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TAKKASSETT
SLZ-KF

SLZ Takkassett med ny design och förbättrad kontroll av luftflödet är nu 

en av dem tystaste på marknaden. Denna kassettmodell passar perfekt 

för såväl hemma miljöer som kontor och affärslokaler. Inomhusdelen är 

designad för att användas i ett 600 x 600 undertakssystem men kan 

även användas i ett fast tak. Installationsdjup som behövs är endast 

245 mm. Den nya panelens djup har minskats till 10 mm. Samtliga 

modeller har inbyggd kondensvattenpump och kan anslutas till våra 

MXZ multisplit system för värme drift ned till -25°C** Mitsubishi Electric 

värmepumpar är självklart anpassade till vårt kalla nordiska klimat. 

Mitsubishi Electric stora styrka är att all forskning och produktutveckling 

sker i egna laboratorier, samt att alla viktiga komponenter tillverkas i egna 

fabriker. Detta gör att vi kan garantera kvaliteten och prestandan på alla 

produkter som säljs under varumärket Mitsubishi Electric.



Produktinformation

Tillbehör
PAC-SF1ME-E Advanced I-See 3D sensor

PAR-32MAA-J Trådbunden Fjärrkontroll 

MAC-557IF-E Wifi interface för kontroll via MELCloud

PAC-SE41TS-E Trådbunden temperaturgivare 

MAC-AUTO3-1.5 Värmekabel ink klixon  

Takkassett
MODELL SUZ-KA25VA5

SLZ-KF25VA2
SUZ-KA35VA5
SLZ-KF35VA2

SUZ-KA50VA5
SLZ-KF50VA2

Kyleffekt (kW) 2.6 (1.5-3.2) 3.5 (1.4-3.9) 4.6 (2.3-5.2)

Värmeeffekt (kW) 3.2 (1.3-4.2) 4.0 (1.7-5.0) 5.0 (1.7-6.0)

SEER / SCOP (A) A++ 6.3 / A+ 4.3 A++ 6.5 / A+ 4.3 A++ 6.3 / A+ 4.3

Köldmedium R410A

Avsäkring utedel (A(T)) 10 10 20

Spänning (V) 230/1/50

Rördimensioner (Gas/Vätska) 3/8” / 1/4” 1/2” / 1/4”

Ljudnivånivå låg/med/hög (SPL dB(A) 25/28/31 25/30/34 27/34/39

Dimensioner Inne del B x H x D <Panel> (mm) 570 x 245 x 570 <625 x 10 x 625>

Dimensioner Utedel B x H x D (mm) 800 x 550 x 285 840 x 880 x 330

Vikt (kg) 30 35 54

Max tillåtna totala rörlängd (m) 20 30

Min driftområde värme / kyla -10ºC / -10ºC -10ºC  / -10ºC -15ºC  / -10ºC 

SLP-2FALM Grill med trådlös fjärrkontroll & mottagare ingår i leverans.

Med den nya och förbättrade 3D I-See sensorn är det enklare än någonsin 

att spara energi. 8 sensor element upptäcker alla personer i rummet inom 

en radie på 12 meter. Sensorn känner av antalet personer i rummet och 

anpassar effekten därefter. Beroende på var personerna i rummet befinner 

kan även luftriktningen anpassas för att maximal komfort skall uppnås.  

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

www.mitsubishi-aircon.se

** Endast i kombination med MXZ-2E53 VAHZ
- För detaljerade uppgifter hänvisar vi till Databook eller tekniska uppgifter från fabriks   
 dokumentation för respektive produkt. 
- Denna produkt innehåller köldmedium typ R410A med ett GWP-värde av 1975 (CO2 =1kg). 
 Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gasförordning.

För att säkerställa energi effektiv och säker värme och kyldrift vid extrem väderlek, bör maskinerna skyddas från snö och vind.  
Stativ höjd enligt gällande norm för respektive klimatzon.

Med en ny och förbättrad design av 
fläkthjulet har njudnivån sänkts med hela 

14 % SLZ-KF är nu en av den tystaste 
kassett modellen på marknaden!

MXZ Kompatibilitet

MODELL MXZ-2D33VA MXZ-2D42VA MXZ-2D53VAH MXZ-2E53VAHZ MXZ-3D54VA MXZ-4E72VA MXZ-5E102VA

SLZ-KF � VA2 & senare VAH2 & senare � � � �

Det är inte bara inomhusdelen som fått sig en markant förbättring. PAR-

SL100A-E den trådlösa fjärrkontrollen, har nu bakgrundsbelysning och fler 

möjligheter för inställning av luftflödet samt ger dig full kontroll över I-See 

sensorn om du väljer detta energibesparande tillbehör. Med Veckotimer 

funktionen kan du spara ännu mer energi. Självklart så medföljer denna 

fjärrkontroll tillsammans med inomhusdelen.

Data enligt JIS (ISO 5151) 2015-10 
Mitsubishi reserverar sig för eventuella tryckfel.
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