MSZ-GE
LUFTVARMEPUMPE
Den perfekte luftvarmepumpe til den
mindre villa eller fritidshuset

10 °C-FUNKTION
MSZ-GE kan holde en konstant temperatur på 10 °C,
hvilket gør, at den også kan
være tændt, når du ikke bor
i huset.

ENVIRONMENTAL VISION 2021

ELEGANT DESIGN
Varmepumpen er kompakt og
derfor særdeles smidig at placere ved trange pladsforhold.

Environmental Vision 2021 er vores
langsigtede miljømål for fremtiden. Ved
at modvirke den globale opvarmning og
skabe et langsigtet kredsløb, bidrager vi
effektivt til et bedre miljø.

QUICK BODY CLEAN
En ren pumpe er mere effektiv, og MSZ-GE er lettere
end nogensinde at rengøre.

LAVT LYDNIVEAU
Med det ekstremt lave
lydniveau kan pumpen køre
døgnet rundt, uden at du
bliver generet af det.

Energieffektiv, kompakt og med
ny unik 10 °C-funktion
Ofte vil man gerne have varme i sit fritidshus, også når man ikke opholder sig i det. Takket
være 10 °C-funktionen er vores nye varmepumpe MSZ-GE:s det perfekte valg til alle former
for fritidshuse.
MSZ-GE er det perfekte valg for dig, som ønsker en mere økonomisk, men samtidig energieffektiv varmepumpe. Det tiltalende og kompakte design gør det let at placere varmepumpen.
Nordisk klima
Mitsubishi Electric udvikler luftvarmepumper, som
er tilpasset til vores nordiske klima med sne, is
og lavere temperaturer. Det indebærer, at du som
kunde på vores breddegrader får færre problemer og
driftsforstyrrelser med en varmepumpe fra Mitsubishi
Electric.
Højere energieffektivitet
Den store nyhed sammenlignet med tidligere modeller af denne varmepumpe er den højere COP-værdi,
hvilket vil sige maksimal varmeeffekt ved lavt energiforbrug og en betydelig økonomisk besparelse for dig.
Miljøvenlig
Mitsubishi Electric anvender det miljøvenlige kølemiddel R410A i alle sine produkter, hvilket giver en høj
virkningsgrad og dermed en lavere samlet påvirkning
af miljøet.

Markedets mest stilfærdige
Mitsubishi Electrics varmepumper har altid været
kendt på markederne over hele verden for deres ekstremt lave lydniveau. Det umulige er nu lykkedes for
fabrikken: at sænke lydniveauet yderligere. Med sine
19 dB er MSZ-GE nu vores absolut mest stilfærdige
varmepumpe, og den er svær at slå på markedet.
Minimal vedligeholdelse
En ren pumpe giver en betydeligt højere energieffektivitet, og med MSZ-GE’s Quick Clean Body-funktion
er det let og enkelt at holde pumpen ren. Du behøver
ikke at tænke på tidskrævende og besværlig rengøring af pumpen.

MSZ-GE25VA

Markedets mest stilfærdige
varmepumpe (lydniveau 19 dB).

*Gælder MSZ-GE25/35VAH indendørsdele

I-save mode
”I-save mode” er en forenklet
indstilling, hvor du med et
enkelt tryk på en knap kan
stille temperaturen tilbage på
din varmepumpe. Funktionen
kan for eksempel anvendes,
når du skal sove, eller når du
forlader et rum og ønsker at
sænke temperaturen. Temperaturen kan i varmetilstand
også indstilles på 10 °C med
”I-save mode”.

Et trygt valg
Mitsubishi Electrics klimaprodukter har moderne
design, den højeste kvalitet, lang levetid og overlegen driftsøkonomi, og de sænker dine energiomkostninger i mange år fremover.
En tryg investering
Navnet Mitsubishi Electric har et godt ry. Når du
køber en varmepumpe fra os, træffer du et sikkert
valg. Vi fremstiller vores produkter i vores egne
fabrikker, og derfor kan vi garantere kvaliteten på
alle vores produkter.

Salg
Alt salg af vores varmepumper sker gennem forhandlere, der er specialister i at foreslå en tilpasset
løsning til netop dit hus.
Installation af produkterne bliver kun foretaget af
installatører, som er godkendt af DKC.
Sammen giver det dig garanti for, at dit køb bliver
et trygt valg.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Modelbetegnelse

MSZ-GE25VAH

MSZ-GE35VAH

Indendørsdel
Udendørsdel

MSZ-GE25VA
MUZ-GE25VAH

MSZ-GE35VA
MUZ-GE35VAH

Varmekapacitet (kW)

Norm. (Min. –
Maks.)

3,2 (1,3 – 4,5)

4,0 (1,6 – 5,3)

Kølekapacitet (kW)

Norm. (Min. –
Maks.)

2,5 (1,1 – 3,5)

3,5 (1,1 – 4,0)

4,57

4,19

COP
Energiklasse

A

A

Luftgennemstrømning (m3/t)

Lav – Høj

246 – 288 – 396 – 546 – 690

246 – 288 – 402 – 546 – 762

Lydniveau indendørsdel dB(A))

Lav – Høj

19 – 21 – 29 – 36 – 42

19 – 22 – 30 – 36 – 42

Lydniveau udendørsdel dB(A))

Lav – Høj

47 – 48

47 – 48

R410A

R410A

10

10

Miljøvenligt og højeffektivt kølemiddel
Installationsinformation
Vægt indendørsdel (kg)
Vægt udendørsdel (kg)
Dimensioner indendørsdel (mm)

B×H×D

Dimensioner udendørsdel (mm)

B×H×D

30

33

798×295×232

798×295×232

800×550×285

800×550×285

Eldata

220–240v, 50Hz

220–240v, 50Hz

Anb. Sikring (A)

10

10

3/8”
1/4”

3/8”
1/4”

Maks. rørlængde (m)

20

20

Maks. højdeforskel (m)

12

12

Rørstørrelse (tommer)

Gas
Væske

Tilvalg
MAC-408FT

Anti-Allergy Enzyme Filter

MAC-093SS-E

Quick Clean Kit

For flere oplysninger, kontakt din lokale forhandler

www.mitsubishivillavarme.se

Mitsubishi Electric forbeholder sig ret
til ændringer samt eventuelle trykfejl.
Data ifølge JIS (ISO 5151)

