
DE NIEUWE PUMY BUITENUNITS

De voordelen van de nieuwe PUMY buitenunits op een rĳtje

voor elk

HVAC systeem

De
energie boost



VOORDELEN

De energie boost  
met een hoog marktpotentieel.

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-efficiëntiewaarden, het laagste 
geluidsniveau, leidinglengtes tot 300 meter en een ruime keuze aan  aantrekkelĳke binnenunits 
zorgen voor een comfortabel binnenklimaat in kantoren, winkels en artsenpraktĳken. Dat alles 
geeft u een energie boost om uw installatie tot een succesvol einde te brengen.

Zonder concurrentie

Flexibiliteit voor iedereen
De nieuwe PUMY buitenunits staan voor flexibiliteit bĳ planning en installatie. Bovendien garan-
deren ze het hoogste klimaatcomfort. De ruime keuze aan binnenunits in verschillende vermo-
gens biedt veel speelruimte bĳ het berekenen van uw planning. Op één buitenunit (P140) kunnen 
maximum 12 binnenunits worden aangesloten. De temperatuur kan individueel worden gere-
geld. De vele besturingsmogelĳkheden bieden een maximum aan flexibiliteit voor de gebruikers 
van de installatie. De PUMY buitenunits bieden een koelvermogen van 12,5 tot 15,5 kW en een 
verwarmingsvermogen van 14,0 tot 18,0 kW.

Warm- en koudwaterproductie
Op het PUMY-systeem kan ook een medium heater worden aangesloten. Daarmee worden 
watertemperaturen van 10 tot 45 °C bereikt. Ideaal voor vloerverwarming of ventiloconvectoren.

Een voorbeeld van energie-efficiëntie
Bĳ de ontwikkeling van de nieuwe PUMY    
buitenunits is bĳzondere aandacht be- 
steed aan de verbetering van de energie-
efficiëntiewaarden. De EER- en COP-
waarden van de nieuwe buitenunits zĳn 
uniek in deze productcategorie en leg-
gen daarmee de lat hoger. Maak gebruik 
van dit unieke voordeel, gezien de opti-
malisering van de energie-efficiëntie een 
steeds grotere rol speelt bĳ de keuze van 
een klimaatsysteem. 
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Energie-efficiënt
De nieuwe PUMY buitenunits overtuigen door de beste 
energie-efficiëntiewaarden, zowel voor koeling als verwar-
ming. 

Functie verzoenen met vorm
Een nieuwe interface vergroot de keuze aan binnenunits. 
Ook de Serie M binnenunits zĳn aansluitbaar. Zoals de strak-
ke vloerunit MFZ-KJ of de nieuwe Premium Design wand-
units van de EF-reeks.

Stille werking
De nieuwe buitenunits hebben het laagste geluidsniveau.  
Zo worden ook de buren tevreden gehouden.

Lange leiding
Met een maximale leidinglengte van 300 meter werd de 
flexibiliteit van de installatie aanzienlĳk verhoogd.

Temperatuur omlaag, prestaties omhoog
De gegarandeerde verwarmingswerking geldt ook bĳ rillen-
de kou tot -20 °C buitentemperatuur.

Kantoor
In kantoorgebouwen komt het PUMY-
systeem mooi tot zĳn recht. De buiten-
unit presteert optimaal in combinatie 
met de 4-weg cassette-unit voor de kli-
maatregeling van vergaderruimtes en 
landschapskantoren.  

Winkel
In verkoopruimtes is de klant koning. De 
PUMY buitenunits zorgen er in combina-
tie met plafondonderbouw of kanaal-
units voor dat elk verkoopadvies in een 
evenwichtig klimaat verloopt.  

Voor elke toepassing 
het best uitgerust.

Vele mogelĳkheden

De nieuwe PUMY buitenunits geven een extra energieke dimensie 
aan uw installatie en schitteren in talloze toepassingen.

Artsenpraktĳk
In behandelingskamers of laboratoria  
zorgt het PUMY-systeem voor de ge-
wenste energiekick bĳ medewerkers en 
voor een grotere tevredenheid bĳ patiën-
ten.

Nieuwe  

energie  

voor nieuwe  

projecten!
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De PUMY buitenunits  
kunnen alles aan. 

Keuze uit 19 aansluitbare binnenunits

NIEUW

NIEUW

Techniek in zĳn zuiverste vorm
•	Zeer stille werking vanaf 21 dB(A) 
•	De beste energie-effiëntiewaarden
•	Aantrekkelijk design in zwart,  

zilver en wit

Duurzaam en slim
•	Double Vane-luchtuitblaas
•	Standaarduitrusting met  

anti-allergie enzymenfilter 
•	Drie ventilatorstanden en een aanvullende 

ventilatorstand Super High voor een snelle 
koeling / verwarming

Zeer tegemoetkomend
•	Tochtvrije luchtuitblaas
•	Slimme i-see Sensor voor nog meer  

comfort (optioneel)
•	Filterlift tot 4 m voor eenvoudige reiniging 

(optioneel)

BINNENUNITS

Premium Design wandunits MSZ-EF

Vloerunit MFZ-KJVloerunit MFZ-KJ

4-weg cassette-unit PLFY

U vindt alle aansluitbare binnenunits op pumy.mitsubishi-les.com
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voor nieuwe  

projecten!



www.mitsubishi-electric.be
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