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Natuurlijk Mitsubishi Electric
Ter ere van het 100-jarig bestaan van Mitsubishi Electric  Living Environment in 

2021 heeft het bedrijf een ambitieus programma opgesteld om het opwarmen 

van de aarde tegen te gaan. ‘The Environmental Vision 2021’. Met deze visie 

stelt  Mitsubishi Electric zich ten doel om de CO 2 uitstoot in het productie proces 

met 30% te verminderen tot 2021 en zelfs tot 50% in 2050. Daarnaast wil Mitsubishi Electric door doorontwikkeling van 

 ondermeer de  airconditioning- en warmtepomptechnologie de producten nog efficiënter maken waardoor ook de CO2 uitstoot 

in de  levensfase van de  producten met 30% gereduceerd wordt. 

Naast het verminderen van de CO 2 uitstoot streeft Mitsubishi Electric ernaar om de afvalstroom uit de productie en de 

 producten te reduceren tot nul. Dit door gebruik te maken van milieuvriendelijke gerecyclede materialen.

‘The Environmental Vision 2021’ komt bovenop het milieuplan waarmee Mitsubishi Electric al jaren tot de top 10 meest 

‘groene’ bedrijven ter wereld behoort. Mitsubishi Electric produceert haar producten conform de ISO 14001 norm om de 

milieuvriendelijke productiemethoden en productontwikkeling te waarborgen. Niet voor niets voert Mitsubishi Electric het 

grootste assortiment airconditioners met een groen A label.

Comfort

Het comfort van een Mitsubishi Electric 

klimaatsysteem ervaart u op meerdere 

manieren. Met een Mitsubishi Electric 

systeem heeft u perfecte  controle over 

het binnen klimaat. Tijdens alle vier 

seizoenen heeft u snel het gewenste 

binnen klimaat geheel naar eigen wens. 

Efficiëntie

De Mitsubishi Electric systemen zijn 

zeer efficiënt. De intelligente regeltech-

niek in een Mitsubishi Electric systeem 

zorgt voor een gereduceerd energie-

verbruik. Door deze slimme technieken 

kunnen  rendementen van ca. 400% 

tot maar liefst 800%  worden behaald. 

 Ofwel: uitstekende energielabels waar-

door u verzekerd bent van een hoger 

comfort tegen lagere gebruikskosten.

Duurzaamheid

Met respect voor onze leefomgeving 

levert Mitsubishi Electric alleen sys -

temen die werken met ozonvriendelijke 

chloorvrije HFK koudemiddelen. 

90% van de onderdelen op  Mitsubishi 

 Electric systemen kunnen worden 

 gerecycled. Oude systemen worden  

zo op een milieuverantwoorde wijze 

gedemonteerd en afgevoerd.

MEQ is het kwaliteitslabel van Mitsubishi Electric  Living Environment Systems, 

hetgeen tot uiting komt in drie belangrijke kenmerken:

 



Buitenunit

Koelen of Verwarmen
Met een airconditioner in 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.

Binnenunit

De Wand unit van Mitsubishi Electric is een opbouw unit 

die hoog aan de wand wordt geplaatst. Dit garandeert 

een effectieve en comfortabele werking. De wand unit is 

 verkrijgbaar in diverse typen, zowel in Single- als in  

Multi split uitvoering. De Wand unit heeft 

beperkte afmetingen en is stijlvol en tijdloos 

vormgegeven. Ondanks zijn kleine omvang 

beschikt de Wand unit over hoge capaciteit 

met een geruisloze werking.

Wand unit set WSH-HJ

Energiebesparing met Econo Cool
Econo Cool is een intelligente functie voor het regelen van 

de temperatuur, die de luchtstroom op het lichaam zo 

aanpast dat de uitblaastemperatuur kan worden verhoogd. 

De uitblaastemperatuur kan tot wel 2°C worden verhoogd, 

zonder dat dit warmer en minder comfortabel aanvoelt. Op 

deze manier wordt 20% energie bespaard (functie alleen 

beschikbaar bij handmatige bediening in de koelmodus).

De Econo Cool mode
De omgeving blijft comfortabel aanvoelen, zelfs als 

de  temperatuur 2°C hoger wordt ingesteld dan in de 

 conventionele koelmodus.
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Temperatuurspreiding (°C) 

Conventioneel Econo Cool
Omgevingstemperatuur 35°C 35°C
Ingestelde temperatuur 25°C 27°C
Ervaren temperatuur 30°C 29,3°C

Conventioneel Econo Cool



Standaard inverter warmtepomp

Setspeci�caties WSH-HJ25i
Koelcapaciteit [kW] 2,5 (1,3~3,0)
Verwarmingscapaciteit [kW] 3,2 (0,9~4,4)
Verwarmingscapaciteit bij -10 Â°C [kW] 1,9
Voeding   (1) [V/Fase/Hz] 230/1/50
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) [kW] 0,73/0,87
Afzekerwaarde [A] 10
Max. Leidinglengte [m] 20
Max. Hoogteverschil [m] 12
Koelleiding diameters [inch] 1/4 - 3/8
Energielabel koelen / verwarmen A/A
Voorzien van winterregeling nee
S.C.O.P. Verwarmen 3,8
S.E.E.R. Koelen 5,1
Jaarlijks energieverbruik in koelbedrijf   (2) 171
Jaarlijks energieverbruik in verwarmingsbedrijf   (2) 698
Afmeting binnenunit (HxBxD) [mm] 295x799x232
Afmeting buitenunit (HxBxD) [mm] 538x699x249
Geluidsniveau binnenunit   (3) [dB(A)] 22
Geluidsniveau buitenunit   (3) [dB(A)] 50

Type Binnenunit MSZ-HJ25 VA
Gewicht binnenunit [kg] 9
Geluidsniveau (Laag,Midden,Hoog,Super Hoog) [dB(A)] 22,30,37,43

Type Buitenunit MUZ-HJ25 VA
Geluidsniveau   (4) [dB(A)] 50
Gewicht [kg] 24
Nominale koudemiddelvulling [kg] 0,73
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm2] 4 x 1,5
Voedingskabel naar binnen- of buitenunit buiten
Afmeting unit (HxBxD) [mm] 538x699x249
Voorzien van Cleaning Free Technology (t.b.v. hergebruik R22-leidingen) ja

http://www.alklima.nl/producten/set/voorjaarsactie-2013/wsh-hj25i/
http://www.alklima.nl/producten/rac-room-airconditioners/wand-unit-hj/msz-hj25-va/
http://www.alklima.nl/producten/rac-room-airconditioners/wand-unit-hj/msz-hj25-va/
http://www.alklima.nl/producten/rac-room-airconditioners/standaard-inverter-warmtepomp/muz-hj25-va/
http://www.alklima.nl/producten/rac-room-airconditioners/standaard-inverter-warmtepomp/muz-hj25-va/

