
 Luftvärmepumpar – för vinterklimat!

Nyutvecklad innerdel 
för elementplacering!
*Kan även byggas in i vägg.

Passar i alla hus, enkel installa-
tion och snabbt på plats!
Du slipper gräva eller borra efter 
värme, en luftvärmepump installeras 
i regel på en dag. Den fungerar som 
huvudvärmekälla i kombination med 
ditt befintliga värmesystem. 

Mitsubishi Electric – världsledan-
de på luftvärmeteknik!
Med nyskapande teknik och egentill-
verkade komponenter kan Mitsubishi 
Electric leverera funktion, kvalitet och 
effektivitet till bästa möjliga pris.  
Mitsubishi Electrics luftvärmepumpar är 
utvecklade för maximal livslängd och 
värmeåterbäring i kalla vinterklimat. 

Q HEAt  floor – diskrEt ocH tyst lUftVÄrmE!

VärME och sValKa i Ett

  sänk din värmekostnad med upp till 50% – direkt!*

    Världsledande kvalitet och teknik – installeras och säljs enbart av proffs!

  Enkel installation, snabbt på plats – ingen bergsborrning, ingen grävning! 

    Ger värme året om – kyla och svalka när du vill!

22 db
rEKordlåG ljudNiVå 
(soM EN VisKNiNG) 

Behaglig värme med ny kompaktdesignad innerdel
Vår nya innerdel är konstruerad för dig som vill hålla vägg- 
arna fria och placeras vid golvet som vilket traditionellt 
element som helst. Q Heat FLOOR får luften att omärkligt cirku-
lera i huset och sprider värmen (eller svalka) från golv till tak.  
    Samtidigt får du en fräschare och renare inomhusluft. 
Enzym och allergifiltret renar luften från damm, pollen och 
rök med mera. Vill du ha svalka väljer du bara luftkonditio-
nerings funktionen på fjärrkontrollen.

 *Beroende på hus och yta.

Q hEat  
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floor  5,1
floor  6,2

iNVErtErVärMEPuMP MEd iNNErdEl för 
GolVNära PlacEriNG rEKoMMENdEras 
för hus uPP till ca 200 M2

Bygg in Q HEAt 

floor i VÄggEn

– HElt EllEr dElVis!*
inByggnAd/gAllEr ingår Ej i normAlinstAllAtionEn AV 

Q HEAt floor – prAtA mEd din åtErförsÄljArE! 

HElt inByggd 

BAkom gAllErBAkstyckE 
inByggt
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 Luftvärmepumpar – för vinterklimat!

Ett garanterat tryggt köp – installeras bara av proffs!
när du bestämmer dig för att sänka din värmekostnad 
rejält  med Q HEAt FLOOR får du mycket för din investering. En 
högkvalitativ produkt som endast installeras av ackrediterade 
installatörer. Du får luftvärmepumpen monterad för maximal 
effekt och värmekomfort eller svalka – med garanti!

filter som gör inomhusluften hälsosammare
Innerdelen har flera fördelar för din 
luftmiljö. Den sätter igång en hälso-
sam luftcirkulation som motverkar 
fukt och mögel. Enzym och allergifil-
tret minskar på halten av bakterier, 
virus, pollen, smuts och dålig lukt och 
ger en fräschare inomhusluft vilket 
är speciellt värdefullt för allergiker.  
Filtrena är tvättbara och utbytbara! 

Behaglig inomhusvärme eller skön sommarsvalka!
Q HEAt FLOOR ger värme även när 
det är kallt ute, ända ner till -20 .̊ En 
effektiv luftvärmepump som dessutom 
kan ge svalka. Luftkonditionerings-
funktionen startas och regleras enkelt 
med fjärrkontrollen.  

Kostnadsfri värmekalkyl! 
Hur mycket kommer du att spara? Din Återförsäljare 
hjälper dig att räkna rätt utifrån dina förutsättningar! 
Q HEAt FLOOR spar pengar redan från första dagen. Det är 
bara i avgränsade utrymmen och vid låga temperaturer 
komplettering från annan värmekälla behövs. 

t E K N i s K  s P E c i f i K at i o N Q hEat
floor 5,1
MfZ-Ka25Vah

Q hEat
floor 6,2
MfZ-Ka35Vah

Utvecklad och konstruerad för kalla klimat JA JA

Invertervärmepump JA JA

COP = verkningsgrad 4,07* 3,64**

Värmekapacitet 0,9 ~ 5,1 kW 0,9 ~ 6,2 kW

Effektbehov 0,19~1,91 kW 0,19~2.34 kW

Kylkapacitet 0,9 ~ 3,4 kW 0,9 ~ 3,9 kW

Effektbehov 0,19~0,94 kW 0,19.~1.25 kW

Avfuktning 1,2l/h 1,2l/h

Ljudnivå innerdel 22/27/32 /37/dB (A) 23/28/33/ 38/dB (A)

Ljudnivå utedel 46 dB 48 dB

Energiklass  A A

f u N K t i o N E r 

trådlös fjärrkontroll JA JA

Fläktinställning 4 hastigheter 4 hastigheter

Swingfunktion, fördelar luftströmmarna JA JA

Catechinfilter JA JA

Enzym/allergifilter JA JA

Återstart efter strömavbrott JA (automatisk) JA (automatisk) 

i N s t a l l a t i o N

Innerdel kan byggas in helt eller delvis JA JA

Dimensioner innerdel (bxdxh) 700x200x600 700x200x600

Dimensioner utedel (bxdxh) 800x285x550 800x285x550

Miljövänligt och högeffektivt köldmedium R410A R410A

Köldmedium förfyllt 7 M 7 M

Pipe ReUse JA JA
* Vid +20° inomhus, +7° utomhus och nominella effekten 3.4 kW.

** Vid +20° inomhus, +7° utomhus och nominella effekten 4,0 kW

åtErförsäljarE:

MEr Q hEatfloor På www.caNVac.sE

diskret – golvnära placering.•	
tyst – endast 22 dB.•	
renar luft – enzym- och allergifilter.•	
smal – ultratunn profil.•	

Q hEat  floor  5,1
floor  6,2

iNVErtErVärMEPuMP MEd iNNErdEl för 
GolVNära PlacEriNG rEKoMMENdEras 
för hus uPP till ca 200 M2

Garanti!                                     5 ÅRS gARAntI PÅ KOMPRESSOR. 
2 ÅRS gARAntI PÅ öVRIgA DELAR,  InStALLAtIOn, 
FUnKtIOn OCH MAtERIAL. gARAntIERnA gäLLER VID 
InStALLAtIOn AV ACKREDItERAD InStALLAtöR.
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