~ +24 −10 ~ +24 −15 ~ +21 −15 ~ +21 −15 ~ +21

Modelnaam binnenunits PEAD-RP35JAQ PEAD-RP50JAQ PEAD-RP60JAQ PEAD-RP71JAQ PEAD-RP100JAQ PEAD-RP125JAQ PEAD-RP140JAQ

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 23 / 30 26 / 35 25 / 33 26 / 34 29 / 38 33 / 40 34 / 43

Afmetingen (mm) B/D/H 900 / 732 / 250 900 / 732 / 250 1100 / 732 / 250 1100 / 732 / 250 1400 / 732 / 250 1400 / 732 / 250 1600 / 732 / 250

Modelnaam buitenunits SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125VHA/YHA PUHZ-P140VHA/YHA

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 49 / 50 52 / 52 55 / 55 55 / 55 50 / 54 51 / 55 52 / 56

Afmetingen (mm) B/D/H 800 / 285 / 550 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880 950 / 330 / 943 950 / 330 / 1350 950 / 330 / 1350

Geluidsniveau binnenunit gemeten op 1 m vóór en 1 m onder de unit.
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Kanaalunits met hoge opvoerhoogte
Single split / Power Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PEA-RP200GAQ PEA-RP250GAQ PEA-RP400GAQ PEA-RP500GAQ

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP200YKA PUHZ-ZRP250YKA PUHZ-ZRP200YKA x 2 PUHZ-ZRP250YKA x 2

Koelen Koelcapaciteit (kW) 19,0 (9,0 – 22,4) 22,0 (11,2 – 28,0) 38,0 (18,0 – 44,8) 44,0 (22,4 – 56,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 5,7 + 1,0 7,16 + 1,18 5,70 x 2 + 1,55 7,16 x 2 + 2,84

SEER 5,52 5,40 5,71 5,26

Energie-efficiëntieklasse – – – –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingscapaciteit  (kW) 22,4 (9,0 – 25,0) 27,0 (12,5 – 31,5) 44,8 (18,0 – 50,0) 54,0 (25,0 – 63,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 14,1 (5,7 – 15,7) 17,0 (7,9 – 19,8) 28,2 (11,3 – 31,5) 34,0 (15,7 – 39,7)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 5,5 + 1,0 7,02 + 1,18 5,50 x 2 + 1,55 7,02 x 2 + 2,84

SCOP 3,68 3,75 3,80 3,65

Energie-efficiëntieklasse – – – –

Toepassingsgebied (°C) −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21

Modelnaam binnenunits PEA-RP200GAQ PEA-RP250GAQ PEA-RP400GAQ PEA-RP500GAQ

Externe statische druk (Pa) 150 150 150 150

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 48 – 51 49 – 52 52 53

Afmetingen (mm) B/D/H 1400 / 634 / 400 1600 / 634 / 400 1947 / 764 / 595 1947 / 764 / 595

Modelnaam buitenunits PUHZ-ZRP200YKA PUHZ-ZRP250YKA PUHZ-ZRP200YKA x 2 PUHZ-ZRP250YKA x 2

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 58 / 59 58 / 59 58 / 59 58 / 59

Afmetingen (mm) B/D/H 1050 / 330 / 1338 1050 / 330 / 1338 1050 x 2 / 330 / 1338 1050 x 2 / 330 / 1338

Geluidsniveau binnenunit gemeten op 1 m vóór en 1 m onder de unit.

Kanaalunits met hoge opvoerhoogte
Single split / Standaard Inverter / koelen en verwarmen

Modelnaam binnenunits PEA-RP200GAQ PEA-RP250GAQ PEA-RP400GAQ PEA-RP500GAQ

Modelnaam buitenunits PUHZ-P200YKA PUHZ-P250YKA PUHZ-P200YKA x 2 PUHZ-P250YKA x 2

Koelen Koelcapaciteit (kW) 19,0 (9,0 – 22,4) 22,0 (11,2 – 28,0) 38,0 (18,0 – 44,8) 44,0 (22,4 – 56,0)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 6,21 + 1,0 7,26 + 1,18 6,21 x 2 + 1,55 7,26 x 2 + 2,84

SEER 5,38 5,30 5,55 5,16

Energie-efficiëntieklasse – – – –

Toepassingsgebied (°C) −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46 −15 ~ +46

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 22,4 (9,0 – 25,0) 27,0 (12,5 – 31,5) 44,8 (18,0 – 50,0) 54,0 (25,0 – 63,0)

Verwarmingscapaciteit bij −10 °C (kW) 14,1 (5,7 – 15,7) 17,0 (7,9 – 19,8) 28,2 (11,3 – 31,5) 34,0 (15,7 – 39,7)

Totaal opgenomen vermogen (kW) 6,36 + 1,0 7,29 + 1,18 6,36 x 2 + 1,55 7,29 x 2 + 2,84

SCOP 3,59 3,65 3,71 3,56

Energie-efficiëntieklasse – – – –

Toepassingsgebied (°C) −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21 −20 ~ +21

Modelnaam binnenunits PEA-RP200GAQ PEA-RP250GAQ PEA-RP400GAQ PEA-RP500GAQ

Externe statische druk (Pa) 150 150 150 150

Geluidsniveau (dB[A]) L/H 48 / 51 49 / 52 52 53

Afmetingen (mm) B/D/H 1400 / 634 / 400 1600 / 634 / 400 1947 / 764 / 595 1947 / 764 / 595

Modelnaam buitenunits PUHZ-P200YKA PUHZ-P250YKA PUHZ-P200YKA x 2 PUHZ-P250YKA x 2

Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A]) 58 / 60 59 / 62 58 / 60 59 / 62

Afmetingen (mm) B/D/H 1050 / 330 + 40 / 1338 1050 / 330 + 40 / 1338 1050 x 2 / 330 + 40 / 1338 1050 x 2 / 330 + 40 / 1338

Geluidsniveau binnenunit gemeten op 1,5 m onder de unit.
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Mitsubishi Electric is uitgegroeid tot een vooraanstaand medespeler op de Belgische markt betreffende klimatisatie.

Enerzijds hebben wij het engagement om een permanent logistieke, commerciële en technische ondersteuning 
aan ons uitgebreid installateursnet te bieden. 

Wij verzorgen bovendien de permanente vorming en opleiding van de erkende installateurs. Daarmee garanderen 
we zowel de kwaliteit van het materiaal als de kwaliteit van de montage. De professionele aanpak van deze part-
ners vertaalt zich ook in de talrijke referenties. 

Anderzijds zijn we een vertrouwenspartner geworden voor studiebureaus, architecten, energieleveranciers, over-
heidsinstanties, bouwondernemingen, particulieren …

Door deze samenwerking komen we, zowel technisch als budgettair, steeds tot een evenwichtige oplossing. Ons 
ervaren team van specialisten is er steeds om u een merkelijke meerwaarde voor uw klimatisatie aan te bieden. 
Dankzij een ruim gamma technische oplossingen, garanderen we steeds de beste verhouding investerings-/uitba-
tingskosten, zonder afbreuk te doen aan het gebruikscomfort van de consument. 

Neem contact met ons op voor projectgerichte informatie:

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium 
Living Environment Systems
Autobaan 2
8210 Loppem
T +32 (0)50 40 48 48
F +32 (0)50 39 26 04
info@mitsubishi-electric.be

Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R407C en R134a.
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.
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