
De nieuwe PuMY buitenunits

De nieuwe PuMY buitenunits zijn een aanvulling op ons City Multi VRF-systeem en 
geven een extra energieke dimensie aan uw installatie. De beste energie-efficiëntie-
waarden, het laagste geluidsniveau, leidinglengtes tot 300 meter en een ruime keuze 
aan aantrekkelijke binnenunits zorgen voor een comfortabel binnenklimaat in kanto-
ren, winkels en artsenpraktijken. Dat alles geeft u een energie boost om uw installatie 
tot een succesvol einde te brengen.

Ontdek uw energie boost op pumy.mitsubishi-les.com

voor elk

HVAC systeem

De
energie boost



PUMY-P112-140YKM

PuMY YKM

De voordelen op een rijtje:
•	De beste energie-effiëntiewaarden
•	Het laagste geluidsniveau
•	 19 verschillende types binnenunits aansluitbaar
•	 Leidinglengte tot 300 meter
•	Gegarandeerde verwarmingswerking tot -20 °C buitentemperatuur

City Multi VRF
PuMy buitenunits, koelen of verwarmen (3-fasige units)

Modelnaam PUMY-P112YKM PUMY-P125YKM PUMY-P140YKM

Koelcapaciteit (kW) 12,5 14,0 15,5

Verwarmingscapaciteit (kW) 14,0 16,0 18,0

EER Koelen 4,48 4,05 3,43

COP Verwarmen 4,61 4,28 4,03

Luchtvolume (m3/h) 6600 6600 6600

Geluidsniveau (dB[A])* Koelen / verwarmen 49 / 51 50 / 52 51 / 53

Afmetingen (mm) Breedte / diepte / hoogte 1050 / 330 + 30 / 1338 1050 / 330 + 30 / 1338 1050 / 330 + 30 / 1338

Gewicht (kg) 125 125 125

Maximale leidinglengte (m)** 300 300 300

Max. hoogteverschil (m)*** 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Max. leidingafstand (m) 150 150 150

Koeltechnische aansluitingen, Ø (") vloeistofleiding / gasleiding 3 / 8 – 5 / 8 3 / 8 – 5 / 8 3 / 8 – 5 / 8

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Aansluitbare binnenunits (aantal / type) 1 – 9 / 15 – 125 1 – 10 / 15 – 140 1 – 12 / 15 – 140

Toepassingsgebied °C Koelen / verwarmen -5~+46 / -20~+15 -5~+46 / -20~+15 -5~+46 / -20~+15

* Geluidsniveau gemeten op 1 m van de unit en op 1,5 m hoogte voor de unit. ** Enkelvoudige leidinglengte. *** 50 m bij dakmontage, 40 m bij vloermontage.

EER-vergelijking

PUMY YKM (nieuw model)PUMY YHM (vorig model)

COP-vergelijking

Een voorbeeld van energie-efficiëntie
bij de ontwikkeling van de nieuwe PuMY buitenunits is bijzondere aandacht besteed aan de verbe-
tering van de energie-efficiëntiewaarden. in hun marktsegment behalen de nieuwe PuMY buitenunits 
de hoogste eeR- en COP-waarden en geven daarmee het goede voorbeeld.

Keuze uit voor 19 aansluitbare binnenunits
Dankzij een nieuwe interface zijn nu ook de serie M binnenunits, zoals de sF-wandunit en de nieuwe 
Premium Design eF-wandunits, aansluitbaar. Daarnaast kan ook de nieuwe vloerunit MFZ-KJ worden 
aangesloten. Voor meer informatie over de aansluitbare binnenunits neemt u contact op met Mitsubishi 
electric op het gratis nummer 0800 908 89 of mail naar info@mitsubishi-electric.be.  

Premium Design wandunits MSZ-EFVloerunit MFZ-KJ
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