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Dbamy o klimat 
Mitsubishi Electric od lat wyznacza nowe standardy 
w branży urządzeń klimatyzacyjnych zwracając szczególną 
uwagę na ochronę środowiska naturalnego. 

Połączyliśmy zaawansowane technologie z najnowszymi 
rozwiązaniami w dziedzinie elektroniki i mechaniki, aby 
osiągnąć mniejsze zużycie energii naszych urządzeń. 

Czym jest ErP?
Dyrektywa ErP jest jednym z głównych elementów polityki UE 
w zakresie poprawy wydajności energetycznej i ekologiczności 
produktów na rynku wewnętrznym.

Dyrektywa ErP wprowadza obowiązek stosowania nowych 
etykiet produktowych, które pozwolą Tobie dokonać świadomego 
wyboru, dzięki nim otrzymujesz wiarygodne informacje dotyczące 
zakupionego urządzenia oraz możesz lepiej określić koszty 
eksploatacyjne.

Im wyższa klasa energetyczna 
tym urządzenie jest bardziej 
energooszczędne 
i przyjazne dla środowiska 
naturalnego.
Urządzenia klimatyzacyjne Mitsubishi Electric 
osiągają najwyższe klasy energetyczne 
zgodnie z dyrektywą ErP.

Urządzenia 
Mitsubishi Electric 
spełniają wymogi 

europejskiej 
Dyrektywy ErP

NOWE ETYKIETY

Nowe etykiety dla klimatyzatorów do nominalnej 
mocy chłodniczej/grzewczej 12kW

SEER
9,1

dotyczy
MSZ-FH25VE

SCOP
5,1

3
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WiFi dla Twojej klimatyzacji 

MELCloud to system nowej generacji 
zapewniający użytkownikowi zdalne 
sterowanie klimatyzatorami marki 
Mitsubishi Electric z dowolnego miejsca 
na świecie za pomocą internetu.

Uzyskiwanie dostępu i kontrolowanie produktów 
Mitsubishi Electric jeszcze nigdy nie było takie proste! 
Jest teraz możliwe za pośrednictwem komputerów, 
tabletów i smartfonów.

Router Adapter

Wygodne sterowanie 
• język polski
• sterowanie jednym  lub kilkoma klimatyzatorami Mitsubishi Electric
• tygodniowy harmonogram pracy
• tryb wakacyjny o zmniejszonym poborze energii
• rejestrowanie błędów i zdalne powiadamianie o błędzie
• aktualna pogoda

Zasięg i obsługa
MELCloud posiada dedykowane aplikacje, które obsługują najnowsze systemy operacyjne Apple iOS, Android i Windows 8 
i będzie na bieżąco aktualizowana w celu dostosowania do najnowszych urządzeń mobilnych głównych producentów. 
Darmowe aplikacje dostępne są w sklepach internetowych (App Store, Google Play itp.). Klimatyzatorami można również 
sterować przez zwykłą przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera itp.)
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Więcej szczegółów na stronie www.mitsubishi-electic.pl
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Wszystkie nasze urządzenia klimatyzacyjne spełniają 
unijne wymogi dotyczące efektywności energetycznej. 
Zgodnie z założeniami dyrektywy na 2014 r. uzyskujemy 
efektywność energetyczną powyżej klasy energetycznej 
A+++.

Klimatyzatory Mitsubishi Electric wyposażone są w tryb 
„cicha praca” dzięki czemu możemy cieszyć się świeżym 
i chłodnym powietrzem bez zbędnego hałasu. 

Nasze urządzenia zapewniają komfortowe warunki ciszy 
i spokoju, tak, aby przepływ powietrza w pomieszczeniach 
zbliżony był do naturalnego.

Klimatyzatory Mitsubishi Electric dopasowują się idealnie 
do nowoczesnych wystrojów wnętrz. Dzięki subtelnym, 
opływowym kształtom gwarantują naturalne dopasowanie 
niezależnie od miejsca montażu.

Mitsubishi Electric wykorzystuje najnowocześniejsze 
technologie, które redukują skalę zanieczyszczenia 
powietrza, usuwają bakterie, wirusy, alergeny, kurz, 
nieprzyjemne zapachy.

Nasze urządzenia posiadają nie tylko funkcję chłodzenia, 
są też doskonałym źródłem ciepłego powietrza, nawet jeśli 
za oknem panują niesprzyjające warunki atmosferyczne, co 
pozwala na ich efektywne użytkowanie przez cały rok.

Każdy użytkownik z łatwością może sam ustawić 
tygodniowy programator pracy, nastawiać odpowiednią 
temperaturę czy kierunek nawiewu.

Mitsubishi Electric jest liderem technologii, innowacyjnych 
rozwiązań klimatyzacyjnych, urządzenia wykonane są 
z najwyższej jakości materiałów oraz z japońską precyzją.

Oferujemy najwyższą jakość w rozsądnej cenie. Duży 
wybór jednostek wewnętrznych pozwala na dopasowanie 
produktu do możliwości Twojego budżetu. 

Klimatyzatory Mitsubishi Electric są skonstruowane 
tak, aby można było je w łatwy i prosty sposób  konserwować 
oraz czyścić bez używania specjalnych narzędzi.

Ekologiczne  
i energooszczędne

Cicha praca

Lepsze samopoczucie

Elegancki wygląd

Czyste, zdrowe
i świeże powietrze

Wielofunkcyjność

Prosta obsługa

Wysoka jakość

Klimatyzacja
na każdą kieszeń

Łatwa konserwacja

Zalety urządzeń Mitsubishi Electric
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Dlaczego Mitsubishi Electric?

Kupując klimatyzację Mitsubishi Electric otrzymujesz  
wysoką jakość produktu 
oraz 
maksymalny komfort w pomieszczeniu 
przy minimalnym  zużyciu energii.

• Bezpieczny wybór
• Nowoczesny design
• Najwyższa jakość
• Klimatyzacja przyjazna dla środowiska
• Wysoka wydajność
• Długa żywotność
• Energooszczędność
• Japońska precyzja
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Klimatyzację Mitsubishi Electric 
możesz mieć wszędzie!

5LAT
GWARANCJA

GWARANCJA PRODUCENTA

na całe 
urZĄdZenie
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MSZ-FH
PREMIUM

SERIA FH to najnowocześniejsze 
i najbardziej prestiżowe klimatyzatory  
ścienne Mitsubishi Electric. 
Zaawansowana technologia MSZ-FH  
gwarantuje energooszczędną i cichą 
pracę oraz naturalny przepływ 
powietrza, dzięki czemu podnosi 
poziom komfortu w pomieszczeniu. 

Czujnik temperatury pomieszczenia 
oraz  system filtracji powietrza
stawia ten model na pierwszym 
miejscu w swojej klasie.

Nowoczesne rozwiązanie 
dla najbardziej wymagających
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JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MUZ-FH25/35VE(HZ) MUZ-FH50VE(HZ)

3D i-see Sensor 
Czujnik wykrywający obecność 
ludzi w pomieszczeniu

Klimatyzator z serii FH posiada inteligentny czujnik, który umożliwia 
stworzenie komfortowych warunków w pomieszczeniu. Czujnik 
skanując pomieszczenie za pomocą termografii, wykrywa obecność 
osób i dopasowuje do nich kierunek nawiewu. Umożliwia skierowanie 
klimatyzowanego powietrza na obecnych w pomieszczeniu ludzi lub 
wokół nich. Tryb oszczędzania energii jest włączany, gdy nikogo nie 
ma w pokoju. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii aż o 30%.

Idealny klimat bez zakłóceń
Klimatyzator zapewnia nadzwyczaj cichą pracę urządzenia na poziomie  
20 dB(A), co jest porównywalne do ludzkiego szeptu. Jest tak cichy, że 
nawet nie zauważysz kiedy pracuje.

Start
samolotu

Wnętrze
metra Odkurzacz Szmery

w domu Szept Szelest
liści

120dB 90dB 60dB 40dB 20dB 10dB

dla modelu FH25VE

Naturalny przepływ 
powietrza 

Klimatyzator FH posiada funkcję naturalnego przepływu powietrza, 
który idealnie zbliża się do naturalnego, relaksującego podmuchu.  
Dostępny aż w 5 wariantach nawiewu, dzięki czemu automatycznie 
dopasowuje się  do warunków panujących w pomieszczeniu.

Niezależnie pracujące 
łopatki 

Dzięki dwóm niezależnie pracującym łopatkom, możemy dopasować 
kierunek nawiewu jednocześnie dla dwóch użytkowników/stref.

5LAT
GWARANCJA
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Jednostka wewnętrzna MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE

Jednostka zewnętrzna MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW 2,5 3,5 5,0

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 96 138 244

SEER ErP klasa energetyczna A+++ A+++ A++

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW 3,2 4,0 6,0 

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 819 986 1372 

SCOP ErP klasa energetyczna A+++ A+++ A++

Jednostka wewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 305(+17)*925*234 305(+17)*925*234 305(+17)*925*234

Waga kg 13,5 13,5 13,5

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 20-23-29-36-42 21-24-29-36-42 27-31-35-39-44

Grzanie dB(A) 20-24-29-36-44 21-24-29-36-44 25-29-34-39-46

Jednostka zewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 550*800*285 550*800*285 880*840*330

Waga kg 37 37 55

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

Grzanie °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Automatyczne grzanie 
w niskich temperaturach

Klimatyzator oprócz chłodzenia może ogrzewać pomieszczenia.  Jego 
zaletą jest to, że pracuje efektywnie nawet przy temperaturze zewnętrznej 
-25°C. W celu utrzymania preferowanej temperatury urządzenie 
automatycznie przełącza tryb pracy między chłodzeniem i grzaniem.

 
Wysokowydajny filtr Plasma Quad sprawia, że klimatyzator oprócz 
chłodzenia powietrza również oczyszcza je. Dzięki tej technologii 
klimatyzatory serii FH idealnie nadają się dla pomieszczeń, gdzie wymagany 
jest wysoki stopień czystości  powietrza (gabinety stomatologiczne, 
lekarskie) oraz dla osób o wysokich wymaganiach jakości powietrza 
(przynosi ulgę osobom cierpiącym na alergię).

Czyste powietrze

Funkcja programowania 
klimatyzatora

Klimatyzator posiada wbudowany programator tygodniowy. Korzystanie 
z tej funkcji pozwala ograniczyć zużycie energii, ponieważ klimatyzator 
będzie sam, automatycznie wyłączał się w wybranych przez nas godzinach 
i regulował temperaturę powietrza według naszych potrzeb.

PREMIUM

MSZ-FH

redukcja

89%

redukcja

99%

redukcja

94%

redukcja

99%

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH

KURZ

ALERGENY

wirusy

NIEPRZYJEMNY 
ZAPACH
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PREMIUM

MSZ-FH

ZALETY URZĄDZENIA:

Posiada czujnik, który włącza klimatyzację tylko wtedy, gdy wykryje obecność 
ludzi w pomieszczeniu

Dostępny w najwyższej klasie energetycznej A+++ dla grzania i chłodzenia

Efektywnie grzeje nawet przy temperaturze zewnętrznej do -25˚C

Gwarantuje świeże powietrze wolne od zanieczyszczeń

Posiada 5 lat gwarancji

ZOBACZ DANE TECHNICZNE

11
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NOWOŚĆ

MSZ-EF
PREMIUM DESIGN

Połączenie niezwykłego 
designu z funkcjonalnością

Klimatyzator serii Kirigamine ZEN 
został stworzony z myślą o tych 
najbardziej wymagających. Wysoka 
estetyka produktu, w połączeniu 
z imponująco niskim zużyciem energii 
i cichą pracą oraz wysoką wydajnością, 
sprawia, że urządzenia te stanowią 
najlepsze uzupełnienie zróżnicowanej 
architektury wnętrz, gwarantując 
jednocześnie maksymalną  
oszczędność miejsca i energii.
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Dostępny w 3 modnych 
kolorach  
Na co dzień w kolorze białym, klasycznej czerni lub eleganckim 
srebrnym kolorze. Oryginalny design odzwierciedla jakość 
i poczucie luksusu.

 

Niezmienny wygląd podczas 
pracy 
Klimatyzatory Kirigamine ZEN zachowują smukły kształt 
nawet podczas pracy. Jedyna zauważalna zmiana to 
ruchomy wylot powietrza.
 

Oszczędny tryb czuwania 
W urządzeniach klimatyzacyjnych serii EF zredukowano ilość 
zużywanej energii podczas trybu czuwania do minimum.

Funkcja programowania 
klimatyzatora
Klimatyzator posiada wbudowany programator tygodniowy. 
Korzystanie z tej funkcji  pozwala ograniczyć zużycie 
energii, ponieważ klimatyzator będzie sam, automatycznie 
wyłączał się w wybranych przez nas godzinach i regulował 
temperaturę powietrza według naszych potrzeb.

Jednostka wewnętrzna MSZ-EF18VE MSZ-EF22VE MSZ-EF25VE MSZ-EF35VE MSZ-EF42VE MSZ-EF50VE

Jednostka zewnętrzna
połączenie  
z układem 
Multi split

połączenie  
z układem  
Multi split

MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW - 2,5 3,5 4,2 5,0

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - 103 144 192 244

SEER ErP klasa energetyczna - A+++ A+++ A++ A++

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW - 3,2 4,0 5,4 5,8

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - 716 882 1155 1309

SCOP ErP klasa energetyczna - A++ A++ A++ A+

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 299*895*195 299*895*195 299*895*195 299*895*195 299*895*195 299*895*195

Waga kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 21-23-29-36-42 21-23-29-36-42 21-23-29-36-42 21-24-29-36-42 28-31-35-39-42 30-33-36-40-43

Grzanie dB(A) 21-24-29-37-45 21-24-29-37-45 21-24-29-37-45 21-24-30-38-46 28-30-35-41-48 30-33-37-43-49

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary wys.*szer.*głęb. mm - 550*800*285 550*800*285 550*800*285 880*840*330

Waga kg - 30 35 35 54

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

Grzanie °C - -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MUZ-EF25/35VE(H),42VE

MUZ-EF50VE

5LAT
GWARANCJA

 10W

1W
90%

redukcji

bez trybu 
oszczędnego 
czuwania

z trybem 
oszczędnego 
czuwania
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Idealny klimat bez zakłóceń 
Zaawansowana funkcja „Tryb cichej pracy”, zapewnia 
wyjątkowo cichą pracę urządzenia na poziomie  21 dB(A) co jest 
porównywalne do ludzkiego szeptu.

Naturalny powiew powietrza
Nazwa KIRIGAMINE ZEN pochodzi od nazwy górskiego 
kurortu Kirigamine - najbardziej znanego ośrodka 
turystycznego w Japonii, którego atmosferą 
z czystym powietrzem zachwycają się tysiące 
turystów na całym świecie. Urządzenia EF 
zostały tak zaprojektowane, by  zbliżyć 
się do naturalnych strumieni powietrza 
pochodzących  z japońskiej góry.

Super grzanie
Klimatyzator oprócz chłodzenia może ogrzewać pomieszczenia, 
nawet przy temperaturze zewnętrznej -20°C.

Filtracja powietrza  
(filtr nano-platynowy) 
Klimatyzator posiada specjalny filtr, który zawiera cząsteczki 
platynowo-ceramiczne, gwarantujący trwały efekt usuwania 
bakterii i nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniu.

Jednostka wewnętrzna MSZ-EF18VE MSZ-EF22VE MSZ-EF25VE MSZ-EF35VE MSZ-EF42VE MSZ-EF50VE

Jednostka zewnętrzna
połączenie  
z układem 
Multi split

połączenie  
z układem  
Multi split

MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW - 2,5 3,5 4,2 5,0

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - 103 144 192 244

SEER ErP klasa energetyczna - A+++ A+++ A++ A++

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW - 3,2 4,0 5,4 5,8

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - 716 882 1155 1309

SCOP ErP klasa energetyczna - A++ A++ A++ A+

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 299*895*195 299*895*195 299*895*195 299*895*195 299*895*195 299*895*195

Waga kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 21-23-29-36-42 21-23-29-36-42 21-23-29-36-42 21-24-29-36-42 28-31-35-39-42 30-33-36-40-43

Grzanie dB(A) 21-24-29-37-45 21-24-29-37-45 21-24-29-37-45 21-24-30-38-46 28-30-35-41-48 30-33-37-43-49

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary wys.*szer.*głęb. mm - 550*800*285 550*800*285 550*800*285 880*840*330

Waga kg - 30 35 35 54

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

Grzanie °C - -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH

PREMIUM DESIGN

MSZ-EF
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ZALETY URZĄDZENIA:

Nowoczesny, smukły wygląd dla najbardziej wymagających 

Dostępny w 3 modnych kolorach

Wysoka klasa energetyczna dla chłodzenia i grzania

Usuwa bakterie i nieprzyjemny zapach w pomieszczeniu

Posiada 5 lat gwarancji

ZOBACZ DANE TECHNICZNE

15

PREMIUM DESIGN

MSZ-EF
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MSZ-SF/GF
CLASSIC

Kompaktowe urządzenie idealne 
do każdego wnętrza

Klimatyzatory MSZ -SF/GF 
charakteryzują się eleganckim 
i kompaktowym wyglądem, 
wysokim poziomem 
energooszczędności 
i zdumiewająco cichą pracą.  
Urządzenia z tej serii zapewniają 
komfortowe warunki 
w pomieszczeniu zgodnie 
z Twoimi wymaganiami.
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Eleganckie i kompaktowe
Atrakcyjny wygląd i wysoka jakość wykończenia to 
cechy eleganckich modeli klimatyzatorów. Prosty 
i ergonomiczny, prostokątny kształt oraz czysta 
biel obudowy wyróżniają tę konstrukcję, doskonale 
komponującą się z niemal każdym wystrojem wnętrz.

Jednostka wewnętrzna MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE MSZ-GF60VE MSZ-GF71VE

Jednostka zewnętrzna dla połączeń z jednostkami MXZ MUZ-SF25VE MUZ-SF35VE MUZ-SF42VE MUZ-SF50VE MUZ-GF60VE MUZ-GF71VE

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW - - 2,5 3,5 4,2 5,0 6,1 7,1

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - - 116 171 196 246 311 364

SEER ErP klasa energetyczna - - A++ A++ A++ A++ A++ A++

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW - - 3,2 4,0 5,4 5,8 6,8 8,1

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - - 764 923 1215 1351 1489 2204

SCOP ErP klasa energetyczna - - A+ A+ A+ A+ A+ A+

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 250*760*168 250*760*168 299*798*195 299*798*195 299*798*195 299*798*195 325*1100*238 325*1100*238

Waga kg 7,7 7,7 10 10 10 10 16 16

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 21-26-30-35-40 21-26-30-35-42 21-24-30-36-42 21-24-30-36-42 28-31-34-38-42 30-33-36-40-45 29-37-41-45-49 30-37-41-45-49

Grzanie dB(A) 21-26-30-35-40 21-26-30-35-42 21-24-34-39-45 21-24-34-40-46 28-31-36-42-47 30-33-38-43-49 29-37-41-45-49 30-37-41-45-49

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary wys.*szer.*głęb. mm - - 550*800*285 550*800*285 550*800*285 880*840*330 880*840*330 880*840*330

Waga kg - - 31 31 35 55 50 53

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C - - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

Grzanie °C - - -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Przywracanie ustawień klimatyzacji
za pomocą jednego przycisku

Zaledwie jeden przycisk w pilocie umożliwia przywrócenie 
ustawionej wcześniej temperatury. Wciśnij ten sam przycisk 

ponownie i natychmiast  powrócisz do poprzedniego ustawienia  
temperatury.  Ta funkcja w pilocie pozwala korzystać z mądrej, 

dostosowanej do indywidualnych potrzeb klimatyzacji.

22°C 18°C

GrzanieGrzanie

800mm

Idealnie 
dopasowana do 

montażu
nad drzwiami o 

szerokości 800 mm.

MUZ-SF25/35VE(H),42VE

MUZ-SF50, GF60/71VE
5LAT
GWARANCJA
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Jednostka wewnętrzna MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE MSZ-GF60VE MSZ-GF71VE

Jednostka zewnętrzna dla połączeń z jednostkami MXZ MUZ-SF25VE MUZ-SF35VE MUZ-SF42VE MUZ-SF50VE MUZ-GF60VE MUZ-GF71VE

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW - - 2,5 3,5 4,2 5,0 6,1 7,1

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - - 116 171 196 246 311 364

SEER ErP klasa energetyczna - - A++ A++ A++ A++ A++ A++

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW - - 3,2 4,0 5,4 5,8 6,8 8,1

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - - 764 923 1215 1351 1489 2204

SCOP ErP klasa energetyczna - - A+ A+ A+ A+ A+ A+

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 250*760*168 250*760*168 299*798*195 299*798*195 299*798*195 299*798*195 325*1100*238 325*1100*238

Waga kg 7,7 7,7 10 10 10 10 16 16

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 21-26-30-35-40 21-26-30-35-42 21-24-30-36-42 21-24-30-36-42 28-31-34-38-42 30-33-36-40-45 29-37-41-45-49 30-37-41-45-49

Grzanie dB(A) 21-26-30-35-40 21-26-30-35-42 21-24-34-39-45 21-24-34-40-46 28-31-36-42-47 30-33-38-43-49 29-37-41-45-49 30-37-41-45-49

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary wys.*szer.*głęb. mm - - 550*800*285 550*800*285 550*800*285 880*840*330 880*840*330 880*840*330

Waga kg - - 31 31 35 55 50 53

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C - - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

Grzanie °C - - -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Idealny klimat bez zakłóceń
Urządzenie zapewnia nadzwyczaj cichą pracę urządzenia na 
poziomie 21 dB(A) co jest porównywalne do ludzkiego szeptu. Oszczędny tryb czuwania

W urządzeniach klimatyzacyjnych serii SF i GF zredukowano 
ilość zużywanej energii podczas trybu czuwania do minimum.

Filtracja powietrza 
(filtr nano-platynowy)

Filtr zawiera cząsteczki platynowo-ceramiczne, gwarantujący 
trwały efekt usuwania bakterii i nieprzyjemnych zapachów 
w pomieszczeniu. 

Funkcja programowania 
klimatyzatora
Klimatyzator posiada wbudowany programator tygodniowy. 
Korzystanie z tej funkcji  pozwala ograniczyć zużycie energii, 
ponieważ klimatyzator będzie sam, automatycznie wyłączał 
się w wybranych przez nas godzinach i regulował temperaturę 
powietrza według naszych potrzeb. 

 10W

1W
90%

redukcji

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH

Start
samolotu

Wnętrze
metra Odkurzacz Szmery

w domu Szept Szelest
liści

120dB 90dB 60dB 40dB 21dB 10dB

dla modelu SF25/35

bez trybu 
oszczędnego 
czuwania

z trybem 
oszczędnego 
czuwania

CLASSIC

MSZ-SF/GF
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ZALETY URZĄDZENIA:

Kompaktowe wymiary

Szeroka gama  modeli urządzenia

Klimatyzatory o największej mocy chłodniczej

Niskie zużycie energii elektrycznej

5 lat gwarancji

CLASSIC

ZOBACZ DANE TECHNICZNE

19

CLASSIC

MSZ-SF/GF
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MSZ-HJ
ECONOMY

Wysoka jakość
w atrakcyjnej cenie

Kompaktowe, wysokowydajne 
urządzenia serii HJ gwarantują 
nadzwyczajną oszczędność 
energii i komfort we wszystkich 
pomieszczeniach. Seria MSZ-HJ  
łączy sobie zalety zaawansowanej 
technologii, podstawowych funkcji 
sterowania z nowoczesnym designem, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
atrakcyjnej ceny do jakości.
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Elegancka konstrukcja  
z płaskim panelem przednim
Atrakcyjna konstrukcja płaskiego panelu zastosowana 
z przodu jednostki wewnętrznej. Prosty wygląd komponuje 
się z estetyką pomieszczenia. Kompaktowe wymiary 
ułatwiają montaż w wąskich, ograniczonych przestrzeniach.

Automatyczna prędkość 
wentylatora
Tryb obrotów wentylatora automatycznie dostosowuje 
prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej do warunków 
aktualnie panujących w pomieszczeniu.

Komfort non stop
Wydajność klimatyzacji pozwala na szybkie wyeliminowane 

różnicy między temperaturą ustawioną, a rzeczywiście 
panującą w pomieszczeniu. Zarówno w przypadku chłodzenia 

w najcieplejsze dni lata jak i grzania w mroźne zimowe noce, 
po osiągnięciu żądanej temperatury jest ona utrzymywana, 

zapewniając niezmienny komfort w pomieszczeniu.
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TABELA DANYCH TECHNICZNYCH

Idealny klimat bez zakłóceń 
Cisza i relaks w Twoim zasięgu. Praca to zaledwie 22 dB(A) i jest tak 
cicha, że aż trudno się zorientować czy klimatyzator jest załączony.

Start
samolotu

Wnętrze
metra Odkurzacz Szmery

w domu Szept Szelest
liści

120dB 90dB 60dB 40dB 22dB 10dB

dla modelu HJ25/35

Automatyczny restart
Funkcja szczególnie użyteczna w czasie przerwy w dostawie prądu. 
Po przywróceniu zasilania klimatyzator automatycznie powróci do 
pracy.

Jednostka wewnętrzna MSZ-HJ25VA MSZ-HJ35VA MSZ-HJ50VA

Jednostka zewnętrzna MUZ-HJ25VA MUZ-HJ35VA MUZ-HJ50VA

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW 2,5 3,15 5,0

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 171 212 292

SEER ErP klasa energetyczna A A A+

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW 3,15 3,6 5,4

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 698 885 1267

SCOP ErP klasa energetyczna A A A+

Jednostka wewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 290*799*232 290*799*232 290*799*232

Waga kg 9 9 9

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 22-30-37-43 22-31-38-45 28-36-40-45

Grzanie dB(A) 23-30-37-43 23-30-37-44 27-34-41-47

Jednostka zewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 538*699*249 538*699*249 550*800*285

Waga kg 24 25 36

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C +15 ~ +46 +15 ~ +46 +15 ~ +46

Grzanie °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MUZ-HJ25/35VA

MUZ-HJ50VA

5LAT
GWARANCJA

ECONOMY

MSZ-HJ
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ZALETY URZĄDZENIA:

Możliwość montażu klimatyzacji na istniejących przewodach chłodniczych

Po uruchomieniu bardzo szybko nastawia preferowaną temperaturę w pomieszczeniu 

Idealny na każdą kieszeń

5 lat gwarancji 

ECONOMY

ZOBACZ DANE TECHNICZNE

23

ECONOMY

MSZ-HJ
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NOWOŚĆ

MFZ-KJ
PREMIUM

Genialna konstrukcja zapewniająca 
nawiew powietrza przy podłodze
Wysoka wydajność urządzenia, 
energooszczędność oraz konstrukcja 
harmonizująca z przestrzenią mieszkalną 
podnoszą wartość pomieszczenia. 
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Nawiew powietrza 
w różnych kierunkach
Trzy specjalnie wyprofilowanie żaluzje sterują nawiewem powietrza 
i pozwalają na dowolną konfigurację komfortu, zgodnie z preferencjami.

Przywracanie ustawień 
klimatyzacji za pomocą 

jednego przycisku 
(Tryb „I save”)

Uproszczona funkcja programowania umożliwia 
przywrócenie ustawionej wcześniej temperatury, 

po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie. 
Opuszczając pomieszczenie, idąc spać lub w innych 

sytuacjach, przycisk ten pozwala korzystać z mądrej, 
dostosowanej do potrzeb klimatyzacji. 

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MUFZ-KJ25/35VE

MUFZ-KJ50VA

Grzanie Chłodzenie

5LAT
GWARANCJA
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TABELA DANYCH TECHNICZNYCH

Programator tygodniowy 
Klimatyzator posiada wbudowany programator tygodniowy. 
Korzystanie z tej funkcji pozwala ograniczyć zużycie energii, 
ponieważ klimatyzator będzie sam, automatycznie wyłączał 
się w wybranych przez nas godzinach i regulował temperaturę 
powietrza według naszych potrzeb.

Automatyczna zmiana  
trybu pracy
Klimatyzator automatycznie przełącza tryb pracy między 
chłodzeniem i grzaniem w celu utrzymania żądanej temperatury.

Jednostka wewnętrzna MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE MFZ-KJ50VE

Jednostka zewnętrzna MUFZ-KJ25VE MUFZ-KJ35VE MUFZ-KJ50VE

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW 2,5 3,5 5,0

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 102 150 266

SEER ErP klasa energetyczna A+++ A++ A++

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW 3,4 4,3 6,0

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 1059 1110 1406

SCOP ErP klasa energetyczna A+ A+ A+

Jednostka wewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 600*750*215

Waga kg 15

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 20-25-30-35-39 27-31-35-39-44

Grzanie dB(A) 19-25-30-35-41 29-35-40-45-50

Jednostka zewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 550*800*285 880*840*330

Waga kg 37 37 55

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C -10 ~ +46

Grzanie °C -15 ~ +24

PREMIUM

MFZ-KJ
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ZALETY URZĄDZENIA:

Prosty, smukły wygląd

Łatwy montaż i serwisowanie 

Swobodna regulacja strumieniami powietrza

Możliwość zabudowy klimatyzatora w ścianie

5 lat gwarancji 

MFZ-KJ
PREMIUM

ZOBACZ DANE TECHNICZNE

27
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INNE  
URZĄDZENIA 
KLIMATYZACYJNE  
Z OFERTY MITSUBISHI ELECTRIC 
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Klimatyzatory kasetonowe 1-stronne 
zapewniają doskonałe dopasowanie 
do każdego pomieszczenia, dzięki 
łatwemu montażowi w zabudowie sufitu. 
Dzięki wąskiej konstrukcji świetnie 
sprawdzają się w sytuacjach, gdzie 
istnieją ograniczenia w montażu, tj. niskie 
przestrzenie międzysufitowe.

Za pomocą pilota można sterować 
wlotem powietrza, regulując kierunek 
nawiewu w lewo, prawo, w górę lub 
w dół, co pozwala na wyeliminowanie 
problemu przeciągów.

MLZ-KA
KASETONOWE 1-STRONNE

Jednostka wewnętrzna MLZ-KA25VA-E3 MLZ-KA35VA-E3 MLZ-KA50VA-E3

Jednostka zewnętrzna dla jednostek MXZ dla jednostek MXZ dla jednostek MXZ

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW 2,5 3,5 4,8

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - - -

SEER ErP klasa energetyczna - - -

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW 3,4 4,0 6,0

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok - - -

SCOP ErP klasa energetyczna - - -

Jednostka wewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 175*1102*360

Waga kg 15

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 29-32-35 31-34-37 34-38-43

Grzanie dB(A) 28-32-36 31-35-38 34-39-43

Jednostka zewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm - - -

Waga kg - - -

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C - - -

Grzanie °C - - -

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH
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Klimatyzatory kasetowe z 4-stronnym 
wypływem powietrza, doskonałe do montażu 
w przestrzeniach międzysufitowych, 
posiadają standardowe wymiary kasetonu. 
Urządzenia gwarantują maksymalny komfort 
poprzez równomierne rozprowadzenie 
powietrza po całym pomieszczeniu.

SLZ-KA
KASETONOWE 4-STRONNE

Jednostka wewnętrzna SLZ-KA25VA(L)Q2 SLZ-KA35VA(L)Q SLZ-KA50VA(L)Q

Jednostka zewnętrzna SUZ-KA25VA4 SUZ-KA35VA4 SUZ-KA50VA4

Czynnik chłodniczy, zasilanie (V/faza/Hz) R410A(*1), do jednostki zewnętrznej: 230 / 1 / 50 

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW 2,6 3,5 4,6

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 190 240 316

SEER ErP klasa energetyczna B A A

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW 3,2 4,0 5,0

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 789 932 1325

SCOP ErP klasa energetyczna A A A

Jednostka wewnętrzna Wymiary (panel) wys.*szer.*głęb. mm 235*570*570 < 20*650*650 >

Waga (panel) kg 17 <3>

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 29-33-38 30-34-39

Grzanie dB(A) 48 50 52

Jednostka zewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 550*800*285 880*840*330

Waga kg 30 35 54

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Grzanie °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH
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Klimatyzator idealny do montowania 
w pomieszczeniach z obniżonym sufitem. 
Doskonale zamaskowany sprawia, że 
praktycznie jest niewidoczny. 
Jest to urządzenie energooszczędne, bardzo 
ciche, posiadające możliwość automatycznej 
zmiany pracy pomiędzy chłodzeniem, 
a grzaniem oraz automatyczny tryb powrotu 
do pracy po przerwie w dostawie prądu.

SEZ-KD
KANAŁOWE

Jednostka wewnętrzna SEZ-KD25VAQ/VAL SEZ-KD35VAQ/VAL SEZ-KD50VAQ/VAL SEZ-KD60VAQ/VAL SEZ-KD71VAQ/VAL

Jednostka zewnętrzna SUZ-KA25VA4 SUZ-KA35VA4 SUZ-KA50VA4 SUZ-KA60VA4 SUZ-KA71VA4

Czynnik chłodniczy, zasilanie (V/faza/Hz) R410A(*1), do jednostki zewnętrznej: 230 / 1 / 50 

Chłodzenie Wydajność Nominalna kW 2,5 3,5 5,1 5,6 7,1

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 168 219 313 376 477

SEER ErP klasa energetyczna A A+ A+ A A

Grzanie
(Średniosezonowe)

Wydajność Nominalna kW 2,9 4,2 6,4 7,4 8,1

Roczna zużycie energii elektrycznej kWh/rok 808 979 1653 1878 2202

SCOP ErP klasa energetyczna A A+ A A+ A

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 200*790*700 200*990*700 200*1190*700

Waga kg 18 21 23 27

Poziom dźwięku (SPL) Chłodzenie dB(A) 22-25-29 23-28-33 29-33-36 29-33-37 29-34-39

Grzanie dB(A) 48 50 52 55 55

Jednostka zewnętrzna Wymiary wys.*szer.*głęb. mm 550*800*285 880*840*330

Waga kg 30 35 54 50 53

Rekomendowane zakresy pracy 
(zewnętrzne)

Chłodzenie °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Grzanie °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH



32

JAK DOBRAĆ KLIMATYZACJĘ 
DO NASZYCH POTRZEB?

Jeśli znasz już odpowiedzi na powyższe pytania, wybierz model 
klimatyzacji i agregatu zewnętrznego

1

3

5 6

2

4

7 8

PRZEZNACZENIE

Gdzie chcesz umieścić 
klimatyzację?
Każde z pomieszczeń w domu jak 
sypialnia, salon, kuchnia wymaga innego 
systemu klimatyzacyjnego.

TYP KLIMATYZACJI

Określ preferowany 
wygląd i wymiary 
urządzenia?
Uwzględniając  funkcjonalność 
pomieszczenia oraz jego charakter 
wybieramy jednostki wewnętrze ścienne, 
przypodłogowe, kanałowe, kasetonowe.

EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA

Ile prądu pobiera 
klimatyzator?
Im wyższa klasa energetyczna, tym 
rachunki za energię elektryczną są niższe.

GŁOŚNOŚĆ URZĄDZENIA

Jaki poziom głośności 
emituje klimatyzacja?
Dbając o komfort przy użytkowaniu 
klimatyzatora zwróć  uwagę na  głośność 
pracy urządzenia – nie powinien 
przekraczać 30 dB. 

WYDAJNOŚĆ
KLIMATYZATORA 
Jakie zadanie ma 
spełniać klimatyzacja? 

Podstawową funkcją klimatyzatora 
jest chłodzenie, ale może być również 
alternatywą do ogrzewania pomieszczeń.

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 
W ilu pomieszczeniach 
chcesz zainstalować 
klimatyzację? 

Jeśli chcesz zainstalować klimatyzację 
w całym domu, możliwe jest podłączenie 
kilku jednostek wewnętrznych do jednej 
jednostki zewnętrznej. 

MOC CHŁODNICZA 
Na co zwrócić 
uwagę przy doborze 
mocy chłodniczej 
klimatyzatora? 

Przy doborze mocy chłodniczej 
powinniśmy prać pod uwagę: 
nasłonecznienie, lokalizację 
pomieszczenia, ilość urządzeń 
elektronicznych, ilość osób 
przebywających w pomieszczeniu.

DODATKOWE FUNKCJE 
Jakie inne cechy 
powinien spełniać 
idealny klimatyzator? 
Przydatne jest: zdalne sterowanie 
temperaturą z dowolnego miejsca na 
świecie, czujnik wykrywający obecność 
ludzi w pomieszczeniu lub możliwość 
eliminacji nieprzyjemnych zapachów, 
bakterii i wirusów w pomieszczeniu.

A+++

?
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                                                         WYBIERZ MODEL JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

URZąDZENIA ŚCIENNE

MSZ-FH MSZ-EF

MSZ-SF MSZ-GF MSZ-HJ

URZąDZENIA PRZYPODŁOGOWE URZąDZENIA KASETONOWE 1-STRONNE

MFZ-KJ MLZ-KA

URZąDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE URZąDZENIA KANAŁOWE

SLZ-KA SEZ-KD

                                                         WYBIERZ MODEL JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KROK 1

KROK 2

MUZ-FH25/35VE(HZ) 
MUZ-EF25/35VE(H),42VE
MUZ-SF25/35/42VE(H)
                 MUFZ-KJ25/35VE
MUZ-HJ25/35/50VA

MUZ-FH50VE
MUZ-EF50VE
MUZ-SF/GF50/60/71VE(H)
                 MUFZ-KJ50VE

SUZ-KA25/35VA4 SUZ-KA50/60/71VA4

35/50 35/60

25/35 25/3525/35 25/35/42

25

35/50

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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SYSTEMY 
MULTI SPLIT

Układy klimatyzacji serii POWER MULTI MXZ 
dedykowane są dla tych, którzy poszukują 
wydajnego i elastycznego systemu klimatyzacji 
obejmującego swoim działaniem kilka pomieszczeń. 

Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie 
w różnych aranżacjach: od mieszkań i apartamentów, 
przez pomieszczenia usługowe, biura oraz 
pensjonaty. 

KORZYŚCI:

połączenie od 2 do 8 klimatyzatorów 

sterowanie jednym systemem różnych modeli klimatyzatorów Mitsubishi Electric 

możliwość sterowania jednego urządzenia lub kilku jednocześnie

niezależne chłodzenie lub grzanie poszczególnych pomieszczeń
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SYPIALNIA SALON

POKÓJ

PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIA 
KLIMATYZACJI 
W MIESZKANIU

POKÓJ

SYPIALNIA

MSZ-EF

MSZ-KJ

MSZ-FH

SALON

POWER MULTI  MXZ
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KUCHNIA SYPIALNIA

MSZ-FH MSZ-HJ

PARTER

KUCHNIA SYPIALNIA
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA 
KLIMATYZACJI W DOMU

PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIA 
KLIMATYZACJI 

W DOMU

MSZ-SF MSZ-GF

PIĘTRO

POKÓJ

POKÓJ PIĘTRO

POWER MULTI  MXZ
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ZyMETriC Sp. z o.o. 
Generalny Przedstawiciel 

Mitsubishi Electric w Polsce

ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa

tel.: +48 22 814 06 85 
fax: +48  22 614 13 98 

www.mitsubishi-electric.pl


