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En ny vind sveper in. Kirigamine Zens smala, luxuösa och ström-

linjeformade design sveper obemärkt in i ditt hem, och i såväl öp-

pet som stängt läge smälter den diskret in. Tillsammans med den 

låga ljudnivån blir den en knappt märkbar inredningsdetalj i ditt 

hem. Faktum är att löv som prasslar i vinden lätt överröstar ljudet 

från Kirigamine Zen. 

Så här har en luftvärmepump
aldrig sett ut tidigare

KIRIGAMINE ZEN



Produktinformation
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Modellbeteckning MSZ-EF25VEH MSZ-EF35VEH

Inomhusdel
Utomhusdel

MSZ-EF25VE (B*,S**,W***)
MUZ-EF25VEH

MSZ-EF35VE (B*,S**,W***)
MUZ-EF35VEH

Värmekapacitet (kW) Nom. (min-max) 3,2 (1,1 - 4,2) 4,0 (1,8 - 5,5)

Kylkapacitet (kW) Nom. (min-max) 2,5 (1,2 - 3,4) 3,5 (1,4 - 4,0)

COP 4,57 4,19

Energiklass A A

Luftfl öde i värmedrift (m3/h) Låg - Hög 240-276-372-534-714 240-276-372-534-762

Ljudnivå inomhusdel (dB (A)) Låg - Hög 21-24-29-37-45 21-24-30-39-46

Ljudnivå utomhusdel (dB (A)) Kyla - Värme 47-48 49-50

Miljlvänligt och högeffektivt köldmedium R410A R410A

Installationsinformation

Vikt inomhusdel (kg) 11,5 11,5

Vikt utomhusdel (kg) 30 35

Dimensioner inomhusdel (mm) B x H x D 895 x 299 x 195 895 x 299 x 195

Dimensioner utomhusdel (mm) B x H x D 800 x 550 x 285 800 x 550 x 285

Eldata 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz

Rek. säkring (A) 10 10

Rörstorlek (tum) Gas 3/8” 3,8”

Vätska 1/4” 1/4”

Max rörlängd (m) 20 20

Max höjdskillnader (m) 12 12

Tillval

MAC-2320 FT Anti allergi enzymfi lter

MAC-1001 CL-E Mjuk torrduk

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

Gör miljön en tjänst

Energieffektiviteten som sänker dina värmekostnader och den 

behagliga inomhusmiljön får du på köpet med Kirigamine Zen. 

Uteluften innehåller massor utav energi – energi som Kirigamine 

Zen använder för att värma upp ditt hem. Kirigamine Zen innebär 

markanta besparingar på ditt uppvärmningskonto och är framtagen 

för att möta framtidens krav på värmeekonomi. 

Dessutom gör den minskade energiförbrukningen miljön en tjänst.

• Weekly timer är ny funktion som låter dig ställa 
in Kirigamine Zen på veckobasis för lägsta 
energikostnad och högsta komfort.

• Fläktläge är ny funktion som endast aktiverar 
fl äkten för ökad luftcirkulation.

• 10°C underhållsvärme är en funktion som du 
aktiverar när du inte ska vistas i huset under 
längre period. Det gör att Kirigamine Zen även 
är ett lämpligt val för sommarstugeägaren.

*Svart    **Silver    ***Vit
Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.
Data enligt JIS (ISO 5151)


