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Je voelt het verschil
Kippenvel, zweetdruppels of haartjes die overeind gaan staan: het zijn de eerste 
signalen die aangeven hoe we ons voelen in een ruimte. Onze huid wordt daarom ook 
wel als ons grootste en gevoeligste orgaan gezien.

Dat een aangenaam klimaat daarom van groot belang is, wist Mitsubishi Electric 
al halfweg vorige eeuw. Sinds die tijd ontwikkelen we airconditioners die uw 
leefomgeving niet alleen verwarmen en koelen, maar ook filteren en ontvochtigen, 
zodat het klimaat altijd prettig aanvoelt.

Maar het houdt meer in. Onze lucht/lucht warmtepompen zijn ook fluisterstil en 
uiterst energiezuinig, want een gezond en evenwichtig milieu vinden we minstens zo 
belangrijk als een comfortabel binnenklimaat.

met Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric werd in 1921 opgericht als filiaal van de Mitsubishi-groep, die tot 
dan toe voornamelijk in de scheepsbouw actief was.

Mitsubishi betekent in het Japans 'Drie Diamanten'. U vindt ze terug in het 
wereldberoemde logo. Ze weerspiegelen de drie pijlers waarop de onderneming is 
gebouwd: eerlijkheid, creativiteit en motivatie.

In zijn ruim negentigjarige bestaan heeft Mitsubishi Electric zich ontpopt tot een 
wereldwijde producent van industriële en huishoudelijke apparatuur. 

Hierbij houden we telkens weer de missie voor ogen dat de ontworpen en 
gefabriceerde producten voor de meest veeleisende klant een superieure meerwaarde 
moet hebben. De slogan 'Changes for the Better' onderlijnt ons engagement om het 
voortdurend beter te doen en om de perfectie te benaderen.

Voorwoord
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Visie op het klimaat
Mitsubishi Electric streeft naar een milieu vriendelijk bedrijfs management: Eco Changes 
 
Eco Changes formuleert de plichten die Mitsubishi Electric zichzelf op het vlak van milieumanagement oplegt. 

Het algemene doel van het programma is een groenere toekomst, met behulp van innovatieve technologieën en knowhow 
tijdens het productieproces. Door een breed spectrum van technologieën en oplossingen voor huishoudens, kantoren, 
bedrijven, infrastructuur en zelfs de ruimte streeft Mitsubishi Electric naar een ecologisch georiënteerde maatschappij.

In navolging van het ondernemingsmotto 'Changes for the Better' (dat het streven naar een continue optimalisering 
weerspiegelt) verwoordt Eco Changes de inspanningen van Mitsubishi Electric om samen met zijn klanten op wereldvlak 
'Changes for the Better' te realiseren voor het milieu. 

Deze visie is een aanvulling op het milieuplan waarmee Mitsubishi Electric al jaren tot de toptien van meest 'groene' bedrijven 
ter wereld behoort. Het productieproces van Mitsubishi Electric voldoet aan de ISO 14001-norm, die garant staat voor 
milieuvriendelijke productiemethoden.

Niet voor niets heeft Mitsubishi Electric het grootste assortiment warmtepompen met een groen A-energielabel.

Eco Changes
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Comfort door techniek
Dat een airconditioner meer is dan een systeem dat uw lokaal koelt lijkt een publiek geheim. 
Airconditioning betekent letterlijk het conditioneren van lucht. En dit is meer dan enkel de 
lucht afkoelen. De airconditioners van Mitsubishi Electric koelen, verwarmen, ontvochtigen en 
filteren de lucht met de grootste zorg voor uw leef- en werkomgeving.
Ieder mens is anders en beleeft comfort op zijn eigen manier. Naast het feit dat de airconditioners volautomatisch functioneren, 
zijn deze functies bepalend voor uw comfortbeleving. Daarom zijn de systemen rijkelijk uitgerust met mogelijkheden om de 
instelling en werking te beïnvloeden.

Het principe
Traditioneel werkt een airconditioner net als een koelkast: warmte wordt getransporteerd van de ene naar de andere plaats. 
Deze warmte-overdracht tussen twee plaatsen gebeurt door gebruik te maken van een milieuvriendelijk koelmiddel.

Een lucht/lucht warmtepomp bestaat uit een buiten- en een binnenunit. Dunne leidingen zorgen voor de onderlinge verbinding.

De techniek achter een airconditioning systeem bepaalt de kwaliteit en levensduur. Alle Mitsubishi Electric systemen zijn 
opgebouwd uit de meest hoogwaardige materialen en gefabriceerd in eigen huis. Daarnaast staat de techniek voor een 
optimale, comfortabele en energiezuinige werking.

De Mitsubishi Electric systemen zijn ontwikkeld en afgestemd op het West-Europese klimaat, waardoor ze gegarandeerd de 
gevraagde prestaties leveren, conform de Europese norm.

Mitsubishi Electric Technology
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De warmtepomp
Het alternatief voor onze toekomst
Het is de hoogste tijd dat we onze gewoonten veranderen ... door te investeren in nieuwe 
verwarmingsoplossingen!

De prijs van de fossiele brandstoffen (gas, stookolie, …) stijgt onophoudelijk. Uw facturen zijn 
er het levende bewijs van. De politieke instabiliteit van olieproducerende landen speelt een 
belangrijke rol en de almaar toenemende zeldzaamheid van deze stoffen over de hele wereld 
scherpt deze tendens aan.

We moeten dus vandaag nog op zoek gaan naar energiebronnen die hernieuwbaar en goedkoper zijn.  We weten dat er bij de 
verbranding van fossiele brandstoffen stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor ons milieu en onze gezondheid: CO2 (werkt het 
broeikaseffect in de hand), zinkoxiden, rook en diverse gassen, …

Het is de hoogste tijd dat we het milieu en onze gezondheid beschermen, maar ook die van de komende generaties.

De natuur is rijk aan energiebronnen die we tot nog toe nog maar heel zelden hebben benut. Ze zijn schoon en hernieuwbaar 
en kunnen bovendien een belangrijke bron van besparing betekenen. We denken hier in het bijzonder aan de warmtepompen 
van Mitsubishi Electric.

“Om te voldoen aan de totale warmtebehoefte verbruikt een warmtepomp gemiddeld 25 tot 30 % elektrische energie.  De 
overige 75 tot 70 % wordt uit de buitenlucht geplukt en is volledig gratis en onuitputtelijk.   We spreken dus van hernieuwbare 
energie!”

Hernieuwbare energie
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Comfort door stilte
Hard aan het werk, maar toch zo stil
Door jarenlange ervaring slaagt Mitsubishi Electric er keer op keer weer in om binnen- en buitenunits te ontwikkelen met 
een zeer laag geluidsniveau. Opnieuw heeft Mitsubishi Electric de stilste binnenunit op de markt in zijn assortiment, met een 
geluidsniveau van amper 19 dB(A). Een stille binnenunit staat garant voor een onverstoord comfort en is ook ideaal voor onder 
meer slaap- en studeerkamers.

Ter vergelijking: het geluidsniveau in een rustige kamer bedraagt 40 dB(A). Bovendien betekent 3 dB(A) meer meteen een 
geluidsverdubbeling.

80 dB(A)
40 dB(A)

20 dB(A)
10 dB(A)

Mitsubishi Electric Silence
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Energiebesparing
Een lager verbruik, een hogere efficiëntie en een beter comfort - de ideale mix.
Tien graden onder nul in januari en meer dan 35 graden in augustus - extreme condities die zorgen voor een uiteenlopend 
energieverbruik. Het doel van Mitsubishi Electric is om uw elektriciteitsrekening te verlagen dankzij innovatieve technologieën 
zoals de inverterregeling, de Poki-Poki motor en PAM.

Doorgaans selecteert men een warmtepomp in functie van de maximale warmteverliezen: de verwarming die u nodig hebt op 
de koudste winterdagen. Maar het grootste deel van de tijd werkt de warmtepomp bij veel gunstigere buitentemperaturen. Bij 
een deellast, bijvoorbeeld bij 50 %, ligt het rendement (de COP) van onze DC inverter warmtepomp gemiddeld 60 % hoger dan 
bij een conventionele 'alles of niets' warmtepomp.

50% 100%

3,00
3,19

Inverter warmtepomp Mitsubishi Electric
‘Alles of niets’ warmtepomp

4,82

4,00

5,00

COP

Mitsubishi Electric Efficiency
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Time to replace
Installaties upgraden, vervangen of aanpassen is vaak een aanzienlijke 
investering. Bij afbraak en vervangingen liggen de montagekosten vaak 
veel hoger dan bij nieuwbouw. Toch is het vernieuwen van installaties 
van essentieel belang. Mitsubishi Electric heeft verschillende methodes 
ontwikkeld waarmee het voor de eerste keer mogelijk is om ondanks de omschakeling van het 
koelmiddel R22 naar R410A uw huidige leidingen verder te gebruiken. 
 
Dankzij onze gepatenteerde Replace Technology is het gemakkelijker om te kiezen voor de efficiënte warmtepomp met R410A, 
omdat de investering in vergelijking met een bijkomende vervanging van de leidingen duidelijk kleiner is. 

Naast de besparing op de installatiekosten bespaart u ook fors op energiekosten. Door te kiezen voor de energiezuinige 
systemen van Mitsubishi Electric kunt u tot 70 % besparen op uw energiekosten in vergelijking met oude airconditioning 
systemen op R22. 
 
Bovendien mogen we niet vergeten dat de productie en opslag van R22-koelmiddelen bij wet verboden is sinds 1 januari.2010. 
Alleen voor service- en onderhoudsdoeleinden mag gerecycleerd R22 in de koelmiddelkringloop worden gebruikt. Maar 
alleen tot eind 2014 - daarna mogen R22-installaties niet meer worden bijgevuld met R22. Niet alleen de verwachte 
schaarste, de bijhorende prijsstijging en de leveringstekorten pleiten voor een onmiddellijke ombouw, maar ook het hoge 
energiebesparingspotentieel van een nieuwe warmtepomp.

Replace Technology
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MEQ is het kwaliteitslabel van Mitsubishi Electric

Drie belangrijke kenmerken staan centraal:

Comfort
Het comfort van een systeem van Mitsubishi Electric ervaart u op meerdere manieren. Met een 
warmtepompsysteem van Mitsubishi Electric heeft u perfecte  controle over het binnenklimaat. 
Tijdens alle seizoenen geniet u snel en op maat van het gewenste binnen klimaat.

Efficiëntie
De systemen van Mitsubishi Electric zijn zeer efficiënt. De intelligente regeltechniek in onze systemen 
laat uw energie verbruik dalen. Door deze slimme technieken beschikken we over warmtepompen met 
rendementen van ongeveer 400 % tot maar liefst 800 %. Het resultaat? Uitstekende energielabels, die u 
een hoger comfort tegen lagere gebruikskosten garanderen.

Duurzaamheid
Met respect voor onze leefomgeving levert Mitsubishi Electric alleen sys temen die werken met 
ozonvriendelijke, chloorvrije HFK-koelmiddelen. 

Negentig procent van de onderdelen in systemen van  Mitsubishi  Electric kunnen worden  gerecycleerd. 
Oude systemen worden op een verantwoorde wijze gedemonteerd en afgevoerd.

Mitsubishi Electric Quality
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Warmtepomp
De airconditioners van Mitsubishi Electric zijn standaard uitgevoerd als warmtepomp systeem. Deze lucht/lucht warmtepompen 
zijn dus geschikt als hoofdverwarming voor uw leef- en werkomgeving.

Inverter technologie
Een standaard compressor draait op een vast toerental: 
u kunt alleen kiezen tussen 'aan' en 'uit'. Een inverter 
compressor werkt daarentegen met een traploos toerental, 
waardoor hij precies het gevraagde vermogen tussen 0% 

en 100 % levert. Hierdoor bespaart u veel energie en wordt een 
comfortabel binnenklimaat gecreëerd. Ofwel: meer comfort tegen lagere 
gebruikskosten.

Slimme microprocessor
De Intelligent Power Module (IPM) werd speciaal door Mitsubishi Electric ontwikkeld. Deze microprocessor zorgt dat de 
invertercompressor zowel in vol- als deellast zeer efficiënt met energie omgaat. Het doel van deze IPM is een optimaal 
rendement.

Energiezuinige ventilatormotoren
De ventilatoren in de buitenunits zijn voorzien van gelijkstroom motoren (DC). Dat levert een energiebesparing van maar liefst 
60 % op ten opzichte van de veel gebruikte wisselstroom motoren (AC).

PAM controle
Ook de Pulse Amplitude Modulation controle levert een 
belangrijke bijdrage. Deze regeling zorgt ervoor dat er 
zo min mogelijk energieverlies optreedt, zodat 98 % van 
de geleverde energie efficiënt wordt benut.

Power Inverter met comfort verhogende en
energiebesparende werking.
(Deze werking is geldig bij de keuze ‘Auto’ op de afstandsbediening)

Temperatuursverloop

Gevoelstemperatuur

Insteltemperatuur

Werking compressor Tijd

Energiebesparing

Constante gevoelstemperatuur

Tijd Tijd

Voedings-
spanning

Zonder PAM controle Met PAM controle

Stroom

Techniek toegelicht
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De bedieningen van Mitsubishi Electric geven u volledige controle over uw binnenklimaat. 
Afhankelijk van het type binnenunit is er standaard een infrarood of bedrade bediening meegeleverd. In de meeste gevallen is 
het andere type optioneel verkrijgbaar.

Infrarood afstandsbediening
De meest gebruikte functies zijn 
onmiddellijk bereikbaar:

•	 Aan/uit

•	 Instelling van de temperatuur

De andere bedieningsknoppen zijn 
verborgen onder de klep, waardoor de 
afstandsbediening een eleganter uitzicht 
krijgt.

Bedrade afstandsbediening
Enkele extra functies:

•	 Weekklok: Toestel wordt gestart 
en/of gestopt op een vooraf 
ingesteld tijdstip; tot acht tijd-
stippen per dag

•	 Acht talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, 
Russisch, Chinees en Japans)

•	 Blokkeermogelijkheid: Het is mogelijk om alle  
knoppen te blokkeren (eventueel kan de aan/uit  
knop vrijgegeven blijven).

Mitsubishi Electric Controls
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MSZ-FD25/35 VA MSZ-EF22/25/35/42/50 VA MSZ-SF15/20 VA

MSZ-GE22/25/35/42/50/60/71 VA PKA-RP35/50 HA & PKA-RP60/71 KA MFZ-KA25/35/50 VA

PCA-RP50/60/71 KA MLZ-KA25/35/50 VA SLZ-KA25/35/50 VA

PLA-RP35/50/60/71 BA SEZ-KD25/35/50/60/71 VA PEAD-RP35/50/60/71 JA

Multi Split buitenunits

Gesofisticeerd en compact in ontwerp
De verschillende types binnenunits – wand-, vloer-, 
cassette-, plafondonderbouw en kanaalunits –  kunnen 
gecombineerd worden met de multi split-buitenunits. U 
kunt dus altijd de ideale keuze maken. Zo kunnen we 
beter inspelen op de persoonlijke behoeften en/of de 
installatiemogelijkheden per kamer.
Natuurlijk werd elke binnenunit verbonden 
met één buitenunit volgens dezelfde modus 
(koelen of verwarmen) en blijft een individuele 
temperatuursinstelling mogelijk.

Aansluitbare binnenunits
Verschilllende types binnenunits kunnen gecombineerd worden afhankelijk van het type buitenunit.

De capaciteitstabellen voor de verschillende combinatiemogelijkheden zijn beschikbaar op het internet:

http://www.mitsubishi-electric.be/documentation/files/mxz.pdf
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MXZ-2B30VA MXZ-2B40VA MXZ-2B52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA

3,0 (1,1~4,0) 4,0 (1,1~4,5) 5,2 (1,1~6,0) 5,4 (2,9~6,8) 6,8 (2,9~8,4)
0,56 0,875 1,30 1,19 1,775
4,97 4,32 3,83 4,30 3,69
A A A A A
280 437,5 650 595 887,5
4,0 (1,0~4,4) 4,5 (1,0~5,0) 6,4 (1,0~7,0) 7,0 (2,6~9,0) 8,6 (2,6~10,6)
0,815 0,87 1,61 1,465 2,05
4,65 4,91 3,86 4,56 4,06
A A A A A
2,4 (0,6~2,6) 2,7 (0,6~3,0) 3,8 (0,6~4,2) 4,2 (1,6~5,4) 5,2 (1,6~6,4)
2,71 4,00 5,83 5,23 7,80
3,94 3,98 7,22 6,43 9,00
1974 1752 1998 2580 2580
46 47 49 47 48
47 48 50 51 52
46 47 48 48 48
(800+69) x 285 x 550 (800+69) x 285 x 550 (800+69) x 285 x 550 (840+30) x 330 x 710 (840+30) x 330 x 710
33 35 38 57 57
1,15 1,30 1,30 2,70 2,70
-10~43 -10~43 -10~43 -10~43 -10~43
-15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

1;50;230 1;50;230 1;50;230 1;50;230 1;50;230
3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5
16 16 16 16 16

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5

10
20 20 20 40 40
- 20 20 20 20

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

BUITENUNIT

Koelcapaciteit1 kW
Opgenomen vermogen kW
EER
Energie-efficiëntie-klasse2

Jaarlijks energieverbruik3 kWh
Verwarmingscapaciteit4 kW
Opgenomen vermogen kW
COP
Energie-efficiëntie-klasse2

Verwarmingscapaciteit5 kW
Nominale stroom (koeling) A
Nominale stroom (verwarming) A
Luchtvolume m3/u
Geluidsniveau (koeling) dB(A)
Geluidsniveau (verwarming) dB(A)
Geluidsniveau (nachtverlaging) dB(A)
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Gewicht kg
Hoeveelheid koelmiddel kg
Werkingsgebied (koeling) °CDB
Werkingsgebied (verwarming) °CNB

SPECIFICATIES VOOR DE INSTALLATIE

INSTALLATIE VAN DE BUITENUNIT
Voedingsspanning f;Hz;V
Voedingskabel mm2

Afzekering A
INSTALLATIE VAN DE COMBINATIE
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “ Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit

Diameter vloeistofleiding “ Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit

Maximale leidinglengte m 20 (15 individueel) 30 (20 individueel) 30 (20 individueel) 50 (25 individueel) 50 (25 individueel)

Maximaal hoogteverschil m 15 (10 als buitenunit hoger staat) 15 (10 als buitenunit hoger staat) 15 (10 als buitenunit hoger staat) 15 (10 als buitenunit hoger staat)

Voorgevuld tot m
Extra vulling g/m

1 De vermelde capaciteiten gelden bij een binnentemperatuur van 27°CDB/19°CNB en een buitentemperatuur van 35°CDB.
2 A=Efficiënt ... G=Inefficiënt.
3 Feitelijk verbruik afhankelijk van de wijze van gebruik van het apparaat en het klimaat.
4 De vermelde capaciteiten gelden bij een binnentemperatuur van 20°CDB en een buitentemperatuur van 7°CDB/6°CNB.
5 De vermelde capaciteiten gelden bij een binnentemperatuur van 20°CDB en een buitentemperatuur van -10°CNB.

Technische specificaties

Het opgenomen vermogen en de nominale stromen zijn voor de buitenunit alleen.
De EER en de COP zijn opgegeven bij de onderstaande combinaties:
MXZ-2B30VA + 2 x MSZ-GE25VA
MXZ-2B40VA + MSZ-GE25VA + MSZ-GE35VA
MXZ-2B52VA + 2 x MSZ-GE35VA
MXZ-3B54VA + 3 x MSZ-GE25VA
MXZ-3B68VA + 3 x MSZ-GE25VA
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MXZ-4C71VA MXZ-4C80VA MXZ-5C100VA MXZ-6C100VA

7,1 (3,7~8,8) 8,0 (3,7~9,2) 10,0 (3,9~11,0) 12,0 (3,5~13,5)
1,68 1,955 2,80 3,61
4,02 3,86 3,44 3,20
A A A A
840 1564 1400 1805
8,6 (3,4~10,7) 9,4 (3,4~11,6) 12,0 (4,1~14,0) 14,0 (3,5~16,5)
1,705 1,93 2,835 3,47
4,79 4,65 4,07 3,88
A A A A
5,0 (2,0~6,4) 5,6 (2,0~7,0) 7,2 (2,46~8,4) 8,4 (2,1~9,9)
7,38 8,59 12,30 15,85
7,49 8,48 12,45 15,24
2580 2628 3558 4194
48 46 51 55
52 48 54 57
48 46 47 50
(840+30) x 330 x 710 900 x 320 x 900 900 x 320 x 900 900 x 320 x 1070
58 67 68 88
2,70 3,50 4,00 5,00
-10~43 -10~43 -10~43 -10~43
-15~24 -15~24 -15~24 -15~24

1;50;230 1;50;230 1;50;230 1;50;230
3G 2,5 3G 2,5 3G 2,5 3G 4
16 20 20 32

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5

40 40 40 60
20 20 20 20

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

BUITENUNIT

Koelcapaciteit1 kW
Opgenomen vermogen kW
EER
Energie-efficiëntie-klasse2

Jaarlijks energieverbruik3 kWh
Verwarmingscapaciteit4 kW
Opgenomen vermogen kW
COP
Energie-efficiëntie-klasse2

Verwarmingscapaciteit5 kW
Nominale stroom (koeling) A
Nominale stroom (verwarming) A
Luchtvolume m3/u
Geluidsniveau (koeling) dB(A)
Geluidsniveau (verwarming) dB(A)
Geluidsniveau (nachtverlaging) dB(A)
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Gewicht kg
Hoeveelheid koelmiddel kg
Werkingsgebied (koeling) °CDB
Werkingsgebied (verwarming) °CNB

SPECIFICATIES VOOR DE INSTALLATIE

INSTALLATIE VAN DE BUITENUNIT
Voedingsspanning f;Hz;V
Voedingskabel mm2

Afzekering A
INSTALLATIE VAN DE COMBINATIE
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “ Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit

Diameter vloeistofleiding “ Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit Afhankelijk van de binnenunit

Maximale leidinglengte m 60 (25 individueel) 70 (25 individueel) 80 (25 individueel) 80 (25 individueel)

Maximaal hoogteverschil m 15 (10 als buitenunit hoger staat) 15 (10 als buitenunit hoger staat) 15 (10 als buitenunit hoger staat) 15 (10 als buitenunit hoger staat)

Voorgevuld tot m
Extra vulling g/m

1 De vermelde capaciteiten gelden bij een binnentemperatuur van 27°CDB/19°CNB en een buitentemperatuur van 35°CDB.
2 A=Efficiënt ... G=Inefficiënt.
3 Feitelijk verbruik afhankelijk van de wijze van gebruik van het apparaat en het klimaat.
4 De vermelde capaciteiten gelden bij een binnentemperatuur van 20°CDB en een buitentemperatuur van 7°CDB/6°CNB.
5 De vermelde capaciteiten gelden bij een binnentemperatuur van 20°CDB en een buitentemperatuur van -10°CNB.

Technische specificaties

Het opgenomen vermogen en de nominale stromen zijn voor de buitenunit alleen.
De EER en de COP zijn opgegeven bij de onderstaande combinaties:
MXZ-4B71VA + 4 x MSZ-GE25VA
MXZ-4B80VA + 4 x MSZ-GE35VA
MXZ-5B100VA + 5 x MSZ-GE25VA
MXZ-6C100VA + 6 x MSZ-GE25VA
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MXZ-8A140VA

14,0
3,79
3,52
A
1895
16,0
3,90
3,91
A
9,60
17,30
17,82
6000
50
52
-
950 x 330 x 1350
128
8,50
-5~46
-15~21

1;50;230
3G 6
32

4G 2,5
5/8
3/8
115
55

30
15
12
40
41-50m: 0,6kg
51-70m: 1,4kg
71-90m: 2,2kg
91-115m: 3,2kg

PAC-AK30BC PAC-AK50BC

3 5
0,003 0,003
0,005 0,005
450 x 280 x 198 450 x 280 x 198
8,1 9,3

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

BUITENUNIT

Koelcapaciteit1 kW
Opgenomen vermogen kW
EER
Energie-efficiëntie-klasse2

Jaarlijks energieverbruik3 kWh
Verwarmingscapaciteit4 kW
Opgenomen vermogen kW
COP
Energie-efficiëntie-klasse2

Verwarmingscapaciteit5 kW
Nominale stroom (koeling) A
Nominale stroom (verwarming) A
Luchtvolume m3/u
Geluidsniveau (koeling) dB(A)
Geluidsniveau (verwarming) dB(A)
Geluidsniveau (nachtverlaging) dB(A)
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Gewicht kg
Hoeveelheid koelmiddel kg
Werkingsgebied (koeling) °CDB
Werkingsgebied (verwarming) °CNB

SPECIFICATIES VOOR DE INSTALLATIE

INSTALLATIE VAN DE BUITENUNIT
Voedingsspanning f;Hz;V
Voedingskabel mm2

Afzekering A
INSTALLATIE VAN DE COMBINATIE
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding “
Maximale leidinglengte m
Maximale lengte buiten-branch m
Maximale lengte branch-binnen m 60 (15 individueel)

Maximale hoogte buiten-branch m
Maximale hoogte branch-binnen m
Maximale hoogte binnen-binnen m
Voorgevuld tot m
Extra vulling

BRANCH BOXES

Maximaal aantal binnenunits
Totaal opgenomen vermogen kW
Nominale stroom A
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Gewicht kg

1 De vermelde capaciteiten gelden bij een binnentemperatuur van 27°CDB/19°CNB en een buitentemperatuur van 35°CDB.
2 A=Efficiënt ... G=Inefficiënt.
3 Feitelijk verbruik afhankelijk van de wijze van gebruik van het apparaat en het klimaat.
4 De vermelde capaciteiten gelden bij een binnentemperatuur van 20°CDB en een buitentemperatuur van 7°CDB/6°CNB.
5 De vermelde capaciteiten gelden bij een binnentemperatuur van 20°CDB en een buitentemperatuur van -10°CNB.

Technische specificaties

Het opgenomen vermogen en de nominale stromen zijn voor de buitenunit alleen.
De EER en de COP zijn opgegeven bij de onderstaande combinaties:
MXZ-8A140VA + PAC-AK30BC + 3 x MSZ-GE60VA
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MSZ-FD wandunits

Voorkomen van schimmelvorming
De binnenunits type MSZ-FD zijn uitgerust met een schimmelwerend systeem (dat schimmelvorming tegengaat). De ozon, 
ontwikkeld door de plasma-elektrode, valt schimmelsporen aan en vermindert hun groeisnelheid met zo'n 20%. De ozon is 
een sterke oxidant die sterke geuren zoals die van tabak en huisdieren uitschakelt door middel van oxidatie.

O3

O3O3

O3 O3

Stap 1
Na de koeling wordt het
binnenste van de unit
gevuld met ozon (O3)
met behulp van de
plasma-elektrode.

Stap 2
De warmtewisselaar
wordt gedurende 40
minuten gedroogd met
behulp van de ventilator.

Duo Plasma filter
Mitsubishi Electric zet alvast een nieuwe stap in het streven naar een optimale 
kwaliteit van de kamerlucht.

De meest voorkomende symptomen van een slechte kwaliteit van de binnenlucht 
zijn allergische reacties, hoofdpijn, misselijkheid en irritaties aan neus en keel. 
Dit gekoppeld aan een algemeen gevoel van onbehagen, zorgt ervoor dat het 
rendement van de werkzaamheden drastisch vermindert.  Slechte binnenlucht-
kwaliteit zorgt voor een extra belasting op het afweersysteem van het lichaam, zorgt 
voor een vermindering van uw energie en vermindert daarmee de productiviteit.

Plasma luchtreiniging
De unit is uitgerust met een anti-allergene enzyme filter. 
Dankzij de combinatie van enerzijds een filter opgeladen met 
statische elektriciteit en anderzijds plasma opgewekt door de 
ingebouwde elektrode worden bacteriën, pollen en andere 
allergene stoffen uit de lucht opgevangen. Deze worden 
vervolgens geneutraliseerd door de op de filter aanwezige 
enzymen.

Plasma geurverwijdering
De ontgeurende filter vangt de miniscule in de lucht aanwezige 
geurpartikels op. Deze geuren worden vernietigd door de 
ozon, ontwikkeld door de plasma-elektrode samen met de 
platinakatalisator die in de filter geïntegreerd zit.

De Duo Plasma filter vangt op een efficiënte manier 
stof van huishoudelijke oorsprong en pollen op. 
Bovendien verwijdert het allerhande onaangename 
geurtjes, zoals keukenlucht.

100％

80％

60％

40％

20％

0％

Met plasma geurverwijdering

Zonder plasma geurverwijdering

Werkingstijd (minuten)
100 20 30

R
estant am

m
oniak geur

Het geurverwijderingseffect op ammoniakVerschillende effecten van de Plasma duo filter

Slechte geuren FormaldehydeRookStof

Krachtige filtering Sterke ontgeuring Eliminatie 
van ziektekiemen

Stuifmeel VirussenBacteriën

Bacteriën
Pollen

Stof

Slechte geuren

Formaldehyde
Schimmel

Groot De grootte van het partikel Klein

Verwijderd
door de filter

Verwijderd door de 
plasma luchtreiniger

Verwijderd door de 
plasma geurverwijdering
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MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD50VA

0,30 0,32 0,53
20 / 29 / 36 / 42 21 / 29 / 36 / 43 27 / 37 / 43 / 50
276 / 726 282 / 750 330 / 888
- - -
798 x 257 x 295 798 x 257 x 295 798 x 257 x 295
- - -
12 12 12

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
3/8 3/8 1/2
1/4 1/4 1/4

'I-see sensor'
De 'I-see sensor' beweegt automatisch heen en weer 
(onder een hoek van 150°). Zo detecteert de unit eventuele 
temperatuursverschillen op vloerniveau. Deze volkomen 
nieuwe technologie doet een beroep op warmtereceptoren om 
de lucht op een meer efficiënte manier te verdelen. Zo wordt 
het volledige lokaal op een gelijkmatige temperatuur gehouden 
ten voordele van een groter comfort voor de gebruiker.

Koude lucht zal altijd naar naar het 
vloerniveau te zakken wat tot een te 
grote afkoeling van het lokaal kan leiden. 
De 'I-see sensor' meet de temperatuur 
op vloerniveau en past zijn 
uitblaastemperatuur aan.

Warme lucht zal altijd van het 
vloerniveau op te stijgen, wat er toe kan 
leiden dat de leefzone onvoldoende 
opgewarmd wordt. 
De 'I-see sensor' meet de temperatuur op 
vloerniveau en past zijn uitblaassnelheid 
aan.

Bij koeling Bij verwarmingTraditionele systemen regelen de lokaaltemperatuur enkel en 
alleen door de aangezogen luchttemperatuur op te meten. De 
vloertemperatuur, die door de gebruiker waargenomen wordt 
en meer invloed heeft op het comfortgevoel, wordt niet in 
rekening gebracht. 

De wandunit type MSZ-FD is dankzij de 'I-see sensor' in staat 
deze vloertemperatuur op te meten en zijn uitblaastemperatuur 
(koeling) of ventilatorsnelheid (verwarming) aan te passen voor 
een groter comfort van de gebruiker.

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen 
met de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

Standaard: infraroodafstandsbediening Optioneel: bedrade afstandsbediening 
(interface MAC-397IF vereist)

MSZ-FD wandunits

Wandunits - reeks FD

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "
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MSZ-EF22VA MSZ-EF25VA MSZ-EF35VA MSZ-EF42VA MSZ-EF50VA

0,26 0,26 0,30 0,30 0,32
21 / 24 / 29 / 37 / 45 21 / 24 / 29 / 37 / 45 21 / 24 / 30 / 38 / 46 28 / 30 / 35 / 41 / 48 30 / 33 / 37 / 43 / 49
240 / 714 240 / 714 240 / 762 330 / 762 384 / 792
- - - - -
895 x 195 x 299 895 x 195 x 299 895 x 195 x 299 895 x 195 x 299 895 x 195 x 299
- - - - -
11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
3/8 3/8 3/8 3/8 1/2
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

MSZ-EF wandunits

Wandunits - reeks EF

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Een wandunit is een opbouwunit die hoog aan de wand wordt geplaatst. Dit 
garandeert voor dit type binnenunit een effectieve en comfortabele werking.

Waar Mitsubishi Electric zich hoofdzakelijk concentreert op de beste technische 
specificaties, heeft ze bij de ontwikkeling van deze wandunit een breder 
perspectief gegeven aan het woord design.

Het resultaat mag zeker gezien worden. Niet alleen zijn de bekende 
comfortkenmerken (stil en tochtvrij) gehandhaafd, ook worden de strengste 
energievereisten behaald (hoge COP-waarden). En toch is deze unit ook een 
streling voor het oog.

De strakke lijnen verhogen de tijdsloze focus die de ontwerpers als doel hadden. 
Om de klant toe te laten deze unit in elk type interieur perfect te integreren, hebt u 
de keuze uit drie afwerkingen: wit, zwart en zilver.

Naast het frisse en verfijnde design van de wandunit is de bijbehorende luxe infrarood 
afstandsbediening ook helemaal nieuw in ontwerp en functionaliteit. De afstandsbediening is 
onder andere uitgevoerd met de volgende functies:

•	 Weekklok

•	 Aan/uit functie 

•	 Temperatuurinstelling 

•	 4 instelbare programma’s 

•	 Nachtverlaging 

•	 Instelling van verschillende luchtuitblaaspatronen

Standaard: infraroodafstandsbediening Optioneel: bedrade afstandsbediening 
(interface MAC-397IF vereist)
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MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA

0,17 0,19
21 / 26 / 30 / 35 / 40 21 / 26 / 30 / 35 / 42
222 / 408 222 / 438
- -
760 x 168 x 250 760 x 168 x 250
- -
7,7 7,7

4G 2,5 4G 2,5
3/8 3/8
1/4 1/4

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

MSZ-SF wandunits

Wandunits - reeks SF

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Met de nieuwe isolatienormen zijn de koel- en warmtelasten lager dan voordien. Mitsubishi Electric lanceert daarom 
kleinere wandunits. 

De nieuwe wandunits van het type MSZ-SF15/20VA van 1,5 en 2,0 kW zijn dus bedoeld voor kleine kamers met 
geringe koel- of warmtelasten. Ze zijn slechts 168 mm diep en kunnen naadloos worden geïntegreerd in elk interieur 
door hun modern design. 

De beide wandunits beschikken over een gepatenteerd luchtuitblaassysteem met Dual-Air technologie. Dit zorgt voor 
een tochtvrije luchtstroom bij koelen en voor een aangename verdeling van de warme lucht bij verwarmen.

Met slechts 21 dB(A) zijn ze bovendien erg stil. In combinatie met de nieuwe generatie multi split invertergestuurde 
buitenunits uit de MXZ-reeks wordt een comfortabele en heel energie-efficiënte klimatisatie gewaarborgd.

Nog enkele kenmerken:

•	 5 fan-snelheden met high fan speed mode

•	 I-save functie (energiezuinigemodus)

•	 Energiezuinige DC-ventilator

•	 Ingenieus en compact ontworpen onderdelen voor makkelijke installatie 

•	 Voorzien van Nano-Platinum Filter die stof, pollen en hinderlijke geurtjes uit de lucht verwijdert 

Standaard: infraroodafstandsbediening Optioneel: bedrade afstandsbediening 
(interface MAC-397IF vereist)
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MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA

0,22 0,22 0,29 0,29 0,39 0,35 0,51
19/21/29/36/42 19/21/29/36/42 19/22/30/36/42 26/30/35/40/46 28/33/37/43/48 29/37/41/45/49 30/37/41/45/49
246 / 690 246 / 690 246 / 690 348 / 768 390 / 906 588 / 1098 582 / 1068
- - - - - - -
798 x 232 x 295 798 x 232 x 295 798 x 232 x 295 798 x 232 x 295 798 x 232 x 295 1100 x 232 x 325 1100 x 232 x 325
- - - - - - -
10 10 10 10 10 16 16

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8 5/8
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

MSZ-GE wandunits

Wandunits - reeks GE

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Catechinfilter
Catechin is een natuurlijke stof die in groene theebladeren voorkomt. Catechin is in 
staat om bacteriën in te kapselen, zodat ze zich niet kunnen verspreiden. Bovendien 
heeft cathecin een luchtverfrissende werking. Onder normale omstandigheden is 
een catechin filter tien jaar actief.

Anti allergie-enzyme-filter
Deze filter houdt pollen, huisstofmijt en andere allergenen tegen in de filterelementen en breekt de moleculen af tot niet-allergene 
stoffen. Bovendien filtert hij schimmels en bacteriën uit de lucht en lost ze met behulp van enzymen op.

Auto Vane mode
Als de binnenunit wordt uitgeschakeld, sluiten de uitblaaskleppen automatisch.

Swing mode, horizontaal en verticaal
De uitblaaskleppen bewegen automatisch op en neer om een natuurlijke en comfortabele luchtstroom te garanderen. Ook kunt u 
de horizontale- of verticale uitblaasrichting naar wens vastzetten.

(Auto) Fan Speed
De luchtstroom- of ventilator- snelheid kunt u naar wens instellen. Ook kunt u ervoor kiezen om de luchtstroom automatisch af te 
stemmen op de koel of verwarmingbehoefte.

Hygiënelabel
Deze warmtepompen voldoen probleemloos aan de strenge gezondheidsnormen van het 
gerenommeerde Instituut voor Milieu, Hygiëne en Volksgezondheid in Gelsenkirchen (Duitsland). 
Bovendien beantwoorden de filters aan de strenge DIN1946-norm. Daarnaast werd getest of de units 
eenvoudig gereinigd kunnen worden. Ze doorstonden deze test met vlag en wimpel, waardoor Mitsubishi 
Electric als eerste merk over een hygiënelabel beschikt.

Anti allergie-enzyme-filter (Optioneel)

Catechinfilter

Standaard: Infrarood afstandsbediening Optioneel: Bedrade afstandsbediening 
(interface MAC-397IF vereist)
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PKA-R35HAL PKA-RP50HAL PKA-RP60KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL

0,40 0,40 0,43 0,43 0,57
36 / 40 / 43 36 / 40 / 43 39 / 42 / 45 39 / 42 / 45 41 / 45 / 49
540 / 720 540 / 720 1080 / 1320 1080 / 1320 1200 / 1560
- - - - -
898 x 249 x 295 898 x 249 x 295 1170 x 295 x 365 1170 x 295 x 365 1170 x 295 x 365
- - - - -

- 13 13 21 21 21

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

Wandunits - reeks PKA

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

PKA-RP wandunits

Optimale integratie
De Mitsubishi Electric wandunits hebben een ruimtebesparende, moderne 
vormgeving en zijn ontworpen voor montage hoog aan de wand.

De swingmode
De swingklep kan automatisch op en neer bewegen om de lucht nog gelijkmatiger te verdelen tot in iedere 
hoek van de ruimte.

Auto vane
Wanneer de airconditioner of warmtepomp wordt uitgezet, zullen de uitblaaslamellen automatisch sluiten, 
waardoor de luchtuitblaas wordt afgesloten. De unit krijgt daardoor een nog slanker uiterlijk.

Een eenvoudig en snel onderhoud
De duurzame luchtfilters kunnen zeer gemakkelijk uit het toestel gehaald worden. De filters zijn eenvoudig 
afwasbaar met water.

Een stil comfort
De manier waarop de luchtstroom zich verplaatst, verzekert een stille werking. 
Wanneer de ventilatorsnelheid wordt veranderd, dan blijft een stille werking 
verzekerd en dit zonder verlies van luchtstroom. Dit komt door het typische 
ontwerp van de ventilator. Daarbij is de ventilator zo compact mogelijk 
gemaakt wat resulteert in een compacte vormgeving van het toestel. Dankzij 
een aangepaste behuizing is de luchtstroom afkomstig van de ventilator zeer 
gelijkmatig verdeeld.

Standaard: Infrarood afstandsbediening Optioneel: Bedrade afstandsbediening
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MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA

0,27 0,35 0,38
22 / 27 / 32 / 37 23 / 28 / 33 / 38 32 / 35 / 39 / 43
288 / 522 300 / 546 426 / 642
- - -
700 x 200 x 600 700 x 200 x 600 700 x 200 x 600
- - -
14 14 14

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
3/8 3/8 1/2
1/4 1/4 1/4

Vloerunits - reeks MFZ

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

MFZ-KA vloerunits

Innoverend design
De vloerunit van Mitsubishi Electric is een baanbrekend toestel, 
vooral bij residentiële toepassingen: compact maar toch krachtig. 
Deze unit zal u altijd een optimaal comfort leveren, zowel in koeling 
als verwarming naargelang het seizoen, in iedere kamer van de 
woning.

Anti-allergie
Enzym filter
(Optioneel)

Catechin filter

Catechinfilter
Catechin is een natuurlijke stof die in groene theebladeren voorkomt. Catechin is in staat om bacteriën in te kapselen, zodat ze 
zich niet kunnen verspreiden. Bovendien heeft cathecin een luchtverfrissende werking. Onder normale omstandigheden is een 
catechinfilter tien jaar actief.

Anti-allergie enzyme filter
Deze filtert pollen, huisstofmijt en andere allergenen in de filterelementen en breekt de moleculen af tot niet-
allergene stoffen. Het filtert alsook schimmels en bacteriën uit de lucht en lost ze met behulp van enzymen in 
de filter op.

Hygiënelabel
Deze warmtepompen hebben de hoge gezondheidseisen van het gerenommeerde Instituut voor 
Milieu, Hygiëne en Volksgezondheid te Gelsenkirchen (Duitsland) feilloos doorstaan, waardoor 
de filters voldoen aan de strenge DIN1946 norm. Daarnaast zijn de units getest op eenvoudige 
reiniging waardoor Mitsubishi Electric als eerste merk een hygiënelabel mag gebruiken.

Optimale luchtverdeling
Een comfortabele kamertemperatuur wordt bekomen door een optimale, krachtige en efficiënte 
luchtverdeling doorheen de bovenste en onderste uitblaaskleppen. De bovenste uitblaasklep 
heeft 5 instelbare uitblaasrichtingen met 4 installatiesnelheden. Door deze klep praktisch 
verticaal in te stellen, kunnen vervelende luchtverschijnselen tijdens het koelen vermeden 
worden.

Swing Mode, horizontaal en verticaal
De uitblaaskleppen bewegen automatisch op en neer ten voordele van een natuurlijke en comfortabele luchtstroom. Ook kunt u 
de horizontale- of verticale uitblaasrichting naar wens vastzetten.

Standaard: Infrarood afstandsbediening Optioneel: Bedrade afstandsbediening 
(interface MAC-397IF vereist)
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PCA-RP50KA PCA-RP60KA PCA-RP71KA

0,37 0,39 0,42
32 / 34 / 37 / 40 33 / 35 / 37 / 40 35 / 37 / 39 / 41
600 / 900 900 / 1140 960 / 1200
- - -
960 x 680 x 230 1280 x 680 x 230 1280 x 680 x 230
- - -
25 32 32

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
1/2 5/8 5/8
1/4 3/8 3/8

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

PCA-RP plafondonderbouw

Plafondonderbouw - Reeks PCA

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Optimale integratie
De Mitsubishi Electric plafondonderbouw units hebben een ruimtebesparende, moderne 
vormgeving en zijn ontworpen voor montage tegen het plafond. Wanneer er geen 
inbouwmogelijkheden in een verlaagd plafond zijn, is deze unit een passend alternatief met een 
uitstekende luchtworp voor een uitgebalanceerd klimaat. Door het slanke en gestroomlijnde 
ontwerp passen de PCA-toestellen in elk interieur.

Uiterst eenvoudige installatie
Het nieuwe directe bevestigingssysteem laat toe om de binnenunits sneller te monteren 
zonder dat de montagebeugel moet worden afgekoppeld. Hierdoor wordt de installatietijd 
ingekort. 

Een condenspomp kan op een discrete wijze aangebracht worden in de binnenunit, met 
behoud van de algemene vormgeving van uw systeem.

De swing mode
De swingklep kan automatisch op en neer bewegen om de lucht nog 
gelijkmatiger te verdelen tot in iedere hoek van de ruimte. 

Wanneer de binnenunit wordt uitgezet, zullen de uitblaaslamellen 
automatisch sluiten. De unit krijgt daardoor een nog slanker uiterlijk.

De optimale klimatisatie in functie van de plafondhoogte
Zelfs voor plafonds tot 4,2 m hoog kan de meest geschikte luchtstroom gekozen worden: efficiëntie 
en comfort gegarandeerd.

Richting

Automatische
swingklep

1. Bevestig de draadstangen samen met de moeren.
2. Hang het toestel op aan de draadstangen.
3. Draai de moeren vast.

Plafond Draadstang

Montagebeugel

Pulsie

Standaard: Bedrade afstandsbediening Optioneel: Infrarood afstandsbediening

230 mm
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MLZ-KA25VA MLZ-KA35VA MLZ-KA50VA

29 / 32 / 35 31 / 34 / 37 34 / 38 / 43
432 / 528 438 / 564 498 / 684
- - -
1102 x 360 x 180 1102 x 360 x 180 1102 x 360 x 180
1200 x 414 x 34 1200 x 414 x 34 1200 x 414 x 34
15 15 15

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
3/8 3/8 1/2
1/4 1/4 1/4

Cassette 1-weg - Reeks MLZ

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

MLZ-KA 1-weg cassette

Gesofisticeerd en compact in ontwerp
De stille werking, het aantrekkelijke design en de doordachte technologie van de 1-weg cassette maken dit toestel geschikt voor 
tal van verschillende toepassingen. Voor kantoren, vergaderzalen, restaurants en winkels is het cassettesysteem een perfecte 
oplossing: de eenzijdig uitblazende cassette units zijn speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend 

aanwezig dient te zijn.

Compacte afmetingen en lage inbouwhoogte
Door zijn afmetingen past het toestel perfect in een vals plafond met beperkte inbouwhoogte.

Standaard condenspomp
Standaard bevat dit toestel een hoogwaardige condenspomp met een opvoerhoogte tot 

50cm.

Auto Vane mode
Als de binnenunit wordt uitgezet, sluiten de uitblaaskleppen automatisch.

Swing Mode, horizontaal en vertikaal
De uitblaaskleppen bewegen automatisch op en neer ten voordele van een natuurlijke en comfortabele luchtstroom. Ook kunt u 
de horizontale- of vertikale uitblaasrichting naar wens vastzetten.

(Auto) Fan Speed
De luchtstroom (ventilator-) snelheid kunt u naar wens instellen. Ook kunt u ervoor kiezen de luchtstroom automatisch aan de 
koel- of verwarmingsvraag te laten aanpassen.

Regeling van het uitblaaspatroon
Bij deze cassettes kunnen we zowel de horizontale als verticale 
uitblaasrichting wijzigen met de afstandsbediening. We kunnen 
hiermee eventuele tochtverschijnselen vermijden.

op en neer

links en rechts

Standaard: Infrarood afstandsbediening Optioneel: Bedrade afstandsbediening

500mm
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SLZ-KA25VA SLZ-KA35VA SLZ-KA50VA

0,40 0,60 0,62
28 / 31 / 37 29 / 33 / 38 30 / 34 / 39
480 / 600 480 / 660 480 / 660
- - -
570 x 570 x 235 570 x 570 x 235 570 x 570 x 235
650 x 650 x 20 650 x 650 x 20 650 x 650 x 20
19,5 19,5 19,5

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
3/8 3/8 1/2
1/4 1/4 1/4

Cassette 4-weg - Reeks SLZ

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

SLZ-KA 4-weg cassette (60x60)

Compacte afmetingen en lage 
inbouwhoogte
De binnenunit is speciaal ontworpen voor inbouw in een 
systeemplafond met 60 x 60 cm plafondplaten en heeft 
bovendien een beperkte inbouwhooogte.

3- en 4-zijdige luchtuitblaas
Deze cassettes kunnen drie- of vierzijdig uitblazend 
worden toegepast en dit om de meest efficiënte 
luchtverdeling te bekomen. Iedere uitblaasopening kan in 
een bepaalde richting gefixeerd worden.

Standaard condenspomp
Standaard bevat dit toestel een hoogwaardige condenspomp met een opvoerhoogte tot 
50 cm. De detectie van het condensaatniveau gebeurt aan de hand van een thermistor 
(betrouwbaarder dan een vlotter).

Verse luchttoevoer
Ook het toevoeren van verse lucht op de unit is mogelijk en wordt veelal uitgevoerd in 
combinatie met een Lossnay warmteterugwinningsunit.

Koperleiding

570 mm

650 mm

P
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BINNENUNIT

ROOSTER

Verse
luchttoevoer

BINNENUNIT

650 mm

23
5 

m
m

“Vervuilde” binnenlucht

Verse buitenlucht

Standaard: Infrarood afstandsbediening Optioneel: Bedrade afstandsbediening

500mm
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PLA-RP 4-weg cassette

Grote luchtstroom
Het herontworpen decoratiepaneel realiseert een betere 
luchtverdeling. De uitblaasopeningen werden enigszins schuin 
afgewerkt opdat de luchtstroom zo hoog mogelijk kan zijn. 
De hoek van deze afschuining is zo berekend dat er geen 
samenstroom kan ontstaan tussen twee uitblaasrichtingen.

Dankzij dit nieuwe ontwerp kan de motor bijvoorbeeld 
ongeveer 20 % minder snel draaien om eenzelfde 
luchtvolume te realiseren, wat een belangrijke daling van het 
energieverbruik betekent.

Golvende werking luchtuitblaas 
Door een continue golvende beweging van de 4 individuele 
uitblaaslamellen wordt elke hoek van de kamer voorzien van 
geconditioneerde lucht.  
Zo worden eventuele temperatuursgradaties uitgesloten.

De automatische keuze van de ventilatiesnelheid versterkt dit 
effect.

'Filterlift': een vereenvoudigde reiniging
Het optionele decoratiepaneel met ingebouwde lift laat de filter 
zakken. 

Met behulp van de bediening kan het rooster met de filter in 
8 stappen (maximaal 4 meter) tot op 
manhoogte dalen.

Dat kan ideaal zijn voor winkels omdat 
er enerzijds voor het reinigen van de 
filters geen ladders meer nodig zijn en 
omdat anderzijds er geen zones meer 
afgesloten moeten worden.

Een schone filter is een vaak 
onderschatte, belangrijke parameter om 
het energieverbruik te beperken.

Individueel instelbare uitblaaslamellen
Elke uitblaaslamel kan vanaf de bedrade bediening individueel 
geprogrammeerd worden. Dat kan interessant zijn bij het 
omschakelen tussen koelen en verwarmen of wanneer een 
lokaal heringericht wordt.

Perfect coanda-effect
Bij koeling kleeft de uitgeblazen lucht door het perfecte 
coanda-effect als het ware aan het plafond. Zo wordt elk 
mogelijk tochtgevoel vermeden. Deze nieuwe 4-weg cassette 
is dan ook de eerste op de markt, in zijn categorie, die in 
koeling een perfecte uitblaaskarakteristiek heeft in koeling.

Fluisterstil
Een motor die 20 % minder snel draait om eenzelfde 
luchtvolume te realiseren, zorgt ook voor een beduidende 
verlaging van het geluidsniveau. Dit fenomeen wordt nogmaals 
geaccentueerd door gebruik te maken van een nieuwe 
ventilator met een grotere diameter. 

Bovendien is de luchtstroom tussen de turbine en de filter 
verbeterd. Zo werden drukverliezen verlaagd wat een geringer 
geluidsniveau - vanaf 27 dB(A) bij een PLA-RP35BA - 
veroorzaakt.

Geoptimaliseerde verwarming voor lokalen 
met een grote hoogte
De modellen PLA-RP100, 125 en 140 kunnen zelfs voor de 
verwarming van lokalen tot 4,2 m hoog gebruikt worden.

Aansluiting voor verse lucht
De cassette unit heeft de mogelijkheid om verse 
buitenlucht aan te zuigen, eventueel in combinatie met een 
warmterugwinningsunit type Lossnay.

Verticale uitblaas

Horizontale uitblaas

Instelbare lamel Vaste lamel
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PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RP60BA PLA-RP71BA

0,22 0,36 0,36 0,51
27 / 28 / 29 / 31 28 / 29 / 31 / 32 28 / 29 / 31 / 32 28 / 30 / 32 / 34
660 / 900 720 / 1080 720 / 1080 840 / 1260
- - - -
840 x 840 x 258 840 x 840 x 258 840 x 840 x 258 840 x 840 x 258
950 x 950 x 35 950 x 950 x 35 950 x 950 x 35 950 x 950 x 35
28 28 29 29

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
1/2 1/2 5/8 5/8
1/4 1/4 3/8 3/8

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

PLA-RP 4-weg cassette

Cassette 4-weg - Reeks PLA

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

90° rotatie 90° rotatie 90° rotatie

Een meting gedurende
5 seconden

Een meting gedurende
5 seconden

Een meting gedurende
5 seconden

Een meting gedurende
5 seconden

De 'I-see sensor' maakt het mogelijk om een volledig 
lokaal - 360° rond - te scannen op zoek naar eventuele 
temperatuursgradaties. 

Deze volkomen nieuwe technologie doet een beroep op 
warmtereceptoren die vooral de stralingtemperatuur van 
muren, vloeren, beglazing, enz. in aanmerking nemen. Ze 
laten op deze manier toe de lucht op een efficiëntere manier 
te bewaken en de lokaallucht te uniform te maken, gelijkmatig 
over het volledig lokaal.

Deze technologie controleert de luchttemperatuur op een 
efficiëntere manier. Dit alles ten voordele van uw comfort.

2.7m

11.5m

360°
sensingwaarneming

Een constante en uniforme temperatuur over 
het volledig lokaal
De nieuwe 'I-see sensor'-functie scant heel het lokaal op 
zoek naar eventuele temperatuurverschillen veroorzaakt 
door warmte/koude straling van vaste materialen (koude 
wanden, warme lichamen). Het systeem waarborgt 
hierdoor een homogene temperatuur in het lokaal door de 
temperaturen van muren, ramen en vloeren in rekening te 
brengen.

Nauwgezette temperatuurcontrole om buitensporige afkoeling en opwarming te vermijden
Door de aanzuigtemperatuur en de temperatuur op het leef- of werkniveau te meten wordt de voelbare temperatuur berekend 
en op peil gehouden om zo afkoeling en heropwarming tegen te gaan.

De gebruiker moet niet meer overdadig gaan verwarmen, wat een substantiële energiebesparing teweegbrengt.

Thermografisch beeld in verwarming 
bij een cassette zonder I-see sensor 
en bij een insteltemperatuur van 23°C.

Thermografisch beeld in verwarming 
bij een cassette met I-see sensor en bij 
een insteltemperatuur van 20°C.

Optioneel: Infrarood afstandsbedieningStandaard: Bedrade afstandsbediening

sensing
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SEZ-KD25VA SEZ-KD35VA SEZ-KD50VA SEZ-KD60VA SEZ-KD71VA

0,40 0,59 0,68 0,95 0,60
22 / 25 / 29 23 / 28 / 33 29 / 33 / 36 29 / 33 / 37 29 / 34 / 39
330 / 540 420 / 660 600 / 900 720 / 1080 720 / 1200
5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50
839 x 700 x 200 1039 x 700 x 200 1039 x 700 x 200 1239 x 700 x 200 1239 x 700 x 200
- - - - -
18 21 23 27 27

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
3/8 3/8 1/2 5/8 5/8
1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Optimale integratie
Kanaalunits worden meestal helemaal uit het zicht (boven het verlaagd plafond of in een aanpalende bergruimte) 
gemonteerd. Door luchtroosters en/of luchtkanalen wordt de geconditioneerde lucht in de diverse ruimten 
gebracht. De posities van de roosters zijn flexibel naar de wens en het budget van de klant. Deze units zijn uw 
beste garantie voor een optimaal comfort en hoge efficiëntie. Ook kunnen de roosters in de kleur en stijl van de 
desbetreffende ruimte gekozen worden.

Compacte afmetingen en lage inbouwhoogte
De afmetingen van deze kanaalunits behoren tot de kleinste op de markt. Dankzij een inbouwhoogte van slechts 
20 cm kan deze unit ingebouwd worden in valse plafonds met een beperkte hoogte. 

Uitgebreide keuze in externe statische druk
De externe statische druk kan op vier manieren worden ingesteld (5-15-35-50Pa) waardoor dit toestel in een 
breder bereik kan worden toegepast. De ventilator, met DC motor, kan op drie ventilatiesnelheden werken.

Optionele condenspomp
Als optie kan een hoogwaardige condenspomp (type PAC-KE07DM-E) ingebouwd worden. Deze heeft een 
opvoerhoogte tot 55cm.

Verse luchttoevoer
Ook het toevoeren van verse lucht op kanaalunits is eenvoudig en wordt veelal 
uitgevoerd in combinatie met een Lossnay kruisstroomwisselaar.

Kanaalunits - Reeks SEZ

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen.

SEZ-KD kanaalunits

'Vervuilde' binnenlucht

Verse buitenlucht

Standaard: Bedrade afstandsbediening

550mm

200 mm
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PEAD-RP35JA PEAD-RP50JA PEAD-RP60JA PEAD-RP71JA

1,07 1,39 1,62 1,97
23 / 27 / 30 26 / 31 / 35 25 / 29 / 33 26 / 30 / 34
600 / 840 720 / 1020 870 / 1260 1050 / 1500
35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150
900 x 732 x 250 900 x 732 x 250 1100 x 732 x 250 1100 x 732 x 250
- - - -
26 28 33 33

4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5 4G 2,5
1/2 1/2 5/8 5/8
1/4 1/4 3/8 3/8

Kanaalunits - Reeks PEAD

Nominale stroom A
Geluidsniveau (laag/hoog) dB(A)
Luchtvolume (laag/hoog) m3/u
Externe statische druk Pa
Afmetingen unit (B x D x H) mm
Afmetingen rooster (B x D x H) mm
Gewicht kg
Voedingsspanning f;Hz;V Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit Via de buitenunit
Communicatiekabel mm2

Diameter gasleiding “
Diameter vloeistofleiding "

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de kans dat bepaalde details niet overeenkomen met 
de specificaties van de units. Om alle misverstanden te vermijden, gelieve bij twijfel contact met ons op te nemen..

PEAD-RP kanaalunits

Hoge externe statische druk
Een externe statische druk van 150 Pa laat toe om met lange luchtkanalen te werken, waardoor de 
binnenunit met zijn roosters steeds op optimale plaatsen kan gepositioneerd worden.

Lage inbouwhoogte
Dankzij een inbouwhoogte van slechts 25 cm kan deze unit ingebouwd worden in valse plafonds met 
een beperkte hoogte.

Standaard ingebouwde condenspomp
Een hoogwaardige condenspomp met een opvoerhoogte tot 70 cm is standaard ingebouwd.

Nieuwe IT-functie vanaf het type 60
De ventilatorsnelheid is in stappen van 10 % in te stellen door een extern 0-10 V signaal.  
De minimum snelheid is 40 % van de maximale ventilatiesnelheid. Het toerental van de 
invertercompressor reageert op de ventilatiesnelheid. Het afgegeven en opgenomen vermogen volgt 
dus de ventilatorsnelheid.

Standaard: Bedrade afstandsbediening
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Binnenunit

Binnenunit

Buitenunit

Buitenunit

Buitenunit

Buitenunit

Buitenunit

Buitenunit

Lokale schakeling

Lokale schakeling

LOSSNAY

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

City Multi 
binnenunit

City Multi 
buitenunit

Bedrade 
bediening

Centrale bediening

Overzicht optionele regelsystemen

Bedrade bedieningen
Bij sommige binnenunits kan een bedrade bediening met 
geïntegreerde weekklok gekoppeld worden via een interface.

Centrale controle
Tot 8 binnenunits kunnen via een groepsbediening in- of 
uitgeschakeld worden.

Centrale afstandsbediening (bijvoorbeeld AT-50)

Tot 50 binnenunits kunnen gekoppeld worden aan het M-NET 
en met de bedieningen van het City Multi gamma aangestuurd 
worden.

Aan/uit contact
Via een extern contact kunnen we een binnenunit in/uit- schakelen 
(combineerbaar met statusmelding).

Bedrijfs-/ storingsmelding
De status van het systeem kan worden weergegeven 
(combineerbaar met in/uit- schakelen vanop afstand). De interface 
stelt een 12 VDC-signaal ter beschikking.

Aansturen van een Lossnay WTW unit
Via een interface kan een Lossnay warmteterugwinningsunit met 
een binnenunit worden gekoppeld. Bij het inschakelen van de 
binnenunit start de ventilatie.

MAC-397IF-E

MAC-397IF-E

MAC-399IF-E

MAC-397IF-E

MAC-397IF-E

MAC-397IF-E

PAR-F27MEA

PAR-21MAA

MAC-821SC-E
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MAC-093SS MAC-417FT MAC-307FT MAC-408FT MAC-415FT MAC-417FT

MAC-171FT MAC-3004CF PAN-20/25 MAC-399IF MAC-397IF PAC-SA1ME

PAC-KE07DM PAC-SH75DM PAC-SH94DM MAC-399IF MAC-397IF PAC-SA1ME

MAC-889SG MAC-855SG 2 x PAC-SG59SG PAC-SH48AS PAC-SH53TM PAC-SH59KF

Optionele toebehoren

Quick clean set voor 
MSZ units

Anti-allergische enzym-filter 
(plasma) voor 

MSZ-FD25/35/50 VA

Ontgeurende filter (platinum 
catalyst) voor  

MSZ-FD25/35/50 VA

Anti-allergische enzym-filter 
voor 

MSZ-GE22/25/35/42/50 VA

Anti-allergische enzym-filter 
voor

MSZ-GE60/71 VA

Anti-allergische enzym-filter 
voor

MFZ-KA25/35/50 VA

Anti-allergische enzym-filter 
voor MLZ-KA25/35/50 VA

Catechin filter voor 
MLZ-KA25/35/50 VA

Zilverkleurig frontpaneel 
voor MSZ-FD25/35/50 VA

Communicatie omvormer 
naar het M-Net protocol

Contact terminal interface
I-see sensor voor

PLA-RP...BA

Condensaatpomp voor
SEZ-KD units

Condensaatpomp voor
PKA-RP35/50HAL

Condensaatpomp voor
PKA-RP60/71/100KAL

Condensaatpomp voor
PCA-RP50KA

Condensaatpomp voor
PCA-RP60KA

Condensaatpomp voor
PCA-RP71/100/125/140KA

Luchtuitblaasgeleider voor
MXZ-2B, MXZ-3C &  

MXZ-4C71

Luchtuitblaasgeleider voor
MXZ-4C80 en MXZ-5C100

Luchtuitblaasgeleider voor
 MXZ-8A140

Space panel (H=40mm) voor
PLA-RP...BA

Multi-functionele omkasting 
voor PLA-RP...BA

(voor PAC-SH59KF)

Hoge efficiëntiefilter voor
PLA-RP...BA

(PAC-SH53TM is vereist)
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