
Energiebesparing is een hot item in de hedendaagse wereld. Mitsubishi Heavy Industries draagt hier meer dan een steentje aan bij. De 
toegepaste warmtepomp invertertechniek is de meest geavanceerde ter wereld. Door de inverterregeling wordt de ruimte snel op 
temperatuur gebracht en in combinatie met de Fuzzy functie wordt de ruimte zeer nauwkeurig op temperatuur gehouden. Hiermee 
worden zeer hoge rendementen gehaald tot boven de 400%. 

Energiebesparend

De airconditioners van Mitsubishi Heavy Industries hebben zichzelf in uiteenlopende situaties bewezen. De nieuwe range 
klimaatsystemen zijn even duurzaam als gebruiksvriendelijk. Dat wij volledig overtuigd zijn van de superieure kwaliteit van de systemen, 
blijkt bijvoorbeeld uit de royale garantieperiode van vijf jaar. Maar voor ons betekent ‘duurzaam’ veel meer dan alleen een lange 
levensduur. De Mitsubishi Heavy Industries airconditioners worden op milieubewuste manier ontworpen en geproduceerd. Het design 
wordt zo compact mogelijk gemaakt waardoor er minder materialen nodig zijn. Tevens wordt er met milieuvriendelijke materialen 
gewerkt waardoor 90% van de airconditioners gerecycled kan worden.

Duurzaam

Mitsubishi Heavy Industries airconditioners staan garant voor comfort. Met een Mitsubishi Heavy Industries airconditioner creëert u het 
hele jaar door een perfect binnenklimaat. Met de standaard inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel de ruimte verwarmen. Uw 
airconditioner is dus niet langer alleen om te koelen maar het hele jaar door een echte klimaatregelaar. Altijd de gewenste temperatuur 
in de ruimte. U stelt éénmalig de temperatuur in net als bij uw cv-ketel en de airconditioner houdt de ruimte perfect op de ingestelde 
temperatuur.

Comfort

Voordelen van Mitsubishi Heavy 
Industries airconditioner?

• Energiebesparend
• Comfort
• Duurzaam
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Single-split 
vloermodel
SRF-ZMX

SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S, SRF50ZMX-S

De SRF-ZMX-S modellen 
kunnen toegepast worden  
als binnenunit in combinatie 
met een SCM Multi systeem 
buitenunit.

SRC25ZMX-S, SRC35ZMX-S SRC50ZSX-SInfraroodbediening

 FUNCTIES

Energie besparend

Comfort & Gemak

Optimale luchtstroom functies

Andere functies

Reiniging & Filterfuncties

Single
Multi
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SRF/SRC 25ZMX-S 35ZMX-S 50ZSX-S
Prestaties koelen

Capaciteit kW 2,5(0,9~3,2) 3,5(0,9~4,1) 5,0(1,1~5,2)

Jaarlijks energieverbruik kW/h 137 184 292

S.E.E.R. 6,4 6,7 6,1

Energielabel A++ A++ A+

Werkbereik °C -15 tot +46 -15 tot +46 -15 tot +46

Prestaties verwarmen

Capaciteit kW 3,4(0,9~4,7) 4,5(0,9~5,1) 6,0(0,6~6,9)

Capaciteit (-10°C) kW 2,39 2,79 4,68

Jaarlijks energieverbruik kW/h 1014 1128 1722

S.C.O.P. 6,1 4,1 4,1

Energielabel A+ A+ A+

Werkbereik °C -15 tot +24 -15 tot +24 -15 tot +24

Gegevens binnendeel SRF25ZMX-S SRF35ZMX-S SRF50ZMX-S

Luchtvolume laag/hoog m3/h 348/540 384/552 396/690

Geluidsvermogen max. dB(A) 51 52 58

Geluidsdruk laag/hoog dB(A) 26/40 28/41 32/46

Afmetingen (HxBxD) mm 600x860x238 600x860x238 600x860x238

Gewicht kg 18,0 19,0 19,0

Condensaansluiting mm 16 16 16

Gegevens buitendeel SRC25ZMX-S SRC35ZMX-S SRC50ZMX-S

Luchtvolume m3/h 1770 1950 2400

Geluidsvermogen max. dB(A) 60 62 63

Geluidsdruk (silent mode) dB(A) 47(41) 50(45) 54(45)

Afmetingen (HxBxD) mm 595x842x290 595x842x290 640x871x290

Gewicht kg 38,0 38,0 45,0

Voeding v/pH/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
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