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Så flot har en varmepumpe
aldrig set ud tidligere
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Der blæser nye vinde
Sådan har en varmepumpe aldrig set ud tidligere.
Kirigamine Zens smalle, luksuriøse og strømlinet
design glider ubemærket ind i dit hjem, og i såvel
åben som lukket position falder den diskret ind.
Sammen med det lave støjniveau er varmepumpen
knap synlig i dit hjem. Varmepumpen er så lydsvag at
selv lyden af blade der rasler i vinden kan overdøve
lyden af Kirigamine Zen.

Tog

80dB

Valget af den rigtige varmepumpe varierer fra kunde
til kunde. For Johnny Krigström var langt det vigtigste
aspekt, at det var en pæn løsning.
“For mig, prioriterer jeg at varmepumpen ikke er grim
og passer ind i husets design”, udtaler Johnny.
Med Kirigamine Zen, behøver han ikke at vælge
imellem økonomi og design.
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Kvalitet ned til mindste detalje
Kirigamine Zen bringer tankerne hen på et moderne
kunstværk, en installation, der tiltrækker opmærksomhed og forbavselse. Kan indendørs enhed til en
varmepumpe virkelig se sådan ud?
Bliv ikke overrasket, hvis Kirigamine Zen endda bliver
et af de smukkeste interiør detaljer i dit hjem.

Selv Kirigamine Zens kontrolpanel og fjernbetjening
er skabt med det bedste af japansk teknologi.
Nu kan du optimere dit indeklima uden at skulle rejse
dig fra sofaen.

Kirigamine Zen er udviklet hos Mitsubishi Electric
egen fabrik i Japan, som sikrer maksimal kvalitet i alle
detaljer. Intet er overladt til tilfældighederne.

Kontroller din varmepumpe via WiFi
MELCloud er Mitsubishi Electric’s nyeste
WiFi-interface. Med App’en kan du styre din
varmepumpe, uanset om du er på farten eller ligger
på sofaen.

Lukket

Åben

•

Weekly timer er en ny funktion, der lader dig
indstille Kirigamine Zen på ugentlig basis for
laveste energi og højeste komfort.

•

Ventilator-tilstand er en ny funktion, som kun
aktiverer ventilatoren for øget luftcirkulation.

•

10°C vedligeholdelse varme er en funktion,
du kan aktivere, når du ikke opholder dig i
huset i en længere periode. Det gør at
Kirigamine Zen også er et passende valg for
sommerhusejere.

Japansk design med sølvkant
Energieffektivitet, der sænker varmeudgifterne
og du får samtidigt et behageligere indeklima med i
købet af Kirigamine Zen.
Udendørs luft indeholder masser af energi
- energi som Kirigamine Zen bruger til at opvarme dit
hjem. Kirigamine Zen betyder store besparelser på
din varmekonto og er designet til at imødekomme
fremtidens krav til varmeøkonomi.

Desuden gør reduktion af energiforbruget
miljøet en tjeneste.

Hvid

Sølv

Sort

Kirigamine Zen fås i tre stilrene farver, hvid, sølv og sort.
Alle varianter leveres med en sølvkant.

Tekniske specifikationer
Modelbetegnelse

MSZ-EF25VEH

MSZ-EF35VEH

Indedel /

MSZ-EF25VE2 (B*,S**,W***)

MSZ-EF35VE2 (B*,S**,W***)

Udedel

MUZ-EF25VEH

MUZ-EF35VEH

Køleeffekt (kW)

2,5 (1,2-3,4)

3,5 (1,4-4,0)

SEER / Energiklasse

8,5 / A+++

8,5 / A+++

Varmeeffekt (kW)

3,2 (1,1-4,2)

4,0 (1,8-5,5)

SCOP / energiklasse

4,6 / A++

4,5 / A+

Kulde

-10

-10

Varme

-20

-20

Kulde
Varme
Driftområde (°C)
Lydniveau (dB (A))

21 - 23 - 29 - 36 - 42

Kulde
21 - 24 - 29 - 37 - 45

Varme

21 - 24 - 30 - 38 - 46

Maks. rørlængde (m)

20

Højde forskelle (m)

12

Vægt indedel / udedel (kg)

11,5 / 30

11,5 / 35

Kølemiddelsfyldning (kg)

0,8

1,15

Lydniveau (dB (A)) udedel

48

50

Dimensioner (mm)

Indedel H x B x D

299 x 895 x 195

Udedel H x B x D

550 x 800 x 285

Anbefalet sikring (A)
Rørdimensioner

10
Væske

1/4” = 6,35 mm

Gas

3/8” = 9,52 mm

Tilvalg
MAC-2330FT

Anti allergi enzymfilter

MAC-1001 CL-E

Anti fnug klud

*Sort **Sølv ***Hvid
Mitsubishi Electric forbeholder sig retten til ændringer samt eventuelle trykfejl.

På varmepumper installeres af en certificeret installatør, udsteder Mitsubishi Electric 5 års garanti.
For mere information, se venligst vores hjemmeside www.mevp.dk

Kontakt din lokale forhandler for mere information
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