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Ren inomhusluft

Som standard till MSZ-SF ingår ett nano platina-
filter för effektiv rengöring av luften. För att  
ytterligare förbättra luftkvaliteten finns filtret MAC-
2320FT (Electrostatic anti-allergy enzyme filter) 

*Gäller MSZ-SF35VE inomhusdelar
**Se baksidan för mer information

Endast 21 dB (A)*
Välj ”Silent Mode” för en lägre ljudnivå

Kontrollera ditt klimat

Inomhusdelen på MSZ-SF levereras med fjärrkontroll som standard. 
Med denna styr du enkelt klimatsystemets samtliga funktioner. 
Här kan du också programmera veckoschema för hur du vill styra 
uppvärmningen av ditt hus. Ställ in en lägre temperatur för de tider 
du inte är hemma och låt värmen automatiskt höjas när du är det.

Den nya inomhusdelen på MSZ-SF är betydligt mer 
kompakt än dess föregångare och konkurrenter. 
Trots det har vi ökat effektiviteten.

Jämn värme – även när du är borta

Värmen fördelas jämnare i hela huset med vår nya MSZ-SF inomhus-
enhet. Komforten förbättras precis som driftsekonomin. Med det energi- 
effektiva läget I-save håller luftvärmepumpen ditt fritidshus 10°C varmt 
och frostfritt hela vintern. MSZ-SF är garanterad att klara av utomhus-
temperaturer ner till -20°C men har trots sin höga kapacitet fått energi-
klass A+.

Problemfri drift

Efter ett strömavbrott, startar enheten automatiskt 
igen enligt tidigare inställningar och vi erbjuder 5 års 
garanti på våra luftvärmepumpar**.

Svalka i sommarvärmen

Även i nordiskt klimat är det ibland 
skönt att kunna njuta av ett svalt 
hem. Med denna kompakta och 
snygga värmepump installerad har 
du möjligheten att med bibehållen 
driftsekonomi effektivt kyla ner 
ditt hus för skön svalka under de 
hetaste sommardagarna.

Slimmad design med 
ett förbättrat luftflöde

Största möjliga tystnad

Med funktionen Silent Mode, går fläkten i värme-
pumpen ner i ett lågt och knappt hörbart läge – allt för 
att din nattsömn ska förflyta ostört, och med en skön 
inomhustemperatur. MSZ-SF genererar i detta läge 
en ljudnivå på 21 dB (A), vilket gör den till en tystare 
luftvärmepump.

På MSZ-SF kan du välja ett flertal olika inställningar för 
fläkthastighet och luftflöde. Låt värmepumpens fläkt 
sköta sig helt automatiskt eller välj något av de sex 
olika fläkthastigheterna manuellt.



Ett tryggt val
Mitsubishi Electrics klimatprodukter har modern 
design, högsta kvalitet, lång livslängd och överlägsen 
driftsekonomi och sänker dina energikostnader 
i många år framöver.

En trygg investering
Hos Mitsubishi Electric sker all forskning och produkt-
utveckling i egna laboratorier. Viktiga komponenter 
tillverkas i egna fabriker med noggrann kvalitets-
kontroll. Detta innebär att vi kan garantera kvaliteten 
och en hög, jämn prestanda på alla produkter som 
säljs. 

Mitsubishi Electric är representerat med eget sälj-
bolag i Sverige. All försäljning sker genom åter-
försäljare eller distributörer. Installation av produkterna 
sker endast av Mitsubishi Electric certifierade 
installatörer. Detta säkerställer hela kedjan från fabrik 
till konsument, och gör ditt köp till ett tryggt val.

En ny värmepump innebär ofta en stor investering. 
Det gör också att man förväntar sig att den ska 
fungera bekymmersfritt under många år framåt. 
Därför erbjuder vi 5 års garanti på våra luftvärme-
pumpar som är installerade av certifierad kylinstallatör 
och monterade under föreskrivna förhållanden.  

På luftvärmepumpar, installerade av certifierad installatör, 

lämnar Mitsubishi Electric 5 års garanti. För mer information, 

se vår hemsida www.mitsubishivillavarme.se

Modellbeteckning MSZ-SF25VEH MSZ-SF35VEH MSZ-SF50VEH

Inomhusdel
Utomhusdel

MSZ-SF25VE
MSZ-SF25VEH

MSZ-SF35VE
MUZ-SF35VEH

MSZ-SF50VE
MUZ-SF50VEH

Kyla
Kyleffekt (kW) 2,5 (0,9-3,4) 3,5 (1,1-3,8) 5,0 (1,4-5,4)

SEER*/Energiklass 7,6 / A++ 7,2 / A++ 7,2 / A++

Värme
Värmeeffekt (kW) 3,2 (1,0-4,1) 4,0 (1,3-4,6) 5,8 (1,4-7,3)

SCOP**/Energiklass 4,3 / A+ 4,3 / A+ 4,3 / A+

Driftområde (°C)
Kyla -10 -10 -10

Värme -20 -20 -20

Ljudtrycksnivå (dB(A)) 
Kyla 21 - 24 - 30 - 36 - 42 21 - 24 - 30 - 36 - 42 30 - 33 - 36 - 40 - 45

Värme 21 - 24 - 34 - 39 - 45 21 - 24 - 34 - 40 - 46 30 - 33 - 38 - 43 - 49

Installationsinformation

Vikt inomhusdel (kg) 10 10 10

Vikt utomhusdel (kg) 31 31 55

Dimensioner 
(mm, BxHxD)

Inomhusdel 798 x 299 x 195 798 x 299 x 195 798 x 299 x 195

Utomhusdel 800 x 550 x 285 800 x 550 x 285 840 x 880 x 330

Eldata 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Rek. säkring (A) 10 10 16

Rördimensioner Vätska 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm) 1/4” (6,35 mm)

Gas 3/8” (9,52 mm) 3/8” (9,52 mm) 1/2” (12,7 mm)

Max. rörlängd (m) 20 20 30

Max. höjdskillnad (m) 12 12 15

Tillval

MAC-2320FT

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

För mer information kontakta din lokala återförsäljare:

www.mitsubishivillavarme.se

 
* SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Säsongsköldfaktor. 
** SCOP = Seasonal Coefficient of Performance. Säsongsvärmekoefficient.

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändring samt eventuella tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5151)


