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Vă prezentăm o unitate interioară elegantă, cu filtre de purificare a aerului de mare 
eficienţă. Interfaţa Wi-Fi şi multiplele posibilităţi de control, precum şi funcţionarea în 
regim de încălzire până la temperaturi exterioare de -15°C, contribuie la îmbunătă-
ţirea gradului de confort.

Wi-Fi şi sistemul de control
Interfaţa Wi-Fi (Opţională)
Interfaţa opţională permite utilizatorilor să controleze şi să verifice  
starea de funcţionare a aparatelor de aer condiţionat cu ajutorul  
calculatoarelor, tabletelor şi a telefoanelor mobile.

 

Interfaţa de control a sistemului (Opţională)
•Face posibilă pornirea/oprirea la distanţă.
• În funcţie de interfaţa utilizată, este posibilă conectarea unei
telecomenzi cu fir, cum ar fi PAR-32MAA.

•Controlul centralizat se poate realiza prin conectarea la M-NET.
*Interfaţa Wi-Fi şi interfaţa de control a sistemului nu pot fi utilizate simultan.

Filtru de purificare a aerului cu ioni de argint
Aparatul este prevăzut standard cu un filtru de mare eficienţă, care
reţine şi neutralizează bacteriile, polenul şi alţi alergeni din aer.
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Indoor Unit Outdoor Unit Remote
Controller

MSZ-W SERIES

MSZ-WN25/35VA
MUZ-WN25/35VA

Please fill out the requested information
Please fill out the requested information

Control avansat inverter – 
funcţionare eficientă în toate perioadele
Tehnologia inverter de ultimă generaţie a firmei Mitsubishi Electric asigură reglarea automată a capacităţii echipamentului în funcţie de necesitate. 
Acest lucru reduce consumul excesiv de energie electrică şi, prin urmare, permite încadrarea aparatului în clasa “A+” de eficienţă energetică.

Răcire Încălzire

*în condiții medii.
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Domeniu mai larg de funcţionare în regim de încălzire
Ca urmare a extinderii domeniului de funcţionare în regim de                � Domeniu de funcţionare (Încălzire)

încălzire, aceste modele sunt potrivite pentru o gamă mai largă 
de aplicaţii decât modelele anterioare. 

MUZ-WN –15°C

Optional Optional

Wi-Fi
Interface

OptionalOptional

SEER Clasa A++(6.1)

SCOP Clasa A+(4.0)

Interfaţa Wi-Fi

Telefon mobil

Interfaţa de control a sistemului

Silver-ion

MSZ-WN25/35VA

Filtru purificator
Acest  filtru  produce  un  efect  constant  antibacterian  şi  
dezodorizant. Suprafaţa  tridimensională  a  fost  mărită,  crescând  
astfel  suprafaţa de captare a filtrului. Datorită acestor caracteristici, 
filtrul purificator de aer colectează mai mult praf decât filtrele 
convenţionale, eficienţa superioară a filtrării aerului ridicând gradul 
de confort la un nou nivel.

� Filtrul poate fi spălat cu apă
   (menţinând efectul de curăţare a aerului)   Suprafaţă 3D (Suprafaţă ondulată)
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Introducing a stylish indoor unit with high-performance air purifying filters. 
Wi-Fi and system controller connectivity, and a heating operation range down 
to -15°C contribute to greater room comfort.

Wi-Fi and System Control

Wi-Fi Interface (Optional)
Optional interface enabling users to control air conditioners and 
check operating status via devices such as personal computers, 
tablets and smartphones.

•Remote on/off operation is possible by input to the connector.
•Depending on the interface used, connecting a wired remote-
control such as the PAR-32MAA is possible.

•Centralized control is possible when connected to M-NET.
 *Wi-Fi Interface and System Control Interface cannot be used simultaneously.

Silver-ionized Air Purifying Filter

The high performance filter is attached as standard. Captures the 
bacteria, pollen and other allergens in the air and neutralises them.

System Control Interface (Optional)

� Operating Range (Heating)

MUZ-WN –15°C +24°C

Unitate interioară              Unitate exterioară                        Telecomandă

MSZ-W

MSZ-WN25/35VA
MUZ-WN25/35VA

SEER SCOP
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Advanced Inverter Control – 
Efficient Operation All the Time

Mitsubishi Electric’s cutting-edge inverter technologies are adopted to provide automatic adjustment of operation load according to need. This 
reduces excessive consumption of electricity, and thereby realises an Energy Rank “A+”.

25/35 25/35
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Cooling Heating

*in average condition.
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Wider Heating Operating Range

As a result of an extended operating range in heating, these 
models accommodate a wider range of usage environments and 
applications than previous models. 

Optional Optional

Wi-Fi
Interface

OptionalOptional

SEER Rank A++(6.1)

SCOP Rank A+(4.0)

WiFi interface

Smartphone

System control interface

Silver-ion

MSZ-WN25/35VA

Air Purifying Filter
This filter generates stable antibacterial and deodourising effects. 
The size of the three-dimensional surface has been increased as 
well, enlarging the filter capture area. These features give the Air 
Purifying Filter better dust collection performance than conventional 
filters. The superior air-cleaning effectiveness raises room comfort 
yet another level. 

� It is okay to wash the filter with water
(air-cleaning effect is maintained) 3D surface (Waved surface)

Tip Inverter în pompă de căldură
Unitate interioară MSZ-WN25VA MSZ-WN35VA
Unitate exterioară MUZ-WN25VA MUZ-WN35VA
Agent frigorific R410A (*1)

Alimentare Sursă Alimentare electrică de la unitatea exterioară
electrică  Unitate exterioară ( V / Faze / Hz ) 230V / Monofazică / 50Hz

Capacitate proiectată kW 2.5 3.1
173
6.2
A++

3.15
1.4 - 3.5

Consum energetic anual (*2)                                                kWh/a 141
SEER (*4) 6.2

Răcire Clasa de eficienţă energetică A++

Nominală kW 2.5Capacitate
Min-Max kW 1.3 - 3.0

Putere instalată Nominală kW 0.710 1.020

Încălzire 
(Sezon
mediu)(*5)

Capacitate proiectată kW 1.9(-10ºC) 2.4(-10ºC)

Capacitate
declarată

la temperatura de proiectare kW 1.9(-10ºC) 2.4(-10ºC)
la temperatura bivalentă kW 1.9(-10ºC) 2.4(-10ºC)
la temperatura limită de lucru kW 1.6(-15ºC) 2.0(-15ºC)

Capacitate de încălzire de rezervă kW 0.0(-10ºC) 0.0(-10ºC)
Consum energetic anual (*2) kWh/a 628 793
SCOP (*4) 4.2 4.3

Clasa de eficienţă energetică A+ A+

Capacitate Nominală kW 3.15 3.60
Min-Max kW 0.9 - 3.5 1.1 - 4.1

Putere instalată Nominală kW 0.850 0.975
Curent maxim în funcționare A 5.8 6.5

Unitate
interioară

Putere instalată Nominală kW 0.020 0.026
Curent maxim în funcționare A 0.3 0.3
Dimensiuni H*W*D mm 290-799-232 290-799-232
Masă kg 9 9

Debit de aer (SLo-Lo-
Mid-Hi-SHi) (*3)

Răcire m3/min 3.8 - 5.5 - 7.3 - 9.5 3.8 - 5.7 - 7.8 - 11.4
Încălzire m3/min 3.5 - 5.5 - 7.5 - 10.0 3.5 - 5.5 - 7.5 - 10.3

Presiune sonoră (SPL)
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)(*3)

Răcire dB(A) 22 - 30 - 37 - 43 22 - 31 - 38 - 46
Încălzire dB(A) 23 - 30 - 37 - 43 23 - 30 - 37 - 44

Putere sonoră (PWL) Răcire dB(A) 57 60
Dimensiuni H*W*D mm 538-699-249 538-699-249
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Masă kg 24
Răcire m3/min 31.5Debit de aer
Încălzire m3/min 31.5

Unitate
exterioară Presiune sonoră (SPL) 
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Putere sonoră (PWL) Răcire dB(A) 63
Curent maxim în funcționare A 5.5
Siguranţă fuzibilă A 10 10

Traseu
Diametru Lichid/Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52

20frigorific Lungime max. Unit. exterioară-interioară m 20
Înălţime max. Unit. exterioară-interioară m 12 12

Domeniu de funcţionare
garantat (temp. exterioare)

Răcire ˚C -10 ~ +46 -10 ~ +46
Încălzire ˚C -15 ~ +24 -15 ~ +24

 

(*1) Scăpările de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Agenţii frigorifici cu un potenţial mai scăzut de încălzire globală (GWP) contribuie mai puţin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai mare, în cazul scurgerii în atmosferă.
Acest aparat conţine un agent frigorific fluid cu un GWP egal cu 1975. Aceasta înseamnă că, dacă ar exista scăpări în atmosferă de 1 kg din acest fluid, impactul asupra încălzirii globale va fi de 1975 de ori mai mare decât în cazul a 1 kg de CO2,
pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercaţi niciodată să interveniţi asupra circuitului frigorific sau să demontaţi singur echipamentul, solicitaţi întotdeauna personal specializat.
În Raportul de evaluare IPCC 4, potenţialul de încălzire globală GWP pentru R410A este 2088.

(*2)  Consumul de energie pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie  depinde de modul în care este utilizat aparatul şi de locul unde este montat.
(*3)  SHi: Viteza maximă
(*4)  SEER, SCOP şi descrierile aferente acestora se bazează pe Regulamentul Comisiei Delegate (UE) Nr. 626/2011. Condiţiile de temperatură pentru calculul SCOP sunt pentru "Sezonul mediu”.
(*5)  Pentru specificaţiile de încălzire în perioada sezonului mai cald, vă rugăm să consultaţi pagina 63 din catalog.
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