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Comfort

Met Mitsubishi Electric Living 

 Environ ment Systems heeft u perfecte 

 controle over het  binnenklimaat.  

Alle 4 de seizoenen snel het  

gewenste comfort. 

Efficiëntie

De regeltechniek in een  Mitsubishi 

 Electric- systeem zorgt voor een 

gereduceerd energie verbruik. Door 

deze slimme technieken kunnen 

 rendementen van circa 400% tot maar 

liefst 800%  worden gehaald.

Duurzaamheid

Mitsubishi Electric levert alleen 

 sys temen die werken met ozon-

vriendelijke chloor vrije HFK-koude-

middelen. 90% van de onder delen op 

 Mitsubishi  Electric- systemen  kunnen 

worden  gerecycled.

MEQ is het kwaliteitslabel van  Mitsubishi Electric  Living Environment Systems,  
wat tot uiting komt in 3 belangrijke kenmerken.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zet- en drukfouten zijn onder voorbehoud.

Visie op het klimaat
In de Milieuvisie 2021 is de langetermijn milieuvisie van de  Mitsubishi Electric 

Group beschreven. Hierin kijken we vooruit naar het jaar 2021, tevens het jaar 

van ons  100-jarig jubileum. Met ons brede scala aan geavanceerde techno-

logieën, en met de hulp van ons uiterst gemotiveerde  wereldwijde personeel, 

streven we naar een beperking van de CO2-uitstoot, stimulering van recycling, 

vermindering van afval, en bescherming van de biodiversiteit.



Plafond-onderbouw-unit

Puur wit
Alle modellen beschikken over een stijlvol, vierkant 
ontwerp binnen-unit. Door de speciale vormgeving gaan 
de units beter op in het plafond.

Optioneel: High-efficiency-filter
Dit hoogwaardige filter heeft veel kleinere mazen dan 
standaardfilters. Hierdoor filtert het meer en  kleinere deeltjes 
uit de lucht en is het effectiever dan  standaard filters. Vraag 
uw installateur naar de mogelijkheden.

Automatische afstemming van de luchtsnelheid
Naast de conventionele instelling met 4 verschillende 
standen, zijn de units nu ook uitgerust met een auto-
matische afstemmingsmodus voor de luchtsnelheid.  
Deze instelling zorgt ervoor dat de luchtsnelheid auto-
matisch wordt aangepast aan de omstandigheden 
in de ruimte. Bij aanvang van het verwarmen/koelen 
is de luchtstroomsnelheid hoog om de ruimte snel te 
 verwarmen/koelen. Wanneer de ruimtetemperatuur de 
gewenste  instelling nadert, wordt de luchtstroomsnelheid 
automatisch verlaagd, zodat de ruimte stabiel en com-
fortabel verwarmd/gekoeld blijft.

Uitgerust met een hoog- en laagplafondmodus
De units zijn uitgerust met een werkingsmodus voor hoge 
en lage plafonds, waarmee het luchtstroomvolume kan 
worden afgestemd op de hoogte van de ruimte. Doordat 
het optimale luchtstroomvolume kan worden ingesteld, 
wordt tocht voorkomen.

Capaciteit Hoog plafond Standaardplafond Laag plafond
50 3,5 m 2,7 m 2,5 m
60 3,5 m 2,7 m 2,5 m
71 3,5 m 2,7 m 2,5 m 
100 4,2 m 3,0 m 2,6 m
125 4,2 m 3,0 m 2,6 m
140 4,2 m 3,0 m 2,6 m

Verse lucht
De unit is voorzien van een verse luchtaansluiting, hierdoor 
kan de verse lucht de ruimte ingebracht worden en kan er 
mee gekoeld of verwarmd worden.Bij aanvang van het 

koelen/verwarmen  
Nadat de ruimtetemperatuur 

stabiel is geworden

Krachtig Zacht

Binnen-unit

De Mr. Slim Plafond onderbouw units zijn opbouw-
units speciaal ontworpen voor montage direct tegen het  
plafond. Wanneer er geen inbouwmogelijkheden in het 
plafond zijn, is deze unit een goed  alternatief.

Buiten-unit

Koelen of Verwarmen
Met een airconditioner in standaard-inverter uitvoering kan 
met  éénzelfde systeem gekoeld of verwarmd worden. 
Zo wordt uw ruimte lekker koel op warme dagen en 
 behaaglijk warm op koele dagen. Zo voorziet deze set u  
in elk seizoen altijd van het ideale binnenklimaat.



Power inverter warmtepomp

PCA-RP35KAQ PUHZ-ZRP35VKA

Energielabel tot:

Koelen

Verwarmen

Set PSH-ZRP35i
Bestaat uit PCA-RP35KAQ + PUHZ-ZRP35VKA

Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 3,6 (1,6~4,5)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 206
S.E.E.R. Koelen 6,1
Verwarmingscapaciteit [kW] 4,1 (1,6~5,2)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 2,4
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 815
S.C.O.P. Verwarmen 4,1

Electrische gegevens
Voeding   (2) [V/Fase/Hz] 230/1/50
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] 0,9/1,0
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) [A] 0,4/3,9
Afzekerwaarde [A] 16
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit buiten

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 50
Max. Hoogteverschil [m] 30
Koelleiding diameters [inch] 1/4-1/2
Extra vulling per meter leidinglengte [g/m] 20
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-15)
Nominale koudemiddelvulling [kg] 2,5
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 630x809x(300 + 23)
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 230x960x680
Luchtvol. buitenunit [m3/h] 2700
Gewicht buitenunit [kg] 43
Luchtvol. (laag/hoog) (4 standen) [m3/h] 600/840
Gewicht binnenunit [kg] 24
Benodigde condensaansluiting inwendig [mm] 26
Geluidsniveau laag/hoog   (3) [dB(A)] 31/39

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
(3) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

/producten/set/plafond-onderbouw-units/psh-zrp35i/


Power inverter warmtepomp

PCA-RP50KAQ PUHZ-ZRP50VKA

Energielabel tot:

Koelen

Verwarmen

Set PSH-ZRP50i
Bestaat uit PCA-RP50KAQ + PUHZ-ZRP50VKA

Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 5,0 (2,3~5,6)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 292
S.E.E.R. Koelen 6,0
Verwarmingscapaciteit [kW] 5,5 (2,5~6,6)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 3,8
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 1257
S.C.O.P. Verwarmen 4,2

Electrische gegevens
Voeding   (2) [V/Fase/Hz] 230/1/50
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] 1,3/1,5
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) [A] 0,4/6,9
Afzekerwaarde [A] 16
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit buiten

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 50
Max. Hoogteverschil [m] 30
Koelleiding diameters [inch] 3/8-5/8
Extra vulling per meter leidinglengte [g/m] 20
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-15)
Nominale koudemiddelvulling [kg] 2,5
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 630x809x(300 + 23)
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 230-960-680
Luchtvol. buitenunit [m3/h] 2700
Gewicht buitenunit [kg] 46
Luchtvol. (laag/hoog) (4 standen) [m3/h] 600/900
Gewicht binnenunit [kg] 25
Benodigde condensaansluiting inwendig [mm] 26
Geluidsniveau laag/hoog   (3) [dB(A)] 32/40

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
(3) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

/producten/set/plafond-onderbouw-units/psh-zrp50i/


Power inverter warmtepomp

PCA-RP60KAQ PUHZ-ZRP60VHA

Energielabel tot:

Koelen

Verwarmen

Set PSH-ZRP60i
Bestaat uit PCA-RP60KAQ + PUHZ-ZRP60VHA

Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 6,1 (2,7~6,7)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 347
S.E.E.R. Koelen 6,2
Verwarmingscapaciteit [kW] 7,0 (2,8~8,2)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 4,4
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 1458
S.C.O.P. Verwarmen 4,3

Electrische gegevens
Voeding   (2) [V/Fase/Hz] 230/1/50
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] 1,7/1,9
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) [A] 0,4/8,9
Afzekerwaarde [A] 25
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit buiten

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 50
Max. Hoogteverschil [m] 30
Koelleiding diameters [inch] 3/8-5/8
Extra vulling per meter leidinglengte [g/m] 60
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-15)
Nominale koudemiddelvulling [kg] 3,5
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 943x950x(330+30)
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 230x1280x680
Luchtvol. buitenunit [m3/h] 3300
Gewicht buitenunit [kg] 67
Luchtvol. (laag/hoog) (4 standen) [m3/h] 900/1140
Gewicht binnenunit [kg] 32
Benodigde condensaansluiting inwendig [mm] 26
Geluidsniveau laag/hoog   (3) [dB(A)] 33/40

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
(3) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

/producten/set/plafond-onderbouw-units/psh-zrp60i/


Power inverter warmtepomp

PUHZ-ZRP71VHA PCA-RP71KAQ

Energielabel tot:

Koelen

Verwarmen

Set PSH-ZRP71i
Bestaat uit PUHZ-ZRP71VHA + PCA-RP71KAQ

Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 7,1 (3,3~8,1)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 375
S.E.E.R. Koelen 4,6
Verwarmingscapaciteit [kW] 8,0 (3,5~10,2)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 4,7
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 1519
S.C.O.P. Verwarmen 4,3

Electrische gegevens
Voeding   (2) [V/Fase/Hz] 230/1/50
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] 1,8/2,2
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) [A] 0,4/8,4
Afzekerwaarde [A] 25
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit buiten

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 50
Max. Hoogteverschil [m] 30
Koelleiding diameters [inch] 3/8-5/8
Extra vulling per meter leidinglengte [g/m] 60
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-15)
Nominale koudemiddelvulling [kg] 3,5
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 943x950x(330+30)
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 230x1280x680
Luchtvol. buitenunit [m3/h] 3300
Gewicht buitenunit [kg] 67
Luchtvol. (laag/hoog) (4 standen) [m3/h] 960/1200
Gewicht binnenunit [kg] 32
Benodigde condensaansluiting inwendig [mm] 26
Geluidsniveau laag/hoog   (3) [dB(A)] 35/41

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
(3) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

/producten/set/plafond-onderbouw-units/psh-zrp71i/


Power inverter warmtepomp

PUHZ-ZRP100YKA PCA-RP100KAQ

Energielabel tot:

Koelen

Verwarmen

Set PSH-ZRP100i
Bestaat uit PUHZ-ZRP100YKA + PCA-RP100KAQ

Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 10,0 (4,9~11,4)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 596
S.E.E.R. Koelen 5,9
Verwarmingscapaciteit [kW] 11,2 (4,5~14,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 7,8
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 2837
S.C.O.P. Verwarmen 3,9

Electrische gegevens
Voeding   (2) [V/Fase/Hz] 400/3/50
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] 2,7/3,0
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) [A] 0,7/3x3,9
Afzekerwaarde [A] 3x16
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit buiten
Afzekerwaarde buiten-unit [A] 3x16

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 75
Max. Hoogteverschil [m] 30
Koelleiding diameters [inch] 3/8-5/8
Extra vulling per meter leidinglengte [g/m] 30
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-15)
Nominale koudemiddelvulling [kg] 5,0
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 1338x1050x(330+30)
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 230x1600x680
Gewicht buitenunit [kg] 124
Luchtvol. (laag/hoog) (4 standen) [m3/h] 1320/1680
Gewicht binnenunit [kg] 36
Luchtvolume binnenunit [m3/h] 6600
Benodigde condensaansluiting inwendig [mm] 26
Geluidsniveau laag/hoog   (3) [dB(A)] 37/43

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
(3) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

/producten/set/plafond-onderbouw-units/psh-zrp100i/


Power inverter warmtepomp

PUHZ-ZRP125YKA PCA-RP125KAQ

Set PSH-ZRP125i
Bestaat uit PUHZ-ZRP125YKA + PCA-RP125KAQ

Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 12,5 (5,5~14,0)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 844
S.E.E.R. Koelen 5,2
Verwarmingscapaciteit [kW] 14,0 (5,0~16,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 9,3
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 3097
S.C.O.P. Verwarmen 4,2

Electrische gegevens
Voeding   (2) [V/Fase/Hz] 400/3/50
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] 4,0/3,8
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) [A] 0,8/3x5,5
Afzekerwaarde [A] 3x16
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit buiten
Afzekerwaarde buiten-unit [A] 3x16

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 75
Max. Hoogteverschil [m] 30
Koelleiding diameters [inch] 3/8-5/8
Extra vulling per meter leidinglengte [g/m] 60
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-15)
Nominale koudemiddelvulling [kg] 5,0
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 1338x1050x(330+30)
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 230x1600x680
Luchtvol. buitenunit [m3/h] 7200
Gewicht buitenunit [kg] 126
Luchtvol. (laag/hoog) (4 standen) [m3/h] 1380/1740
Gewicht binnenunit [kg] 38
Benodigde condensaansluiting inwendig [mm] 26
Geluidsniveau laag/hoog   (3) [dB(A)] 39/45

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
(3) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

/producten/set/plafond-onderbouw-units/psh-zrp125i/


Power inverter warmtepomp

PUHZ-ZRP140YKA PCA-RP140KAQ

Set PSH-ZRP140i
Bestaat uit PUHZ-ZRP140YKA + PCA-RP140KAQ

Vermogen en prestaties
Koelcapaciteit [kW] 13,4 (6,2~15,0)
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf   (1) 893
S.E.E.R. Koelen 5,2
Verwarmingscapaciteit [kW] 16,0 (5,0~18,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 &deg;C [kW] 10,6
Jaarlijks energiegebruik in verwarmingsbedrijf   (1) 3366
S.C.O.P. Verwarmen 4,4

Electrische gegevens
Voeding   (2) [V/Fase/Hz] 400/3/50
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] 4,0/4,6
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) [A] 0,9/3x7,2
Afzekerwaarde [A] 3x16
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit buiten
Afzekerwaarde buiten-unit [A] 3x16

Overige gegevens
Max. Leidinglengte [m] 75
Max. Hoogteverschil [m] 30
Koelleiding diameters [inch] 3/8-5/8
Extra vulling per meter leidinglengte [g/m] 60
Voorzien van winterregeling [&deg;C] Ja (-15)
Nominale koudemiddelvulling [kg] 5,0
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 1338x1050x(330+30)
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 230x1600x680
Luchtvol. buitenunit [m3/h] 7200
Gewicht buitenunit [kg] 132
Luchtvol. (laag/hoog) (4 standen) [m3/h] 1440/1920
Gewicht binnenunit [kg] 39
Benodigde condensaansluiting inwendig [mm] 26
Geluidsniveau laag/hoog   (3) [dB(A)] 41/48

(1) Verbruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
(2) Bij een 400V voeding dient er altijd 3 fase met een 0 toegepast te worden.
(3) Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities

/producten/set/plafond-onderbouw-units/psh-zrp140i/


Pictogrammen Binnen-unit
Koelen en verwarmen Puur wit

Auto Fan Speed-mode Uitgerust met een hoog- en laagplafondmodus

Hot Start Auto Vane-modus

Long-life-filter Autofiltercontrole

Verse lucht DC fan motor

Gegroefde leidingen Flare-aansluiting



Pictogrammen Buiten-unit
Power-inverter-warmtepomp Hergebruiken van leidingen met Cleaning free

Stille werking Rotatie & back-up- en 2e fase bijspringfunctie

230 Volt 400 Volt

Koelen bij lage temperaturen Auto-changeover

Auto-herstart Power receiver twin LEV-control

Pump down schakelaar Zeldzame aardemagneetrotor (compressor)

DC-ventilatiemotor Gegroefde leidingen

PAM-controle (Pulse Amplitude Modulation) Vector-golf Eco-Inverter

Magnetische-flux-vector-sinusaandrijving HoogefficiÃƒÂ«nte DC-scroll-compressor


