°ClimateCare van Mitsubishi Electric.

Zen

Specificaties

Je voelt het verschil.

de naam ZEN. De essentie van ZEN is ‘ongehecht zijn’
en tegelijkertijd verbonden. Ongehecht en tegelijkertijd
verbonden was voor Mitsubishi Electric het uitgangspunt
bij de ontwikkeling van de nieuwe design lijn. Het design
mag gezien worden maar is subtiel en minimalistisch
waardoor het makkelijk geabsorbeerd wordt in de ruimte.
Daarbij hebben de ZEN systemen specificaties mee
draagt voor een optimaal klimaat. Geen geluid, geen
tocht, zeer energiezuinig, hoogwaardige filtertechnologie
en techniek maakt de ZEN Design unit ongehecht en
tegelijkertijd verbonden.

en familie. Mitsubishi Electric Cooling & Heating draagt graag bij aan dit ideale leefklimaat. Dankzij onze

Compact ontwerp en brede range
aan capaciteiten

warmtepomp klimaatsystemen houdt u uw woonkamer in de zomer lekker koel in de winter behaaglijk warm.

De ZEN lijn van Mitsubishi Electric kenmerkt zich door een

welke bestaat uit één buitenunit en één binnenunit.

Zelfs uit vrieskoude buitenlucht kunnen onze warmtepompen nog rendabele warme lucht halen. Dit betekent

compact en modern vormgegeven design. De unit heeft

Het systeem is daarmee geschikt voor het klimatiseren

dat u uw CV-installatie minder nodig heeft en u het hele jaar door van °ClimateCare kunt genieten.

slechts een afmeting van b. 89,5 x h. 29,9 x d. 19,5 cm.

van één vertrek.

Hierdoor is de binnenunit uitermate geschikt voor woningen,

Afmetingen binnen unit (bxhxd):
89,5 x 29,9 x 19,5 cm.

binnenunit

appartementen en klein zakelijke toepassingen.
De Zen lijn is leverbaar in de capaciteiten 2,2 - 2,5 - 3,5 -

De nieuwe stijlvolle ZEN lijn

Kenmerken

4,2 en 5 kW . De ZEN lijn is een inverter warmtepomp.
Dit wil zeggen dat het systeem kan koelen of verwarmen en

buitenunit

van Mitsubishi Electric is een design lijn met de specificaties

traploos op en aftoert zodat de ruimte continu op de gewenste

+ Hoogwaardig design

van een professioneel klimaatsysteem. De wand unit wordt

temperatuur blijft. Naast een optimaal comfort levert deze

+ Leverbaar in drie kleuren

standaard geleverd in het wit maar is ook leverbaar in het

technologie ook een flinke besparing in de energiekosten op.

+ Zowel single- als multisplit toepassing

zilver of zwart.

+ Eenvoudige bediening

Voorbeeld van Single split toepassingen koelen of verwarmen

Bediening

De lijn draagt de naam MSZ-EF ZEN (kortweg ZEN) en is een

+ Zeer laag geluidsniveau slechts 21 dB(A)
+ 5 fan-snelheden met high fan speed mode

Het Multi split systeem

+ Brede range aan capaciteiten

De ZEN wordt toegepast in combinatie met de nieuwe serie

Het strakke en verfijnde design van de wandunit keert ook

MXZ Multi split en MUZ EF Single split buitenunits uit de RAC

terug in de bijbehorende luxe infrarood afstandsbediening

De MXZ-C ZEN is leverbaar als een Multi split systeem

lijn. De ZEN lijn heeft de grootste range aan mogelijkheden,

welke ook geheel nieuw in ontwerp en functionaliteit is.

welke bestaat uit één buitenunit waarop meerdere binnen-

capaciteiten en dus toepassingen in de markt van design

De afstandsbediening is eenvoudig in gebruik en o.a.

units voor verschillende vertrekken kunnen worden aan-

uitgevoerd met de volgende functies:

gesloten. Elke binnenunit en dus elke ruimte kan geheel

warmtepomp klimaatsysteem.

Kirigamine ZEN

De Zen lijn, heeft een geluidsniveau

+ I-save functie (energiezuinige modus)

naar individuele wens geregeld worden. In de Multi split
+ Weektimer

range van Mitsubishi Electric kunnen op één buitenunit
twee tot wel zes binnenunits aan gesloten worden.

van slechts 21 dB(A) en is daarmee

De Zen lijn is uitgerust met een hoogwaardige Platium Nano

+ Aan/uit functie

tevens de stilste designunit in de

filter technologie die niet alleen stof maar ook pollen en nare

+ Temperatuurinstelling

markt. Het systeem is uitgerust met

geurtjes uit de lucht filtert. Deze toegepaste filter technologie

+ 4 instelbare programma’s

zeer efficiënte inverter warmtepomp-

heeft het label Kirigamine meegekregen van Mitsubishi

techniek en wordt uitsluitend

Electric. Kirigamine is de naam van

+ i-save

geleverd met het energiezuinige en

een berg in Japan waar de

+ Nachtverlaging

groene A-label.

schoonste en frisse lucht

+ Instelmogelijkheden van

omstandigheden van

Koelen of verwarmen - Inverter Warmtepomp

dB(A)

De MUZ-EF ZEN is leverbaar als een Single-split systeem

uitbreiding op het RAC assortiment van Mitsubishi Electric.

Uw Mitsubishi Electric installateur:

Het Single-split systeem

-

gekregen waardoor het systeem haast ongemerkt zorg

en eenvoudige bediening. De combinatie van design

Uiteraard bent u gesteld op uw woonomgeving. Thuis kunt u onbezorgd genieten van uw rust met vrienden

Climate Control systemen
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De nieuwe design lijn van Mitsubishi Electric draagt

per dag

binnenunit

+ Energiezuinige DC-Inverter warmtepomp (Energie label A in
alle capaciteiten voor zowel koelen als verwarmen)
+ Voorzien van Kirgamine Nano-Platinum Filter dat stof, pollen

ZEN White

en hinderlijke geurtjes uit de lucht reinigt
+ Quick Clean Kit optioneel leverbaar voor eenvoudig reiniging

Setgegevens MSZ-EF VEW/VES/VEZ & MUZ-EF
22 **
Koel capaciteit
kW
Verwarmingscapaciteit
kW
Verwarmingscapaciteit bij -10°C
kW
E.E.R. koelen / C.O.P. verwarmen
Energielabel koelen / verwarmen
Voeding
V/fase/Hz
Opgenomen vermogen per set
kW
Nominale stroomsterkte koelen/verw. (binnen+buiten)
A
Afzekerwaarde
A
Max.Leidinglengte
m
Max.Hoogteverschil
m
Koelleiding
diameters
inch
Nominale koudemiddelvulling
kg
Buitenunit voorgevuld tot x m leidinglengte m
Extra vulling per meter leidinglengte
g/m
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit
mm2
Koelen bij lage temperaturen
°C
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit

25
2,5 (1,2-3,4)
3,2 (1,1-4,2)
1,92
4,59/4,57
A/A
230/1/50
0,55/0,7
2,9/3,5
10
20
12
1/4-3/8
0,8
7
30
4x1,5
ja (-10)
buiten

35
3,5 (1,4-4,0)
4,0 (1,8-5,5)
2,40
3,85/4,19
A/A
230/1/50
0,91/0,96
4,2/4,4
10
20
12
1/4-3/8
1,15
7
30
4x1,5
ja (-10)
buiten

42
4,2 (0,9-4,6)
5,4 (1,4-6,3)
3,24
3,28/3,7
A/A
230/1/50
1,28/1,46
5,7/6,5
10
20
12
1/4-3/8
1,15
7
30
4x1,5
ja (-10)
buiten

50
5,0 ( 1,4-5,4)
5,8 (1,6-7,5)
3,48
3,21/3,71
A/A
230/1/50
1,56/1,57
6,9/7,0
16
30
15
1/4-1/2
1,45
7
20
4x1,5
ja (-10)
buiten

Gegevens binnendeel MSZ-EF VEW/VES/VEZ
Koel capaciteit
kW
Verwarmingscapaciteit
kW
Gewicht
kg
Benodigde
condensaansluiting
inwendig
mm
Luchtvol. super laag, hoog & super hoog (5 standen)
m3//h
Afmetingen (HxBxD)
mm
Geluidsniveau (super laag, hoog & super hoog)dB(a)
*

25
2,5 (1,2 -3,4)
3,2 (1,1 - 4,2)
11,5
16
240, 498 & 630
299x895x195
21, 36 & 42

35
3,5 (1,4 - 4,0)
4,0 (1,8 - 5,5)
11,5
16
240, 498 & 630
299x895x195
21, 36 & 42

42
4,2 (0,9 - 4,6)
5,4 (1,4 - 6,3)
11,5
16
240, 534 & 618
299x895x195
28, 39 & 42

50
5,0 ( 1,4 - 5,4)
5,8 (1,6 - 7,5)
11,5
16
240, 558 & 660
299x895x195
30, 40 & 43

25
2106
47
30
800 x 550 x 285

35
2016
49
35
800 x 550 x 285

42
2016
50
35
800 x 550 x 285

50
2778
52
54
840 x 880 x 330

Gegevens buitendeel MUZ-EF VE
Luchtvolume
Geluidsniveau*
Gewicht
Afmetingen (HxBxD)
*

2,2
3,0
11,5
16
240, 498 & 630
299x895x195
21, 36 & 42

[m3/h]
[dB(A)]
[kg]
[mm]

Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld

** Capaciteit is afhankelijk van de gekozen Multi split set

binnenunit
ZEN Zilver

Binnenunit
MSZ-EF22VE
MSZ-EF25VE
MSZ-EF35VE
MSZ-EF42VE
MSZ-EF50VE

Buitenunit
MXZ-2C30VA MXZ-2C40V
A
√
√
√
√
√

MXZ-2C52V
A
√
√
√
√
√

MXZ-3C54V
A
√
√
√
√
√

MXZ-3C68V
A
√
√
√
√
√

MXZ-4C71V
A
√
√
√
√
√

MXZ-4C80V
A
√
√
√
√
√

MXZ-5C100V
A
√
√
√
√
√

buitenunit

verschillende uitblaaspatronen

Voorzien van het MEQ label van Mitsubishi Electric. Dit label is een

Japan te vinden zijn.

waarborg dat uw een klimaatsysteem in huis haalt dat garant staat voor
meerwaarde aan uw woon- en / of werkomgeving. Het label staat garant
ZEN Black
Voorbeeld van Multi split toepassingen koelen of verwarmen

voor comfort, efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid.

De compace MXZ Inverter Warmtepomp buitenunit
inig
Energiezu

MXZ-6C120VA
√
√
√
√
√

ZEN design line
by Mitsubishi Electric

