
Consumenteninformatie

Elk moment het 
klimaat van 
een zomerochtend 
in huis.





Een comfortabele leefomgeving is uw goed recht. Door de opwarming van de aarde is dat niet 

meer zo vanzelfsprekend. Om u toch het hele jaar een comfortabel gevoel te bieden, ontwikkelt en 

produceert Mitsubishi Heavy Industries al meer dan 80 jaar kwalitatief hoogstaande airconditioners. 

Ze koelen in de zomer, verwarmen in de winter en filteren de ruimte het hele jaar door. Ook de  

luchtvochtigheid wordt altijd perfect op peil gehouden, zodat een prettig leefklimaat wordt gecreëerd. 

Dit prettige leefklimaat wordt nog eens versterkt door de fluisterstille werking. 

Bij een comfortabel binnenklimaat hoort een gezond en ‘leefbaar’ buitenklimaat. Mitsubishi Heavy 

Industries produceert alle airconditioners dan ook volgens de meest strikte milieueisen en heeft 

veel aandacht voor een energiezuinige werking. Alle modellen in deze brochure voldoen aan  

onze hoge standaarden en hebben een energielabel A. Wij noemen deze ware revolutie in 

klimaatbeheersing ECO[revo]LUTIE.  
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Een goede nachtrust is van groot belang voor uw welbehagen en uw prestaties. Een goed bed 

is vanzelfsprekend geen overbodige luxe. Maar er is meer nodig om een goede nachtrust te 

garanderen. Naast een prettige luchtvochtigheid in uw slaapkamer, draagt ook schone, gefilterde 

lucht bij aan een goede nachtrust. De Mitsubishi Heavy Industries wandunits zorgen voor de juiste 

temperatuur en filteren de lucht de hele nacht. Bovendien zijn de units met een geluidsniveau van 

21dB(A) fluisterstil. Ter vergelijking: het geluidsniveau in een stille slaapkamer bedraagt 20 tot 

30 dB(A). Onze systemen doen hun werk dus met minder geluid dan slapende mensen maken.
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Comfortabel

Wist u dat:

– De ideale slaapkamertemperatuur tussen 

de 16 en 18 ºC ligt.

– Een relatieve luchtvochtigheid tussen de 

50 en 60% als ideaal wordt beschouwd. 



Energiezuinig

Efficiënt

Innefficiënt
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Wist u dat:

– Mitsubishi Heavy Industries airconditioners 

minder energie verbruiken dan de meeste 

wasautomaten en wasdrogers.

– U goedkoper kunt verwarmen met een 

Mitsubishi Heavy Industries airconditioner 

dan met een cv-ketel.



Stijgende kosten op alle fronten; dat is waar we momenteel mee geconfronteerd worden. Om de  

oplopende kosten een halt toe te roepen, kopen mensen steeds meer energiezuinige huishoudelijke 

apparaten. HR ketels, koelkasten en spaarlampen zijn enkele voorbeelden om besparingen mee  

te realiseren. Met onze airconditioners kunt u in de lente en herfst op koudere dagen verwarmen 

en op warmere dagen koelen. Hierdoor wordt het gebruik van uw minder energiezuinige cv-ketel 

in het tussenseizoen overbodig en bespaart u geld. Door toepassing van geavanceerde inverter-

technieken en uitgebreide timerfuncties voorkomt u onnodig energieverbruik. Onze airconditioners 

hebben de hoogste energiezuinigheid in hun klasse en zijn allemaal voorzien van een energie-

klasse A label. 

Energiezuinig
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Zuiver

Allergie wordt ook wel een welvaartziekte genoemd. Veel mensen zijn tegenwoordig wel ergens 

allergisch voor. De Mitsubishi airconditioners zijn voorzien van diverse filters waarmee de lucht 

gezuiverd wordt. Dankzij het ”Allergie clear” filter, dat de celwandstructuur van allergische stoffen 

verstoort en biologisch afbreekt, zijn Mitsubishi airconditioners dé oplossing voor mensen met 

allergische klachten. Het reinigbare geurfilter zorgt er bovendien voor dat nare geurtjes tot het 

verleden behoren. Naast deze filtering produceren de (wand) airconditioners ook nog eens  

2500-3000/cc negatieve ionen. Dit om u een nog beter gevoel te geven; een gevoel dat u  

bijvoorbeeld ook ervaart in een bosrijke omgeving of in de buurt van een waterval.
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Wist u dat:

– Met uw Mitsubishi Heavy Industries  

airconditioners stof, pollen, rook en vieze 

geurtjes uit de lucht worden gefilterd. 

– Ook bacteriën en virussen kunnen worden 

afgebroken die in de lucht zweven.



Fluisterstil

Wist u dat:

– Mitsubishi Heavy Industries airconditioners 

slechts bij 21 dB(A) werken. 

– Een verhoging van 3 dB(A) een  

verdubbeling van geluid betekent.



Als u zich écht even helemaal wilt ontspannen, is afleiding natuurlijk het laatste waar u op zit te 

wachten. Hinderlijke achtergrondgeluiden moeten dan ook zo veel mogelijk worden voorkomen. 

Met de Mitsubishi airconditioners profiteert u van maximale rust. De systemen doen hun werk zo 

stil, dat u eigenlijk alleen uw eigen ademhaling hoort. 

STM



Duurzaam

De airconditioners van Mitsubishi Heavy Industries hebben zichzelf in uiteenlopende situaties 

bewezen. Ook is deze nieuwe range klimaatsystemen voor thuisgebruik even duurzaam als  

gebruiksvriendelijk. Dat wij volledig overtuigd zijn van de superieure kwaliteit van de systemen, 

blijkt bijvoorbeeld uit de royale garantieperiode van drie jaar. Maar voor ons betekent ‘duurzaam’ 

veel meer dan alleen een lange levensduur. Alle apparaten worden conform de hoogste  

milieunormen geproduceerd. De ontwerpen zijn compact, zodat er minder materiaal nodig is  

en we kiezen er bewust voor om geen schadelijke stoffen, zoals lood, te verwerken.
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Wist u dat:

– Mitsubishi Heavy Industries airconditioners  

volgens de strengste milieu-eisen worden 

geproduceerd. Dit wordt geborgd in 

ISO certificeringen ISO9001 en ISO14001.

– Mitsubishi Heavy Industries airconditioners  

voldoen aan alle Europese wet- en 

regelgeving, die op deze apparatuur van 

toepassing is.



Single of Multi split
Mitsubishi Heavy Industries airconditioners zijn er in single split en multi split uitvoering. Dit betekent 

dat u kunt kiezen of u met één buitendeel één ruimte wilt conditioneren of meerdere (tot vier) 

ruimten wilt conditioneren. Standaard kunnen de Mitsubishi Heavy Industries units verwarmen, 

waardoor u naast koelen ook goedkoop kunt verwarmen.

Alle Mitsubishi airconditioners zijn zogenaamde invertersystemen. Samen met de ‘fuzzy logic’ 

regeling, die de geleverde temperatuur exact aanpast aan de in de ruimte gewenste  

temperatuur, leveren de systemen enorm zuinige prestaties. Door toepassing van de traploze 

inverter technologie lopen de rendementen op tot boven de 500%. Ofwel: u realiseert 1 kW 

verwarming bij een verbruik van 0,20 kWh. Ter vergelijking: bij elektrische radiatoren is dat  

1 kW verwarming bij een verbruik van 1 kWh. 

 





De Mitsubishi Heavy Industries ECO[revo]LUTION 

airconditioning systemen voldoen technisch aan de 

hoogst mogelijke eisen. Voor een gedegen advies 

kunt u terecht bij een erkend installateur bij u in de 

buurt. Deze erkende installateurs zijn getrainde vak-

mensen die graag in uw wensen en eisen voorzien. 

Erkende installateurs

Coolmark B.V. is de importeur van Nederland voor Mitsubishi Heavy Industries ltd. airconditioning systemen.

Uw adviseur/installateur


