
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Ecodan lucht/water warmtepompen
De ecologische oplossing voor een comfortabel binnenhuisklimaat
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INHOUD

Als globale marktleider in duurzame technologie voorziet 
Mitsubishi Electric in tal van oplossingen om gebouwen te 
koelen, te ventileren, te verwarmen en te controleren. 

Met de Ecodan lucht/water warmtepomp zetten we onze 
energie-efficiënte traditie verder en dagen we de klassieke 
verwarmingssystemen uit! 

Verwarmen en koelen met groene energie maakt dan ook een 
wereld van verschil. 

Inleiding en inhoud // 

Door te kiezen voor een Ecodan warmtepomp, pakt u globale 
klimaatproblemen lokaal aan en bespaart u op uw 
energiefactuur (niet op uw comfort).

Benieuwd hoe dat in z’n werk gaat? Lees dan vooral verder! 

Mitsubishi Electric staat synoniem voor 
duurzame energie
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Warmtepomptechniek 
voor een zorgeloos comfort

Het begin van een nieuwe generatie
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Wie vandaag aan nieuwbouw of renovatie denkt, komt 
vanzelf bij duurzaamheid uit. Ook voor de verwarming van de 
woning en de productie van sanitair warm water. Iedereen is 
het erover eens dat we af moeten van fossiele brandstoffen. 
De Ecodan lucht/water warmtepomp biedt het perfecte, 
duurzame alternatief. 

Uit de lucht gegrepen energie
Met omgevingslucht als energiebron, de woning volledig 
elektrisch verwarmen, koelen en van warm sanitair water 
voorzien. Kan dat? 

Absoluut! Het is niet alleen voordelig voor het milieu, maar ook 
voor u. Naast een betrekkelijk lage investeringskost en een 
vlotte installatie behalen onze lucht/water 
warmtepompsystemen even hoge rendementen als 
grondgebonden systemen. En uw comfort blijft op elk moment 
verzekerd! 

Smart Grid Ready 
Een Smart Grid (SG) is een intelligent energienet waaraan een 
meet-en regelsysteem is toegevoegd. Bijna alle Ecodan 
luchtwater warmtepompen kregen het SG Ready label, wat 
betekent dat ze regeltechnisch aangesloten kunnen worden 
aan een smart grid. Ze worden gemonitord met behulp van de 
Modbus converter. 

Met een SG Ready systeem kan je vanaf iedere locatie 
controle op de warmtepomp uitvoeren, real-time het 
rendement van de installatie bekijken en vanop afstand 
aanpassingen doorvoeren, dit ten voordele van 
energiebesparing of het comfort van de gebruiker. 

Bij eventuele storingen worden deze automatisch 
gecommuniceerd naar bijvoorbeeld de installateur. Deze kan 
zo op zijn beurt anticiperen op onregelmatigheden nog vóór de 
gebruiker door heeft dat er iets aan de hand is.

DUURZAAMHEID

Bijna-Energie-Neutraal (BEN) bouwen...
Hebt u al van BEN-woningen gehoord? Bijna-Energie-
Neutraal wordt vanaf 2021 de standaard voor 
nieuwbouwwoningen in Europa. Het bijzondere aan  
BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor 
verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie 
die nog nodig is, wordt uit groene, hernieuwbare 
energiebronnen gehaald. En dat is ook perfect mogelijk 
als u gaat renoveren, of beter: BENOveren.

...of BENOveren loont altijd!
BENOveren is beter renoveren dan gebruikelijk. Dat biedt 
vele voordelen op het vlak van leefkwaliteit, 
duurzaamheid, energiebesparing en onderhoud! Wie dus 
verstandig is BENOveert! Trouwens: tegen 2050 wil de 
Vlaamse Overheid sowieso dat elke woning even 
energiezuinig is als de nieuwbouwwoningen van vandaag. 

Slimme zet 
Extra investeringen in energiebesparende maatregelen en 
groene energie betalen zichzelf terug door een lage 
energiefactuur. Energiezuinige woningen kunnen 
daarnaast rekenen op stevige premies, een korting op de 
onroerende voorheffing én bij sommige banken op een 
extra voordelig krediet. 

Trotse BEN-voorloper
Mitsubishi Electric zet zich dagelijks in om de ecologische 
voetafdruk van onze producten te verminderen. Daarom 
zijn we heel snel toegetreden tot de professionelen die de 
BEN-principes durven in de praktijk te brengen. 

We zijn dan ook trots om een BEN-voorloper te zijn.  
BENt u met ons mee? 



Zuinige verwarmingstechniek
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De nieuwe generatie Ecodan lucht/water warmtepompen 
biedt heel wat mogelijkheden. Gaat u uw woning renoveren  
of hebt u plannen voor een nieuwbouw? Deze zuinige en 
duurzame verwarmingstechniek past in elk plan.

Zorgeloze installatie
Een warmtepomp installeren is vrij eenvoudig, op voorwaarde 
dat je het vakkundig aanpakt. De installatie- en breekwerken 
blijven tot een minimum beperkt. Zowel bij het plaatsen van 
de binnen- als de buitenunit. 

Met de hulp van een vakman staat de buitenunit er in geen 
tijd. De toestellen binnen kunnen al even makkelijk in de 
woning worden geïntegreerd. U hebt de keuze tussen een 

WARMTEPOMPTECHNIEK
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Een duurzame oplossing

cylinder unit en een hydrobox. De boilerinhoud van 200 liter 
dekt de dagelijkse behoefte aan sanitair warm water voor een 
gemiddeld huishouden.

Energiezuinig
Een lucht/water warmtepomp haalt 75% van zijn energie 
uit de buitenlucht. Als u voor de aandrijfstroom van uw 
warmtepomp gebruikmaakt van andere duurzame bronnen 
zoals wind- of zonne-energie, kan de verwarming en koeling 
van uw woning en de productie van sanitair warm water tot 
100% aangedreven worden door groene energie. Kiezen voor 
een lucht/water warmtepomp is niet enkel voordelig voor het 
milieu, maar ook voor u!

75%

25%

UIT DE LUCHT

UIT HET STOPCONTACT

1 kW
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WARMTEPOMPTECHNIEK

EPB-energieprestatieregelgeving
Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wanneer u 
(ver)bouwt, bepaalt u grotendeels hoe het energiegebruik van 
de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe 
energieverspillende (ver)bouwprojecten zijn maatschappelijk 
ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving 
(EPB) van toepassing.

Vanaf 1 januari 2018 geldt voor bouwprojecten, waarvoor een 
bouwaanvraag of melding nodig is, de EPB-norm van E40 
(E35 in 2020). Bij ingrijpende renovatiewerken is dit E90. Hoe 
lager het E-peil hoe beter de energieprestatie van uw woning.

De Ecodan warmtepompen hebben een positief effect op de 
energieprestatie van uw woning. Zonder elektrische 
bijverwarming zorgen ze, in vergelijking met conventionele 
verwarmingssystemen, voor een significante verlaging van het 
E-peil.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de Ecodesign richtlijn gebruikt om 
het effect van het verwarmingssysteem op het E-peil te 
bepalen. Meer info hierover en over de energielabels van de 
Ecodan warmtepompen vindt u op www.my-ecodesign.be.

• Toepasbaar in nieuwbouw- en renovatieprojecten
• 100% verwarmingscapaciteit bij een buitentemperatuur tot 

-15°C (dankzij Zubadan Inverter technologie)
• Gegarandeerde werking tot een buitentemperatuur van 

-28°C (Zubadan Inverter technologie) en  
-20°C (Power Inverter technologie)

• Voorlooptemperatuur tot 60°C
• Ultramoderne technologie van Mitsubishi Electric

Kiezen voor een lucht/water 
warmtepomp is niet alleen voordelig 
voor het milieu, maar ook voor u!

Voordelen
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WERKINGSPRINCIPE

Hoe werkt de Ecodan lucht/water warmtepomp? Simpel: 
volgens hetzelfde principe als een koelkast, maar dan 
omgekeerd.

Terwijl een koelkast warmte uit de binnenruimte onttrekt en 
aan de omgevingslucht afgeeft, onttrekt een lucht/water 

warmtepomp warmte aan de buitenlucht. 
Buitenlucht bevat oneindig veel energie. De Ecodan 
 warmtepompen gebruiken die energie om, met behulp van 
 compressie, het water van de verschillende afgiftesystemen 
te verwarmen. De Ecodan lucht/water warmtepomp verzekert 
een aangenaam binnenklimaat het hele jaar door.

Gratis energie uit de buitenlucht 
Het werkingsprincipe

2
1

4

3

5

Ecodan systeem: 1 Lucht/waterwarmtepomp (buitenunit), 2 Opslagmodule (binnenunit)
Constructief: 3 Vloerverwarming, 4 Warmwatertoevoer, 5 Verwarmingslichaam
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WERKINGSPRINCIPE

1   Een ventilator zuigt buitenlucht naar de warmtepomp en voert die lucht naar de verdamper. Het vloeibare koelmiddel 
dat zich in de verdamper bevindt, is kouder dan lucht. De warmte gaat van de lucht op het koelmiddel over. Het 
koelmiddel verdampt en zet uit. Daarbij neemt het de energie van de buitenlucht op. 

2   Het nu gasvormige koelmiddel wordt door de compressor aangezogen en samengeperst. Bij die samenpersing stijgen 
de temperatuur en de druk van het koelmiddel. 

3   Het opgewarmde koelmiddel stroomt naar een tweede warmtewisselaar (condensor) en geeft daar zijn warmte aan 
het aan gesloten verwarmingssysteem af. 

4   Het koelmiddel wordt door de afkoeling opnieuw vloeibaar. Vervolgens stroomt het via het expansieventiel naar de 
verdamper terug waarbij de druk afneemt. En daar begint de cyclus opnieuw. 

Kringloop van warmterecuperatie
Het werkingsprincipe van een warmtepomp verloopt in een cyclische beweging.

Warmtebronnen

Water

Aarde

Lucht

Vloeibaar makenVerdampen

Warmteverdeel- en opslagsysteem

1

2

3

4

Comprimeren

Ontspannen

Warmtepomp

De warmte uit de natuur wordt 
omgezet in energie voor een 
aangenaam warmtecomfort. 
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TOEPASSINGSGEBIEDEN
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Een slimme keuze in elke omgeving
De Ecodan lucht/water warmtepompen voorzien in sanitair 
warm water, verwarming en koeling van woningen en 
bedrijfsruimten. Voor nagenoeg iedere situatie bieden ze de 
perfecte oplossing! De toegepaste technieken garanderen 
een optimale inzet in zowel monovalente als bivalente 
configuratie. In het eerste geval wordt er voor de 
warmtevoorziening uitsluitend gebruikgemaakt van een 
warmtepomp. Bij een bivalente opstelling wordt er een extra 
(conventionele) warmtebron, een gascondensatieketel 
bijvoorbeeld, voorzien om pieken in de warmtevraag op te 
vangen. Deze laatste optie komt vaker voor in 
renovatieprojecten waar er rekening moet worden gehouden 
met een bestaande situatie.

Voor grotere verwarmingscapaciteiten is het mogelijk om 
meerdere units te koppelen tot één cascadesysteem. 

Eenvoudig onderhoud
De bediening van een warmtepomp is supereenvoudig  
(zie p. 20). Dankzij een geïntegreerd SD-kaartslot kunnen de 
bedrijfsparameters bovendien vooraf via een pc op een SD-
kaart worden geprogrammeerd en door de regelaar worden 
ingelezen. Tevens dient die SD-kaart als monitoringtool 
waardoor de historie van het systeem tot 30 dagen kan 
worden teruggelezen. Dat vereenvoudigt nog het onderhoud 
van het toestel. 

Ecodan producten



0511

WÄRMEPUMPENMARKTTOEPASSINGSGEBIEDEN

Monovalente configuratie in nieuwbouwwoningen ►
Wanneer u kiest voor een warmtepomp in uw nieuwbouwwoning, 
kiest u voor een systeem dat het hele huis verwarmt. Er is geen 
bijverwarming nodig (bivalente configuratie). En dat merkt u 
maandelijks, op uw energiefactuur!

►  Ook in dicht bebouwde woonwijken de juiste keuze 
Een lucht/water warmtepomp past in elke woning, ook 
wanneer u in een dicht bebouwde woonwijk woont. De 
installatiewerken beperken zich tot een minimum en er komt 
geen breekwerk aan te pas. Daarnaast zijn onze units compact 
en fluisterstil. U bezorgt uw buren dus geen overlast. 

Cascadeopstelling in grotere gebouwen ►
Ook voor bedrijfsgebouwen, appartementen en collectieve 
bouwprojecten bieden de Ecodan warmtepompen vandaag 
een efficiënte verwarmingsoplossing. Door meerdere 
systemen aan elkaar te koppelen ontstaat er een betrouwbare 
installatie die compact is en voor een hoog rendement in 
verschillende woonunits zorgt. Bij een eventuele storing van 
één warmtepomp blijven de andere functioneren. Zo zet u de 
collega’s of de andere bewoners nooit in de kou. 

►  Energiezuinig verwarmen in bestaande gebouwen 
Klaar voor energierenovatie? Een Ecodan warmtepomp is 
een logische eerste stap om uw gebouw, ongeacht de 
leeftijd, BEN te maken! Denkt u dat een warmtepomp geen 
geschikt alternatief is voor u? Contacteer ons gerust. Wij 
overtuigen u meteen van het tegendeel.
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ECODAN HYDROBOX

• Beperkte ruimte nodig
• Eenvoudige integratie van andere systeem componenten  

(bv. boilers, pompgroepen)
• Adaptieve warmtepompregeling
• Optimaliseren van de verbruikskosten dankzij energiezuinige 

componenten en monitoring van energieverbruik SD-kaartslot 
• ErP geoptimaliseerd

De Ecodan warmtepompen 
besparen op energie, 
nooit op comfort.

Voordelen



13

FUNKTIONSPRINZIP

Hydrobox EHSD-*M*C EHSC-*M*C EHSE-*M*C ERSD-*M*C ERSC-*M*C ERSE-*M*C

Aansluitbare warmtepompen [index] 45 - 75 75 - 140 160 - 230 45 - 75 75 - 140 160 - 230

Bedrijfsmodus verwarmen verwarmen verwarmen verwarmen/koelen verwarmen/koelen verwarmen/koelen

Gewicht [kg] 38 - 49 42 - 49 60 - 62 45 43 - 49 61 - 63

Afmetingen H/B/D [mm] 800/360/530 800/360/530 950/360/600 860/360/530 860/360/530 950/360/600

Verwarmingselement [kW] - - - 2 - -

Optioneel verwarmingselement [kW] 2 2/6/9 9 - 2 9

De compacte warmtepomp
De Ecodan Hydrobox verdeelt de warmte op een zo efficiënt 
mogelijke manier. Uitgerust met een bijzonder energiezuinige 
circulatiepomp vormt de hydrobox de perfecte aanvulling  
op het moderne lucht/water warmtepompsysteem. Het is 
mogelijk om de hydrobox te combineren met boilers van 
verschillende groottes. Een anti-legionellaregeling maakt de 

combinatie compleet. De bediening is uiterst 
gebruiksvriendelijk en het instellen van de regeling is  
heel eenvoudig. De warmtepompmanager stuurt tot twee 
verwarmingscircuits aan en regelt de samenwerking in  
een bivalente configuratie, bijvoorbeeld met een cv-ketel.

Ecodan Hydrobox

ECODAN HYDROBOX

Onze warmtepompen bevatten gefluoreerd broeikasgas R410A. Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.
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ECODAN CYLINDERUNIT

• Eenvoudig te installeren 
• Bedrijfszekerheid door de integratie van op elkaar  afgestemde 

systeemcomponenten
• Adaptieve warmtepompregeling
• Optimalisering van de verbruikskosten dankzij  

energiezuinige componenten en monitoring van 
 energieverbruik

• 200 liter sanitair warm water
• Uniek concept met externe warmtewisselaar voor aanmaak 

van sanitair warm water 
• ErP geoptimaliseerd
• Eenvoudige installatie en onderhoud  

dankzij SD-kaartslot

Voordelen
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FUNKTIONSPRINZIP

Ingebouwd comfort
In de Ecodan Cylinderunit vinden de efficiënte buitenunits van 
Mitsubishi Electric de juiste partner. Dit autonome toestel kan 
probleemloos worden gecombineerd met verschillende Eco, 
Power en Zubadan Inverter buitenunits (zie verder). De 
cylinderunit beschikt over een geïntegreerde boiler met een 
netto inhoud van 200 liter en een multifunctionele regeling. 
Met deze regeling kan op basis van de buitentemperatuur de 
voorlooptemperaturen van twee verwarmingscircuits worden 
bepaald. 

Ecodan Cylinderunit

Cylinderunit EHST20D-*M*C EHST20C-*M*C ERST20D-*M*C ERST20C-*M*C

Aansluitbare warmtepompen [index] 45 - 50 75 - 140 45 - 50 75 - 140

Bedrijfsmodus verwarmen verwarmen verwarmen/koelen verwarmen/koelen

Gewicht [kg] 103 103 - 106 97 - 103 103 - 110

Afmetingen H/D/B [mm] 1600/680/595 1600/680/595 1870/680/595 1870/680/595

Netto oplsagcapaciteit [liter] 200 200 200 200

Verwarmingselement [kW] - - - -

Optioneel verwarmingselement [kW] 2 2/6/9 2 2

ECODAN CYLINDERUNIT

Onze warmtepompen bevatten gefluoreerd broeikasgas R410A. Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.

Ook het 
verwarmen van 
sanitair water 
gebeurt bijzonder 
efficiënt.
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INVERTERTECHNOLOGIE

Buitenunits met  
invertertechnologie  
garanderen een energie- 
efficiënte en geluidsarme 
verwarming, zelfs bij lage 
temperaturen.
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INVERTERTECHNOLOGIE

Drie technieken
Om de buitenlucht aan te zuigen, de energie uit de lucht te 
nemen en om te zetten in warmte (door compressie en 
verdamping, zie p. 9), heeft u een buitenunit nodig. Dat 
noemen we een inverter. Bij Mitsubishi Electric vindt u drie 
types: de Eco, Power en Zubadan Inverter. Al deze toestellen 
zijn eenvoudig te installeren en kunnen eventueel ook tegen 
de gevel worden gemonteerd. De lage geluidsniveaus en de 
mogelijkheid om lange leidingen te gebruiken (tot 80 m) staan 
daarbij garant voor flexibele installatiemogelijkheden. Welke 
inverter u het best kiest, hangt vooral af van de 
energieprestaties van de woning en van de warmtebehoefte. 
Op de volgende bladzijden zetten we de voordelen van de 
drie technieken voor u op een rijtje. Zo kunt u ze makkelijk 
met elkaar vergelijken.

Energiezuinige technologie
Maar hoe werkt een inverter eigenlijk? De invertertechnologie 
zorgt ervoor dat het toerental van de compressor voortdurend 
aangepast wordt aan het gevraagde vermogen. Dankzij de 
traploze regeling is een uiterst energiezuinige werking 
mogelijk. Daarbij wordt voorkomen dat de unit voortdurend 
uitvalt en opnieuw moet opstarten. Zo bent u altijd zeker van 
een efficiënte verwarming, zelfs bij lage buitentemperaturen.
De gelijkmatige, continue werking heeft bovendien ook een 
gunstige invloed op de levensduur van de unit.

Vernieuwd design – stille werking
De buitenunits met een vermogen van 8,0 en 11,2 kW 
(Zubadan) en 7,5 en 10,0 kW (Power Inverter) zijn volledig 
vernieuwd. Het geluidsniveau ligt aanzienlijk lager terwijl de 
werking een stuk efficiënter verloopt. Dankzij het nieuwe 
design, de kleurencombinatie wit/antraciet en de extra 
compacte afmetingen kregen deze nieuwe buitenunits een 
hedendaagse, elegante look.

De techniek buiten 
De inverters

Buitenunits met  
invertertechnologie  
garanderen een energie- 
efficiënte en geluidsarme 
verwarming, zelfs bij lage 
temperaturen.

SPF: het rendement in de praktijk
Hoe energie-efficiënt een warmtepomp is, kunt u 
afleiden van de SPF of seizoensprestatiefactor.  
Dat getal geeft een indicatie van de werkelijke 
stookkosten tijdens een volledig seizoen. Het verwijst 
naar het rendement van zowel de warmtepomp als dat 
van het afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren ...). 
Ter vergelijking: de SCOP-waarde geeft alleen het 
‘theoretische’ seizoensgebonden rendement aan.

Omdat de gekozen verwarmingstechniek echter 
verschilt van project tot project kan de SPF moeilijk 
heel precies op voorhand worden bepaald. Houd er dus 
rekening mee dat de opgegeven waarden kunnen 
veranderen afhankelijk van de verwarmingstechnieken 
die u kiest (zie tabel p.18). Maar over het algemeen 
geldt: hoe hoger de SPF, hoe beter het rendement!
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FUNKTIONSPRINZIPINVERTERTECHNOLOGIE

Kies de buitenunit die het best bij u past
De inverters

Eco Inverter

• 4.5 kW nominaal vermogen
• A++
• Max. watertemperatuur 55°C
• Toepassingsgebied verwarmen -15°C
•  Voor zeer lage energie woningen (met een maximale 

thermische isolatie)

Power Inverter

• 5 kW tot 20 kW nominaal vermogen
• A++
• Max. watertemperatuur 60°C
• Toepassingsgebied verwarmen -20°C
•  Voor lage energie woningen (met een optimale 

thermische isolatie)

• Max. 55°C 

voorlooptemperatuur

• ErP geoptimaliseerde 

SCOP-waarden

• Gegarandeerde verwarming 

bij een  buitentemperatuur 

tot -15°C

Voordelen

• Max 60°C verlooptemperatuur

• ErP geoptimaliseerde  

SCOP-waarden

• Gegarandeerde verwarming bij een 

buitentemperatuur tot -20°C

• Hoge bedrijfszekerheid

• Zeer lage geluidsniveaus

Voordelen

Monofasig SUHZ-SW45VA PUHZ-SW50VKA PUHZ-W50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW75VAA PUHZ-SHW80VAA PUHZ-W85VHA PUHZ-SW100VAA PUHZ-SHW112VAA PUHZ-W112VHA PUHZ-SW120VHA PUHZ-HW140VHA

Driefasig PUHZ-SW75YAA PUHZ-SHW80YAA PUHZ-SW100YAA PUHZ-SHW112YAA PUHZ-HW112YHA PUHZ-SW120YHA PUHZ-SHW140YHA PUHZ-HW140YHA PUHZ-SW160YKA PUHZ-SW200YKA PUHZ-SHW230YKA

Technologie [Inverter]

Systeem Split Split Monobloc Split Split Split Monobloc Split Split Monobloc Monobloc Split Split Monobloc Split Split Split

SPF volgens EPB/PEB* 3,82 4,14 3,88 4 4,16 4,3 4,33 4,3 4,13 4,13 4,55 4,15 4,35 3,52 3,76 3,7 3,834

Energielabel voor warmtepompen A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Energielabel voor combinatieverwar-
mings-toestellen met warmtepompen 
(tapprofiel L)

A A A A A A A A A A A A A A A A A

Verwarmingsvermogen A7/W35 [kW] 4,50 5,50 5,00 8,00 8,00 8,00 9,15 11,20 11,20 11,20 11,20 16,00 14,00 14,00 22,00 25,00 23,00

Verwarmingsvermogen A2/W35 [kW] 3,25 3,81 2,70 4,57 4,20 6,81 3,30 6,80 6,80 4,10 7,45 6,82 6,79 8,76 10,58 10,53 12,49

COP A2/W35 3,54 3,84 3,59 3,71 3,85 3,99 4,01 3,98 3,98 3,83 4,22 3,84 4,03 3,28 3,46 3,41 3,55

Max. Verwarmingsvermogen A-10/W35 [kW] 4,03 4,86 5 8,18 8,36 10,17 7,29 10,14 12,17 9,9 10,75 11,13 15,04 12,88 12,61 14,46 25,64

Max. verwarmingsvermogen A-15/W35 [kW] 3,41 3,80 4,00 6,62 7,30 8,69 6,10 8,78 11,88 8,40 10,00 9,55 14,00 11,00 11,64 13,45 22,70

Koelvermogen A35/W7** [kW] 4,00 4,50 - 6,60 7,10 7,10 - 10,00 10,00 - - 12,50 12,50 - 16,00 20,00 20,00

Afmetingen H/D/B [mm] 840/330/880 630/300/871 740/330+30/950 943/360/950 1020/480/1050 1020/480/1050 943/330+30/950 1020/480/1050 1020/480/1050 1350/330+30/1020 1350/330+30/1020 1350/360/950 1350/360/950 1350/330+30/1020 1338/370/1050 1338/370/1050 1338/370/1050

Gewicht [kg]
54 43 64 75 92

104
116
128

79 114
126

116
128

133
148

118
130 134

148
148 136 136 148

Geluidsniveau (op 1m afstand) [dB(A)] 52 46 46 51 43 45 48 47 47 53 53 54 52 53 62 62 59

Max. voorlooptemperatuur [°C] 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Voedingsspanning [V/fase/Hz]
230/1/50 230/1/50

230/1/50
230/1/50 230/1/50

400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50
230/1/50 230/1/50

400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50 400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Afzekering A
20 (C) 16 (C) 16 (C) 25 (C) 25C)

16(C)
25(C)
16(C)

25 (C) 32(C)                    
16(C)

32(C)                    
16(C)

32(C)
16 (C)

40 (C)
16 (C) 16 (C)

40 (C)
16 (C) 25 (C) 32 (C) 32 (C)

Koeltechnische aansluitingen Ø 
 

V
g

1/4
1/2

1/4
1/2

G1 AG 3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

G1 AG 3/8
5/8

3/8
5/8

G1 AG
G1 AG

3/8
5/8

3/8
5/8

G1 AG
3/8

1 1/8
1/2

1 1/8
1/2

1 1/8

Toepassingsgebied verwarmen [°C] -15 ~ 24 -15 ~ 21 -15 ~ 21 -20 ~ 21 -20 ~ 24 -28 ~ 24 -20 ~ 21 -20 ~ 24 -28 ~ 24 -20 ~ 21 -25 ~ 21 -20 ~ 21 -28 ~ 21 -25 ~ 21 -20 ~ 21 -20 ~ 21 -25 ~ 21

Toepassingsgebied SWW °C -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -28 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -28 ~ 35 -20 ~ 35 -25 ~ 35 -20 ~ 35 -28 ~ 35 -25 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -25 ~ 35

Toepassingsgebied koelen** [°C] 10 ~ 46 -15 ~ 46 -5 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -5 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 - -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46

Max. leidinglengte (een richting) [m] 30 40 - 40 40 75 - 75 75 - - 75 75 - 80 80 80

Max. hoogteverschil [m] 30 30 - 30 30 30 - 30 30 - - 30 30 - 30 30 30

*Afgiftetemperatuur 35°C en spreiding van afgiftesysteem deltaT 5K
**Enkel van toepassing bij omkeerbare binnenmodule
Onze warmtepompen bevatten gefluoreerd broeikasgas R410A. Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.
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INVERTERTECHNOLOGIE

• Max. 60°C voorlooptemperatuur

• ErP geoptimaliseerde SCOP-waarden

• Levert volledig 

verwarmingsvermogen tot -15°C

• Gegarandeerde verwarming bij een 

 buitentemperatuur tot -28°C

• Zeer lage geluidsniveaus

Voordelen

Monofasig SUHZ-SW45VA PUHZ-SW50VKA PUHZ-W50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW75VAA PUHZ-SHW80VAA PUHZ-W85VHA PUHZ-SW100VAA PUHZ-SHW112VAA PUHZ-W112VHA PUHZ-SW120VHA PUHZ-HW140VHA

Driefasig PUHZ-SW75YAA PUHZ-SHW80YAA PUHZ-SW100YAA PUHZ-SHW112YAA PUHZ-HW112YHA PUHZ-SW120YHA PUHZ-SHW140YHA PUHZ-HW140YHA PUHZ-SW160YKA PUHZ-SW200YKA PUHZ-SHW230YKA

Technologie [Inverter]

Systeem Split Split Monobloc Split Split Split Monobloc Split Split Monobloc Monobloc Split Split Monobloc Split Split Split

SPF volgens EPB/PEB* 3,82 4,14 3,88 4 4,16 4,3 4,33 4,3 4,13 4,13 4,55 4,15 4,35 3,52 3,76 3,7 3,834

Energielabel voor warmtepompen A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Energielabel voor combinatieverwar-
mings-toestellen met warmtepompen 
(tapprofiel L)

A A A A A A A A A A A A A A A A A

Verwarmingsvermogen A7/W35 [kW] 4,50 5,50 5,00 8,00 8,00 8,00 9,15 11,20 11,20 11,20 11,20 16,00 14,00 14,00 22,00 25,00 23,00

Verwarmingsvermogen A2/W35 [kW] 3,25 3,81 2,70 4,57 4,20 6,81 3,30 6,80 6,80 4,10 7,45 6,82 6,79 8,76 10,58 10,53 12,49

COP A2/W35 3,54 3,84 3,59 3,71 3,85 3,99 4,01 3,98 3,98 3,83 4,22 3,84 4,03 3,28 3,46 3,41 3,55

Max. Verwarmingsvermogen A-10/W35 [kW] 4,03 4,86 5 8,18 8,36 10,17 7,29 10,14 12,17 9,9 10,75 11,13 15,04 12,88 12,61 14,46 25,64

Max. verwarmingsvermogen A-15/W35 [kW] 3,41 3,80 4,00 6,62 7,30 8,69 6,10 8,78 11,88 8,40 10,00 9,55 14,00 11,00 11,64 13,45 22,70

Koelvermogen A35/W7** [kW] 4,00 4,50 - 6,60 7,10 7,10 - 10,00 10,00 - - 12,50 12,50 - 16,00 20,00 20,00

Afmetingen H/D/B [mm] 840/330/880 630/300/871 740/330+30/950 943/360/950 1020/480/1050 1020/480/1050 943/330+30/950 1020/480/1050 1020/480/1050 1350/330+30/1020 1350/330+30/1020 1350/360/950 1350/360/950 1350/330+30/1020 1338/370/1050 1338/370/1050 1338/370/1050

Gewicht [kg]
54 43 64 75 92

104
116
128

79 114
126

116
128

133
148

118
130 134

148
148 136 136 148

Geluidsniveau (op 1m afstand) [dB(A)] 52 46 46 51 43 45 48 47 47 53 53 54 52 53 62 62 59

Max. voorlooptemperatuur [°C] 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Voedingsspanning [V/fase/Hz]
230/1/50 230/1/50

230/1/50
230/1/50 230/1/50

400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50
230/1/50 230/1/50

400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50 400/3+N/50
230/1/50

400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Afzekering A
20 (C) 16 (C) 16 (C) 25 (C) 25C)

16(C)
25(C)
16(C)

25 (C) 32(C)                    
16(C)

32(C)                    
16(C)

32(C)
16 (C)

40 (C)
16 (C) 16 (C)

40 (C)
16 (C) 25 (C) 32 (C) 32 (C)

Koeltechnische aansluitingen Ø 
 

V
g

1/4
1/2

1/4
1/2

G1 AG 3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

G1 AG 3/8
5/8

3/8
5/8

G1 AG
G1 AG

3/8
5/8

3/8
5/8

G1 AG
3/8

1 1/8
1/2

1 1/8
1/2

1 1/8

Toepassingsgebied verwarmen [°C] -15 ~ 24 -15 ~ 21 -15 ~ 21 -20 ~ 21 -20 ~ 24 -28 ~ 24 -20 ~ 21 -20 ~ 24 -28 ~ 24 -20 ~ 21 -25 ~ 21 -20 ~ 21 -28 ~ 21 -25 ~ 21 -20 ~ 21 -20 ~ 21 -25 ~ 21

Toepassingsgebied SWW °C -15 ~ 35 -15 ~ 35 -15 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -28 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -28 ~ 35 -20 ~ 35 -25 ~ 35 -20 ~ 35 -28 ~ 35 -25 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -25 ~ 35

Toepassingsgebied koelen** [°C] 10 ~ 46 -15 ~ 46 -5 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -5 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46 - -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 46

Max. leidinglengte (een richting) [m] 30 40 - 40 40 75 - 75 75 - - 75 75 - 80 80 80

Max. hoogteverschil [m] 30 30 - 30 30 30 - 30 30 - - 30 30 - 30 30 30

Zubadan Inverter

• 8 kW tot 23 kW nominaal vermogen
• A++
• Max. watertemperatuur 60°C
• Toepassingsgebied verwarmen -28°C
• Volledig verwarmingsvermogen tot -15°C
•  Voor renovatieprojecten, grote nieuwbouwprojecten 

en cascadesystemen

Meer info over onze energielabels:  
www.my-ecodesign.be.
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ECODAN WÄRMEPUMPENBEDIENING & MONITORING

Regel het binnenklimaat  
in een handomdraai
Verwarmingssystemen stellen hoge eisen op het vlak van 
bediening. De Mitsubishi Electric regeling garandeert alvast 
een optimaal en energiezuinig gebruik van het Ecodan 
systeem. De toegankelijke interface zorgt dat u alles snel en 
zonder handleiding kan instellen. Wanneer er radiatoren met 
vloerverwarming worden gecombineerd, dan zijn deze 
verwarmingscircuits bovendien onafhankelijk van elkaar aan 
te sturen.

Draadloze kamerthermostaat
Een optionele draadloze afstandsbediening kan als kamer-
thermostaat worden gebruikt. Op de display van deze 
 bediening worden de belangrijkste systeemgegevens weer-
gegeven. Met slechts vier knoppen kunnen de hoofd functies 
van het systeem worden bediend en de bijbehorende para-
meters worden gewijzigd.

De MELCloud app
Met de MELCloud app heeft u overal toegang tot alle relevante 
instellingen van uw Ecodan warmtepomp. Via een beveiligde 
toegang bedient en bewaakt u uw verwarmingssysteem met 
uw smartphone of (tablet-)pc. U hoeft uw comfortabele sofa 
dus niet meer uit te komen. 

Langer weg van thuis? Met de MELCloud app kunt u de 
dalwerking van uw warmtepomp aanpassen aan uw nieuwe 
aankomsttijd, zo gaat er geen energie onnodig verloren. 

Bediening 
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BEDIENING & MONITORING

Beperk en verlaag lopende kosten  
met MELCloud™
Breng uw verbruik in kaart
Mitsubishi Electric biedt u standaard de mogelijkheid om uw 
Ecodan lucht/water warmtepomp op ieder moment en vanaf 
elke locatie te monitoren. Handig om het real-time rendement 
van uw installatie na te gaan of uw gemiddeld energieverbruik 
over een bepaalde periode te berekenen. 

Inzicht in de werking van uw warmtepomp is niet alleen 
interessant voor u. De installateur kan er zich op baseren bij 
een onderhoud en ook voor een woningcorporatie of 
projectontwikkelaar biedt een heldere monitoring van de 
installatie alleen maar voordelen. Door rekening te houden 
met de gebruikersgeschiedenis en te anticiperen op 
onregelmatigheden ligt een kosten- en energie-efficiënte 
werking voor de hand.

Trends Verbruik Historie

• Geen abonnementskosten
• Warmwater en verwarmingsfunctie
• Vorstbescherming
• Vakantiemodus
• Weekprogramma
• Live weersvoorspelling
• Weergave huidige prestaties Ecodan-systeem
•   Compatibel met: Apple i0S, Android,  Windows en Black Berry

Voordelen
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ECODAN WÄRMEPUMPENALTIJD EEN OPLOSSING

Een compleet assortiment
Serie M: het juiste klimaat in elke woon- en werksituatie 
Wij voorzien u steeds van het perfecte duurzame alternatief.
Zo hebben we met de Serie M units een ander residentieel 
gamma in huis. Deze lucht/lucht warmtepompen verzorgen 
de koeling en verwarming van kleine tot middelgrote  ruimtes 
van uw woon- of werkplaats. Voor een optimaal binnen-
klimaat! 

Hyper Heating technologie 
Een specifieke techniek binnen die reeks is de Hyper Heating 
technologie waarmee wij uw comfort tegen betaalbare prijzen 
garanderen. Zowel tijdens de zomer als tijdens de strengste 
winter. Het verbetert de prestaties van uw warmtepomp en 
zorgt ervoor dat het verwarmingsvermogen tot een buiten-
temperatuur van -15°C behouden blijft en dat er nog kan 
 worden verwarmd tot een buitentemperatuur van -25°C. 

Ontdek alles over deze en de andere klimatisatie-
oplossingen van Mitsubishi Electric voor het verwarmen, 
koelen en ventileren van uw woning op onze website 
www.mitsubishi-electric.be.

Duurzame klimatisatieoplossingen

Kiezen voor Mitsubishi Electric is kiezen voor een permanente 
logistieke, commerciële en technische ondersteuning, waarin we 
steeds tot een evenwichtige oplossing komen. Ons ervaren team 
van specialisten biedt u steeds een meerwaarde voor uw 
klimatisatie. Dankzij een ruim gamma aan oplossingen, garanderen 
we altijd de beste verhouding investerings-/uitbatingskosten, 
zonder afbreuk te doen aan uw gebruikscomfort.

Vertrouw op de specialist

MSZ-LN

MXZ buitenunit

MFZ-KJ25
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VRAAG & ANTWOORD

U vraagt, wij antwoorden
Hoe lang gaat een warmtepomp mee?
Een warmtepomp heeft een lange levensduur: een warmtepomp kan meer dan 30 jaar meegaan.

Hoe hoog ligt het rendement van een warmtepomp?
Het rendement van een warmtepomp is bijzonder hoog. Waar een klassiek verwarmingssysteem een rendement van 
maximaal 100% kan halen, ligt dat bij een warmtepomp veel hoger.

Op hoeveel jaar heb ik een warmtepomp terugverdiend?
Dat hangt af van het energieverbruik van de warmtepomp. Hoe lager het verbruik en hoe hoger het rendement, hoe 
meer u bespaart en hoe groter uw winst. Het Vlaams Energieagentschap rekent op een terugverdientijd van gemiddeld 
15 jaar.

Krijg ik subsidies voor het installeren van een warmtepomp?
Warmtepompen kunnen in aanmerking komen voor een premie van de netbeheerder. Om problemen te vermijden 
moeten de installatiewerken uitgevoerd worden door een aannemer en voldoen aan een reeks andere voorwaarden. 
Daarbovenop geven sommige gemeentes of provincies een premie uit voor de installatie van een warmtepomp. Via 
‘Zoek uw subsidie’ op www.energiesparen.be kunt u opzoeken op welke premies u aanspraak maakt in uw gemeente.

Volstaat een warmtepomp om mijn woning in de winter, als het buiten vriest, te verwarmen? Of is er 
bijverwarming nodig?
Bij warmtepompen uitgerust met de Eco, Power en Zubadan Inverter technologie is de verwarming gegarandeerd tot 
buitentemperaturen van respectievelijk -15°C, -20°C en -28°C. Bij lucht/lucht warmtepompen met Hyper Heating 
technologie is dat -25°C. Zo bent u het hele jaar door zeker van een optimaal warmtecomfort.

Wat betekenen SCOP, SEER en SPF?
Het energieverbruik (rendement) van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de SEER-, SCOP- of SPF-waarde. SEER 
(Seasonal Energy Efficiency Ratio) geeft de seizoensgebonden waarde van de energie-efficiëntie van het product weer 
en bepaalt zijn energieklasse in koelmodus. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) geeft het seizoensgebonden 
rendement weer en bepaalt de energieklasse van de warmtepomp in verwarmingsmodus. SPF (Seasonal Performance 
Factor) geeft het rendement van de volledige installatie, inclusief het afgiftesysteem (zie p. 17). Hoe hoger de waarden, 
hoe zuiniger het toestel. Dankzij deze labels kunnen de energieprestaties van verschillende toestellen gemakkelijker met 
elkaar worden vergeleken.

Hoe stil werkt een warmtepomp?
Door onze jarenlange ervaring slaagt Mitsubishi Electric er keer op keer in om binnen- en buitenunits te ontwikkelen 
met een zeer laag geluidsniveau. Een stille binnenunit staat garant voor een onverstoord comfort. 

Welke verwarming kan ik het best aansluiten op een warmtepomp?
Radiatoren en convectoren kunnen perfect worden aangesloten op een warmtepomp. Maar het meest aangewezen is 
toch vloer- en/of wandverwarming. Bij vloerverwarming ligt de temperatuur van het water dat door de buizen circuleert 
lager omdat de warmteafgifte constant gebeurt. 

Hebben warmtepompen een energielabel?
Ja. Net zoals koelkasten of wasmachines dragen alle nieuwe warmtepompen ook een energielabel (van A tot G). De 
Mitsubishi Electric toestellen behoren tot de zuinigste in hun soort en hebben een positief effect op het E-peil van uw 
woning. Nieuwbouw of renovatie? Met de nieuwste generatie warmtepompen bent u altijd zeker dat u aan de eisen van 
de Energieprestatieregelgeving (EPB) voldoet. Ontdek er alles over op www.my-ecodesign.be.

FAQ
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WILT U MEER WETEN OVER ONZE 
WARMTEPOMPSYSTEMEN?  

0800 908 89
info@ecodan.be 
www.ecodan.be

Producten en diensten voor 
een groene toekomst 
Met ‘Changes for the Better’ als motto streeft Mitsubishi Electric dagelijks naar 
een betere toekomst door innovatie. 

Aandacht voor een comfortabel en energie-efficiënt binnenklimaat loopt als 
een rode draad door onze onderneming. Het bewijs vindt u in ons ruime en 
gevarieerde assortiment aan milieuvriendelijke, kwalitatief hoogstaande en 
betrouwbare toestellen voor de verwarming, koeling en ventilatie van gebouwen.


