
ENERGIESLURPER?
Of toch niet! Mitsubishi Electric  
is de energiezuinigste op de markt

Voordat we in gaan op wat details en waarom 
niet enkel je portomonnee hier vrolijk van wordt,  
eerst even dit. 

Je beseft het misschien niet, maar de kans is behoorlijk 
groot dat je al een warmtepomp in huis hebt. Namelijk je 
koelkast. Deze warmtepomp ver plaatst de warmte van 
binnen naar buiten en koelt zo de ruimte in de kast af.

Net als bij koelkasten bestaat er ook een energielabel voor 
de lucht-lucht-warmte pompen tot 12 kW. De Europese 
Unie voerde deze ErP-richtlijn in om het totale energie-
gebruik te drukken. Namelijk door energie verslindende 
producten te elimineren en deze te vervangen door  
producten met een hoog energetisch rendement.

Het Basis-lijn model van Mitsubishi Electric heeft dus 
een hoog energetisch rendement. Aan de hand van de 
berekeningen hiernaast te zien, wordt duidelijk dat met 
de HR-unit je het huis voorziet van een aangenaam kli-
maat, met een lager energieverbruik dan die van een 
gemiddelde koelkast.

OM TE BEGINNEN, 
SCAN JE DE QR 
CODE HIERONDER

Met deze tool selecteer je in een minuut of twee jouw perfecte  
airconditioning voor thuis of kleinzakelijke toepassing. Het is handig  
voordat je start de afmetingen (lxbxh) van de betreffende ruimte(s) te weten. 

IN 3 STAPPEN EEN COMFORTABEL 
BINNENKLIMAAT

Stap  1

In hoeveel ruimtes wil je  
airconditioning?

Stap  2

Wat zijn de afmetingen van  
jouw ruimtes? 

Stap   3

Wat voor type en stijl airconditioning 
wil je in welke ruimte?

Jouw airconditioning!
Met dit advies ben je op hoogte van alle mogelijk-
heden om je huis duurzaam te voorzien van een 
aangename binnentemperatuur.

JAARLIJKS ENERGIEGEBRUIK 

Airco Unit MSH-HR25VF 141 kWh
Gemiddelde koelkast  163 kWh
Kosten stroom  € 0,22682/kWh
(3-jarig contract eneco)

Kosten Basis-lijn model €31,98 
Kosten koelkast €36,97

De energieslurper in je huis  
is dus niet de airco!

Basislijn model

EEN OPTIMAAL  
KLIMAAT IN HUIS 
Een duurzaam en comfortabel binnenklimaat in de  
woon, werk- of slaapkamer.

BASISLIJN AIRCONDITIONING



HOE STAAT ‘IE?
Bekijk het basis-lijn model 
virtueel bij je thuis.

 
 

Scan de qr code  
om te beginnen.
Of ga naar alklima.nl/ar

Flexibele plaatsing
Voor montage hoog aan de wand of boven 
deuren en ramen. Voor de installatie zijn geen 
ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig.

Een gezond binnenklimaat
De basislijn is uitgerust met een luchtzuiverings-
filter. Het ‘zilver-geïoniseerde luchtreinigingsfilter’ 
zorgt ervoor dat de concentratie negatieve ionen 
vermeerderd zodat de vervuilers zich aan elkaar 
hechten en neerslaan in het filter.

>
800µm

Econo Cool
Econo Cool is een intelligente functie voor het regelen 
van de temperatuur. Econo Cool past de luchtstroom 
op het lichaam aanzo dat de airco minder hard hoeft te 
werken. Op deze manier wordt 20% energie bespaart!

*(modellen voor de klimaatbeheersing van kleine 
en middelgrote ruimten tot 3,5 KW),

Een airco, dat maakt toch veel lawaai...?
Een misvatting die vaak gemaakt wordt. Uiteraard is 
een airco niet geluidsloos, maar met een geluid van 
22 dB* is er weinig misvatting mogelijk dat deze unit 
herrie maakt. Het aantal decibel is namelijk vergelijk-
baar met het ritselen van blaadjes, wat 20 dB is.

Een toevoeging aan elke ruimte
De alleskunner voor ieder huis. Zijn strakke 
vormgeving en uitgebreide functionaliteit 
maken het basis model de ideale oplossing 
voor een comfortabel binnenklimaat. Waar 
huis dan ook.


